
 

Regulamin opłacania składek członkowskich  

członków zwyczajnych Stowarzyszenia Bears of Poland 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Zgodnie z § 15 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Bears of Poland (dalej BoP) członek zwyczajny ma m.in. 

obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej. Członek zwyczajny wyraża tym samym 

swoją identyfikację z misją i celami Stowarzyszenia oraz wspiera ich realizację. Składka członkowska 

stanowi konkretne wsparcie działalności BoP i jest przeznaczona wyłącznie na realizację celów 

statutowych. 

2. Każdy członek zwyczajny zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z przyjętym 

Regulaminem. 

3. W przypadku zalegania z płatnościami za trzy miesiące skarbnik Stowarzyszenia podejmuje 

czynności windykacyjne.  

4. Windykacja składek rozpoczyna się od wysłania e-mail przypominającego o obowiązku opłacania 

składek i terminie płatności. W przypadku braku reakcji ze strony członka drugim krokiem jest 

rozmowa telefoniczna bądź bezpośrednia z członkiem zwyczajnym.  

5. Nieopłacanie składek przez okres dłuższy niż sześć miesięcy może być przyczyną usunięcia z listy 

członków BoP. 

6. Regulamin opłacania składek członkowskich został przyjęty przez VI Walne Zebranie BoP, w dniu 6 

czerwca 2015 roku, a zaktualizowany przez VIII Walne Zebranie Członków w dniu 28 maja 2016 

roku.  

7. O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków.  

8. Dokumentację związaną z opłacaniem składek (w tym rejestr składek) prowadzi skarbnik Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

Wysokość składki członkowskiej i tryb jej opłacania 

§ 2. 

1. Roczna składka członkowska w 2016 roku wynosi 60 zł. Składka ta jest opłacana raz w roku, nie 

później niż do 15 lutego każdego roku. Podstawą obliczenia składki rocznej za 2016 rok jest składka 

bazowa wynosząca 5 zł x 12.  

2. Od 2017 roku roczna składka członkowska wynosi 120 zł. Składka ta jest opłacana raz w roku, nie 

później niż do 15 lutego każdego roku. Podstawą obliczenia składki rocznej od 2017 roku jest składka 

bazowa wynosząca 10 zł x 12.  

3. Przy wpłatach do 10 października 2016 roku składki członkowskiej na kolejne lata obowiązuje 

składka członkowska w wysokości z 2016 roku, tj.: 

 za 2017 (60 zł) 

 za 2017-2018 rok (120 zł)  

 za 2017-2019 rok (180 zł) 

4. Składka jest wpłacana jedynie w formie przelewu na konto Stowarzyszenia. 

5. Osoby, które złożą deklarację członkowską zobowiązane są do opłacenia składki członkowskiej do 

końca roku kalendarzowego, licząc od miesiąca złożenia wniosku (składka bazowa x liczba miesięcy 

do końca roku). 



6. Zarząd Stowarzyszenia w szczególnych przypadkach ma prawo zwolnić członka z opłacania składek. 

Czas i wysokość częściowego bądź całościowego zwolnienia określa Zarząd w drodze uchwały. 

7. W przypadku osób mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest doliczana 

dodatkowa opłata korespondencyjna w wysokości 30 zł. 

 

Programy lojalnościowe 

§ 3. 

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo prowadzić programy lojalnościowe, które mają na celu zachęcenie 

do zapisywania się do Stowarzyszenia lub zwiększenia ściągalności składki członkowskiej.  

2. W ramach programu lojalnościowego zarząd ma prawo wydawać plastikowe karty członkowskie, 

które są potwierdzeniem opłacenia składki za dany rok kalendarzowy. 

3. Zarząd ma prawo tworzyć pakiety w ramach programu lojalnościowego (np. standard, premium, 

VIP). Pakiet inny niż standard może zawierać usługi dodatkowe, np. powitalny drink, bezpłatna 

rezerwacja loży w klubie współpracującym, pakiet ubezpieczeniowy, multisport, itp.  

4. Zarząd ma prawo rozróżniać cenowo pakiety inne niż standard. Takie rozróżnienie nie stanowi 

podwyżki składki członkowskiej. 

5. Karty członkowskie są bezpłatne i są wydawane tylko osobom, które opłaciły składkę członkowską 

do końca roku kalendarzowego. 

6. Z plastikowej karty członkowskiej może korzystać i wszelkie korzyści z niej czerpać tylko osoba, na 

którą została wystawiona.  

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt. 6 Zarząd Stowarzyszenia ma prawo unieważnić kartę 

członkowską bez możliwości korzystania z niej w danym roku kalendarzowym. 

8. Plastikowa karta członkowska jest wydawana osobom, które zapisały się do Stowarzyszenia i 

opłaciły składkę członkowską nie później niż do 30 września danego roku kalendarzowego. 

9. Po 30 września danego roku kalendarzowego uzyskanie członkostwa w BoP jest możliwe, jednak 

bez możliwości korzystania z przywilejów plastikowej karty członkowskiej. 

10. Osoby zapisujące się do stowarzyszenia po 30 września i chcące uzyskać w plastikową kartę 

członkowską zobowiązane są do uregulowania składki członkowskiej do końca roku 

kalendarzowego, w którym się zapisują oraz za cały kolejny rok kalendarzowy. Wówczas zostaną 

wydawane plastikowe karty członkowskie na bieżący i kolejny rok kalendarzowy. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 4. 

Regulamin obowiązuje od dnia 28 maja 2016 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin składki członkowskiej zmieniony podczas VIII Walnego Zebranie Członków w Gosławicach (uchwała nr 5). 


