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U  C  H  W  A  Ł  A 

nr 5/2022 

Polskiego Związku Szkoleniowego 

w sprawie określenia składek członkowskich 

 

Na podstawie §19 pkt. h statutu Polskiego Związku Szkoleniowego Zarząd uchwala, co 

następuje: 

§1 

1. Zgodnie z § 13 lit d statutu Stowarzyszenia członek zwyczajny Polskiego Związku 

Szkoleniowego zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich. 

2. Wysokość  miesięcznej składki członkowskiej ustala się na 100  zł. 

3. Członek Polskiego Związku Szkoleniowego może dokonać jednorazowej opłaty składki 

rocznej, która przedłuża jego członkostwo w stowarzyszeniu o 12 miesięcy.  

4. Wysokość jednorazowej składki rocznej ustala się na 1000 zł. 

5. Nowo przyjęty członek zwyczajny Polskiego Związku Szkoleniowego dokonuje 

pierwszej wpłaty składki członkowskiej w kolejnym miesiącu następującym po 

miesiącu, w którym uchwałą Zarządu Polskiego Związku Szkoleniowego został on 

przyjęty w poczet członków.  

6. Składki członkowskie określone w ust. 1 do 4 powinny zostać wpłacone na konto 

bankowe Stowarzyszenia (62 1140 2004 0000 3002 8308 8121) w terminie do 5 dnia 

każdego miesiąca. 

7. W uzasadnionych sytuacjach Zarząd Polskiego Związku Szkoleniowego, na wniosek 

członka Stowarzyszenia, może obniżyć składkę członkowską o 50% kwoty wymienionej 

w ust. 1 i 2. Obniżona składka członkowska może być przyznana jednorazowo na okres 

do 2 miesięcy w jednym roku kalendarzowym. 

 

§2 

1. Nowo przyjęty członek zwyczajny Polskiego Związku Szkoleniowego dokonuje 

jednorazowej opłaty wpisowej na rzecz Stowarzyszenia w wysokości 500,00 zł. 
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2. Opłata wpisowa winna być wpłacona przez członka na konto bankowe Stowarzyszenia 

w terminie 7 dni od daty, w której uchwałą Zarządu Polskiego Związku Szkoleniowego, 

został on przyjęty w poczet członków. 

§3 

1. Członek wspierający Stowarzyszenia Polski Związek Szkoleniowy zobowiązany jest do 

realizowania zadeklarowanych przez niego świadczeń, których wartość nie może być 

niższa od jednorazowej składki rocznej.  

2. Jeżeli świadczenia zadeklarowane przez członka wspierającego Stowarzyszenie mają 

charakter pieniężny powinny być wpłacone na konto bankowe Stowarzyszenia wciągu 

14 dni od daty zdeklarowania świadczenia. 

3. W przypadku jeżeli zadeklarowane świadczenie pieniężne jest świadczeniem 

miesięcznym to powinno być wpłacane na konto Stowarzyszenia w terminie do 5 dnia 

każdego miesiąca lub w terminie zgodnym z przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia 

deklaracją członka wspierającego. 

4. Członek wspierający Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy, który zalega bez 

usprawiedliwienia z realizacją zadeklarowanej pisemnie pomocy przez okres 

przekraczający 6 miesięcy może zostać skreślony z listy członków Polskiego Związku 

Szkoleniowego. 

§4 

Określone w uchwale składki obowiązują od dnia 1 grudnia 2022 roku do odwołania. 

§5 

Uchwała obowiązuje z dniem podpisania 

Uchwałę podpisali członkowie Zarządu w dniu 28 listopada 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Członkowie Polskiego Związku Szkoleniowego 

mailto:biuro@pzs.info

