
 
Regulaminu przyjmowania w poczet członków zwyczajnych 

oraz zasady wnoszenia składki członkowskiej 
Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa "STANICA" w Mi ędzyrzecu Podlaskim. 

Regulamin przyjmowania nowych członków zwyczajnych oraz zasady wnoszenia składki 
członkowskiej Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa "Stanica" uchwalone przez  Walne 
Zebranie w dniu 5 marca 2012 roku. 

Walne Zebranie SRŻ uchwala następującą procedurę przyjmowania nowych członków: 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa "Stanica" może zostać 

osoba  wskazana w § 10 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia, która złoży do Zarządu 

Stowarzyszenia wypełnioną deklarację członkowską oraz uzyska aprobatę dwóch 

członków wprowadzających. 

2. Członkiem wprowadzającym może zostać osoba, której czas przynależności do SRŻ nie 

jest krótszy niż 2 lata. Członek wprowadzający w chwili złożenia podpisu na deklaracji 

kandydata musi mieć uregulowane wszelkie zobowiązania względem Stowarzyszenia. 

3. Członek wprowadzający jest zobowiązany do opieki nad kandydatem, a w szczególności 

do: udzielania kandydatowi informacji na temat Stowarzyszenia, zasad jego 

funkcjonowania, pomocy i ułatwiania integracji w Stowarzyszeniu. 

4. Decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu kandydatury podejmuje Zarząd Stowarzyszenia 

na podstawie opinii członków wprowadzających lub rozmowy z kandydatem. Zarząd 

podejmuje ostateczną decyzję odnośnie kandydatury. 

5. Zaakceptowany przez Zarząd Stowarzyszenia kandydat zobowiązany jest do wpłacenia na 

rachunek bankowy Stowarzyszenia wpisowego w kwocie 100 złotych, oraz składki 

członkowskiej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o akceptacji kandydatury. 

6. Po potwierdzeniu wpływu na konto wpisowego Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje 

kandydata w poczet członków Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa oraz wydaje 

legitymację członkowską. 

7. Kandydat odrzucony przez Zarząd może ponownie ubiegać się o członkostwo w SRŻ nie 

wcześniej niż po upływie 1 roku od daty oddalenia kandydatury. 

8. Decyzja Zarządu o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

Walne Zebranie SRŻ uchwala następującą zasady wnoszenia składki członkowskiej 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w 
terminie do 31 marca każdego roku. 

 
2. W sytuacjach szczególnych, losowych, członek Stowarzyszenia może zwrócić się do 

Zarządu o prolongatę płatności, lub płatność wnosić w okresach miesięcznych.   
      Wniosek, należy zgłosić do Zarządu na piśmie wraz z uzasadnieniem. 



3. Zarząd SRŻ „Stanica” na wniosek członka może udzielać zniżki bezterminowej lub na 
czas określony w wysokości 50%, w stosunku do aktualnie obowiązującej składki. 

4. Wpłaty składki członkowskiej należy dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia z 
podaniem imienia i nazwiska oraz zaznaczeniem w tytule przelewu, jakiego okresu wpłata 
dotyczy. 

5. Zniżka – w wysokości 50% aktualnie obowiązującej składki członkowskiej – przysługuje: 
uczniom i studentom szkół dziennych do 26 roku życia.  

 


