
REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 
W STOWARZYSZENIU WSPÓLNA SPRAWA 

 
 

§1 
 

1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na 
rzecz Stowarzyszenia WSPÓLNA SPRAWA. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
a) Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie WSPÓLNA SPRAWA,  
b) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNA SPRAWA,  
c) składce - należy przez to rozumieć składkę członkowską,  
d) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN OPŁACANIA 

SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU WSPÓLNA SPRAWA.  
3. Regulamin uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  
 

 
§2 

  
1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka 

Stowarzyszenia. 
2. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze 

uchwały.  
3. Dokumentację związaną̨ z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Stowarzyszenia 

WSPÓLNA SPRAWA.  
 

 
§3 

 
1. Składka członkowska opłacana jest:  

a) miesięcznie, 
b) z góry, 
c) w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, 
d) wyłączenie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia 
 

Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna 
numer konta: 31 1750 0012 0000 0000 3860 5836 

 
2. Składka członkowska może zostać opłacona z góry za dłuższy okres niż wynikający z 

regulaminu. W takiej sytuacji członek zobowiązany jest wskazać za jaki okres dokonuje 
opłaty.  

3. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty zawierający w tytule 
wpłaty, co najmniej:  
a) imię i nazwisko lub nazwę członka, którego składka dotyczy,  
b) okres, za który składka jest opłacana.  

4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w §3 pkt. 3, 
umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się 
do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.  

5. W przypadku wystąpienia zaległości w opłacaniu składek wszelkie wpłaty składki są 
zaliczenie w porządku chronologicznym w pierwszej kolejności na rzecz składek, dla 
których termin wymagalności już nastąpił. 
 

 
 
 



 
§4 
 

1. Obowiązek opłacania składki rozpoczyna się od miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym członek został przyjęty do Stowarzyszenia na 
mocy uchwały Zarządu.  

 
 

§5 
 
1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z 

pisemnym umotywowanym wnioskiem: 
a) o opłacenie składki w innym terminie niż wskazany w regulaminie, 
b) o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach, 
c) o zwolnienie z obowiązku płatności składki, 
d) o zawieszenie obowiązku uiszczania składki. 

2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka 
Stowarzyszenia zostanie uwzględniona.  

3. Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku 
terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.  

 
 

§6 
 

1. Ewidencja składek Stowarzyszenia prowadzona przez organ wskazany w §2 pkt. 3 jest 
wyłączną̨ podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w 
sprawach składkowych. 

2. Na wniosek każdego członka Stowarzyszenia i na podstawie prowadzonej Ewidencji 
Składek Stowarzyszenia, organ wskazany w §2 pkt. 3 sporządza wykazy członków 
Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który składka została 
zapłacona.  

3. Każdy Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości 
sporządzenia jego ewidencji składek. 

4. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty 
zgłoszenia. 

5. Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do przesyłania do wszystkich członków 
Stowarzyszenia pełnej informacji odzwierciedlającej bieżący stan Ewidencji Składek 
Stowarzyszenia.  
 

 
§7 

 
1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:  

a) składka Członka Zwyczajnego,  
b) składka Członka Wspierającego, 
c) Członkowie Honorowi są zwolnieni z płacenia składek.  

 
 

§8 
 
1. Wysokość składki dla Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia jest ustalana: 

a) nie rzadziej niż raz w roku na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,  
b) w drodze uchwały, 
c) w głosowaniu jawnym. 

 



 
§9 
 

1. Niniejszy regulamin określa upusty i zwolnienia z obowiązku opłacenia składki w tym w 
szczególności ustala, że: 

a) jeśli członkami stowarzyszenia są dwie lub więcej osób zamieszkujących we 
wspólnym gospodarstwie domowym, to druga i każda kolejna osoba jest 
zwolniona z obowiązku składkowego, 

b) emeryci, renciści otrzymują bonifikatę w wysokości 50%, 
c) Walne Zebranie Członków w drodze uchwały jest uprawnione do zastosowania 

indywidulanych wyłączeń i bonifikat od obowiązku składkowego innych niż te 
wymienione w niniejszym regulaminie, co nie stanowi zamiany niniejszego 
regulaminu. 
 

 
§10 

 
1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 3 miesiące 

stanowi podstawę wykluczenia, przez Zarząd, członka ze Stowarzyszenia. 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu 

zalegania z opłatą składek przysługuje odwołanie:  
a) do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,  
b) w zawitym terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały, 
c) rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.  

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie odwołania od uchwały 
Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z 
opłatą składek jest ostateczna.  

 
 

§11 
 
1. Członek Stowarzyszenia usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek 

może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia wyłącznie, po uiszczeniu 
zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek. 
 

 
§12 

 
1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się 

obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia.  

3. W odrębnej uchwale Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa wysokość 
składki miesięcznej. 

4. Zmiana konta bankowego: 
a) nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu 
b) w przypadku dokonania zmiany konta bankowego Zarząd jest zobowiązany 

poinformować na piśmie o tym fakcie każdego Członka Stowarzyszenia. 
5. Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu została podjęta w dniu 13 września 

2017 r.  
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