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REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „SP5 SWAREK SWARZĘDZ” 

 

 

§1 

1. Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania Stowarzyszenia i są przeznaczone na 

działalność statutową oraz opłatę kosztów administracyjnych. 

2. Na podstawie §14 ust. 4 Statutu Klubu UKS Swarek, każdy Członek Zwyczajny, z zastrzeżeniem 

sytuacji o której mowa w §22 pkt. 3, przystępując do Stowarzyszenia, zobowiązuje się do 

regularnego uiszczania składek członkowskich. 

 

§2 

Osobą odpowiedzialną za kontrolę terminu wpłacania składek członkowskich jest wybrany przez 

Walne Zgromadzenie Skarbnik Stowarzyszenia. 

 

§3 

1. Wysokość składek oraz tryb ich opłacania określa Walne Zebranie Klubu w uchwalonym przez 

siebie regulaminie. 

2. Stawka składek członkowskich określona jest w niniejszym regulaminie. 

 

§4 

Składki członkowskie muszą być uiszczane za pomocą przelewu na rachunek Stowarzyszenia. W 

tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i okres za który uiszcza się składkę zgodnie z 

przykładem: „Składka członkowska ADAM KOWALSKI 01.2019”. 

 

§5 

1. Składki członkowskie można uiszczać w dowolnych trybach: 

a) miesięcznym – preferowane rozwiązanie 

b) półrocznym 

c) rocznym 

d) innym 

2. Składki uiszczane winny być wpłacone na konto Stowarzyszenia najpóźniej do 15 dnia pierwszego 

miesiąca rozpoczynającego cykl rozliczeniowy, np. składka za okres styczeń - czerwiec winna 

zostać uiszczona do 15 stycznia włącznie. 

 

§6 

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu bądź usunięcia dyscyplinarnego wcześniej 

wpłacone składki nie są zwracane. 

 

§7 

1. Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez sześć kolejnych miesięcy skutkuje usunięciem z 

listy członków Stowarzyszenia. Usunięcia z listy Członków Zwyczajnych dokonuje Zarząd 

stosowną uchwałą. 
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2. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia, po trzech miesiącach od daty decyzji Zarządu w 

jej sprawie, może ponownie wystąpić z wnioskiem o przyjęcie na Członka Zwyczajnego pod 

warunkiem jednak, że albo opłaci składkę półroczną oraz uzupełni wszelkie zaległości finansowe 

względem Stowarzyszenia, powstałe podczas jej poprzedniego członkostwa, albo opłaci z góry 

składkę roczną. 

 

§8 

Wysokość składek członkowskich ustala się na następującym poziomie: 

a) Dla dzieci będących w kategorii „Skrzatów”: 30 zł 

b) Dla pozostałych członków: 50zł 

 

§9 

1. Przewiduje się następujące ulgi: 

 

Sytuacja, w której przewiduje się ulgę Wysokość składki członkowskiej 

A. Członkami Zwyczajnymi są zarówno 

dziecko (do lat 18), jak i opiekun prawny  

Opiekun prawny nie opłaca składek 

Składka Członka do lat 18 wyliczana jest zgodnie z 

§8 

B. Członkami zwyczajnymi jest rodzeństwo 

(do lat 18) 

Składka za najstarsze dziecko: 100% 

Składka za drugie dziecko: 50% 

Składka za trzecie dziecko: 25% 

Składka za czwarte i każde kolejne dziecko: 0% 

C. Członkami zwyczajnymi są zarówno 

rodzeństwo (do lat 18) jak i opiekun 

prawny 

Opiekun prawny nie opłaca składek 

Dla pozostałych stosuje się ulgi, jak w pkt. B 

niniejszej tabeli 

 

 

2. Jeżeli Członkami Zwyczajnymi są osoby będące w związku małżeńskim wówczas ulgi opisane w 

§9 pkt 1 przysługują tylko jednemu Członkowi. Drugi Członek opłaca składki zgodnie z §8. 

3. Przypadki nieokreślone przez punkty 1 i 2 rozpatrywane będą przez Zarząd Klubu, który określał 

będzie wysokość ulgi. 

 

§10 

W indywidualnych przypadkach, spowodowanych szczególną sytuacją materialną, możliwe jest 

obniżenie stawki bądź całkowite zniesienie obowiązku uiszczania składek. 

1. Z wnioskiem o obniżenie bądź zniesienie obowiązku uiszczania składek do Skarbnika 

Stowarzyszenia może zgłosić się każdy Członek Klubu (taki wniosek można złożyć również w 

imieniu osoby będącej w trudnej sytuacji materialnej) 

2. Zarząd Stowarzyszenia, po konsultacji z wnioskodawcą, 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. 

 

§11 

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

dokonać tylko Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków 

Stowarzyszenia. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 


