
REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZACHODNIOPOMORSKIEGO
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SZCZECINIE

§1

1) Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania Stowarzyszenia i są
przeznaczone na działalność statutową oraz opłatę kosztów administracyjnych.

2) Na podstawie §16 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, każdy członek, przystępując do
Stowarzyszenia, zobowiązuje się do regularnego uiszczania składek członkowskich.

§2

Osobą odpowiedzialną za kontrolę terminu wpłacania składek członkowskich jest
wyznaczony przez Prezesa ZSRM w Szczecinie, skarbnik Stowarzyszenia.

§3

Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie (na
podstawie §30 ust. 6 statutu).

§4

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu bądź usunięcia dyscyplinarnego
wcześniej wpłacone składki nie są zwracane.

§5

1) Zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres ponad 12 miesięcy (pomimo
pisemnego lub mailowego upomnienia) skutkuje skreśleniem z listy członków
Stowarzyszenia.

2) Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia, po sześciu miesiącach od daty
decyzji Zarządu w jej sprawie, może ponownie wystąpić z wnioskiem o przyjęcie do
ZSRM w Szczecinie pod warunkiem jednak, że opłaci ponownie wpisowe oraz
uzupełni wszelkie zaległości finansowe względem Stowarzyszenia, powstałe podczas
jej poprzedniego członkostwa, albo opłaci składkę roczną za 1 rok wstecz.



§5

Wysokość składek członkowskich ustala się na następującym poziomie:

1) Dla członków zwyczajnych i członków - kandydatów: 35,00 zł/m-c

2) Dla członków zwyczajnych którzy ukończyli 70 lat (na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków z dnia 27.02.2016 r., zwolnieni są z 70 % składki): 10,00 zł/m-c

3) Członek honorowy, na podstawie §15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, jest zwolniony
od opłacania składek członkowskich.

Powyższe stawki obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

§6

W indywidualnych przypadkach, spowodowanych szczególną sytuacją materialną,
możliwe jest częściowe obniżenie stawki bądź całkowite zniesienie obowiązku uiszczania
składek.

1) Z wnioskiem o obniżenie bądź zniesienie obowiązku uiszczania składek należy
osobiście zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia.

2) Zarząd Stowarzyszenia na drodze uchwały podejmuje decyzję o obniżeniu stawki
bądź zniesieniu obowiązku uiszczania składek.

3) Decyzja Zarządu podejmowana jest na czas nieokreślony lub określony, zawarty w
treści uchwały.

§7

1) Zmiany treści niniejszego regulaminu, wraz z wysokością stawek składek
członkowskich, może dokonać Zarząd.

2) Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu.

3) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Stowarzyszenia,
tj. od 30 września 2021 r.


