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Zasady wpłat składek członkowskich na rok działalności Stowarzyszenia 2022 

-- zatwierdzone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dn. 11.02.2022-- 

1. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia Twój Wybór zobowiązuje się do uiszczania składek 
członkowskich zgodnie z przyjętym przez Zarząd regulaminem. 

2. Nieopłacanie składek może być jedną z przyczyn wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. 
3. W sprawach nie wchodzących w wyłączny zakres kompetencji statutowych Walnego 

Zebrania Członków związanych z wpłacaniem składek członkowskich decyduje Zarząd w 
drodze uchwały.  

4. Dokumentację związaną z opłacaniem, składek prowadzi wyznaczony przez prezesa Zarządu 
członek zespołu koordynatorów Stowarzyszenia Twój Wybór. 

5. Lista członków wykluczonych z powodu nieopłacenia składek jest przedstawiana na 
zebraniu Zarządu, które podejmuje decyzję o ewentualnym ich usunięciu.  

6. Lista członków wykluczonych z powodu nieopłacenia składek jest przedstawiana na 
zwykłym Walnym Zebraniu Członków i zebraniu Komisji Rewizyjnej.  

7. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu dokonuje koordynator właściwy ds. członkostwa i 
wolontariatu.  

8. Wysokość rocznej składki członkowskiej w roku działalności Stowarzyszenia 2022 wynosi 140 

zł dla każdego nieuczącego się pełnoletniego członka zwyczajnego oraz 120 zł dla każdego 
uczącego się pełnoletniego członka zwyczajnego oraz dla niepełnoletnich członków 
zwyczajnych. 

9. W przypadku nie uregulowania składki w określonym w pkt. 10 terminie następuje wzrost 
wysokości składaki ze względu na zwłokę o 20 zł w stosunku do kwot podstawowych (140 zł i 
160 zł).  

10. Ustala się następujący terminarz poboru składek:  

do 28 lutego 2022 

 

przesłanie zawiadomienia o składkach 

 

do 31 marca 2022 

 

wpłata wszelkich składek za bieżący rok i 
składek zaległych lub złożenie wniosku o 
zwolnienie z wpłaty /informacji o nie wplataniu 
składki dot. członków honorowych, 
zwyczajnych członków czynnych  

od 1 kwietnia 2022 

 

przesyłanie informacji o wykluczeniu (tylko 
zaległości za poprzednie lata) lub ponagleń  

do 30 czerwca 2022 

 

uregulowanie składek za 2022 rok i 
zakończenie zbierania wniosków i informacji  

po 30 czerwca 2022 do 31 grudnia 2022 

 

wzrost wysokości składek za 2022 

 

od 1 stycznia 2023 do 31 stycznia 2022 

 

rozpoczęcie procedur  wykluczenia wz. z 

nieusprawiedliwionym zaleganiem z wpłatą 
składek  
 

 

11. Każdy nowy członek, który wstąpi do Stowarzyszenia przed 1 październikiem 2022 

wpłaca  składki zgodnie z pkt. 8, ale wysokość jego składek nie jest podwyższana ze względu 
na zwłokę w przypadku wstąpienia do stowarzyszenia po 1 czerwca 2022. 
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12. Każdy nowy członek zwyczajny wstępujący do Stowarzyszenia w ostatnim kwartale roku 

działalności jest zwolniony z wpłaty składki w danym roku obrotowym lub na swój wniosek 
wpłaca ją zgodnie z pkt. 8.  

13. Składki można wpłacać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia oznaczony 
na stronie twojwybor.org oraz w zawiadomieniach o składkach koordynatora właściwego ds. 
finansów.  

14. Wpłata dokonana przelewem musi zawierać informacje: czego dotyczy przelew tj. 

składka członkowska za rok 2022 oraz imię i nazwisko członka wpłacającego.  
15. Składki można wpłacać wyłącznie w systemie rocznym.  

16. Składki nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z członkostwa albo usunięcia z 
Stowarzyszenia. 

17. W sprawozdaniu finansowym za 2022 rok Zarząd zamieści szczegółowy raport dotyczący 
rocznego stanu składek oraz ich wykorzystania.  

18. W przypadku przekroczenia przez członka właściwego terminu wpłaty składki rocznej o 
miesiąc od ustalonej daty dostaje on mailowe powiadomienie o braku wpłat.  

19. Członkowie honorowi oraz czynni członkowie zwyczajni są zwolnieni z wpłaty składek. 

Jednakże mają oni w terminie określonym w niniejszych zasadach obowiązek przesłać 
informację o skorzystaniu z zwolnienia.  

Podpisał:  

Franciszek Bednarek- prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Mikołaj Sazonov- koordynator finansowy 

 

Na oryginale właściwe podpisy oraz pieczęcie Stowarzyszenia 


