Załącznik do uchwały nr 6/17
Walnego Zebrania Klubu Żeglarskiego - CHEŁM
z dnia 26.03.2017 r.
aktualizacja na podstawie UCHWAŁY NR 6/18
Walnego Zebrania Klubu Żeglarskiego – CHEŁM
z dnia 22 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN

WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ CZŁONKOWSKICH
W KLUBIE ŻEGLARSKIM – CHEŁM
obowiązujący na podstawie uchwały
Walnego Zebrania nr 6/17 z dnia 26 marca 2017 r.
Postanowienia ogólne
§1
1. Na podstawie §11 ust. 9 oraz §15 ust. 9 i 10 Statutu Klubu każdy członek Klubu Żeglarskiego –

CHEŁM ma obowiązek wykonywania świadczeń majątkowych i osobistych zgodnie
z obowiązującym Regulaminem.
2. Nieuiszczenie podstawowej składki członkowskiej w wymaganym terminie skutkuje utratą

członkostwa w Klubie.

3. Obowiązujący Regulamin wykonywania świadczeń członkowskich stanowi załącznik do

deklaracji członkowskich i jest umieszczony na stronie internetowej Klubu.

Rodzaje świadczeń
§2
1. Rozróżnia się następujące rodzaje świadczeń członkowskich:
1) opłata wpisowa,
2) składka podstawowa,
3) świadczenia osobiste.

Opłata wpisowa – wymiar, termin płatności
§3
1.

2.
3.

Podstawowa opłata wpisowa wynosi 200zł i obowiązuje stażystów ubiegających się
o członkostwo w Klubie. Uczniowie, studenci, emeryci lub renciści oraz osoby
niepełnosprawne wnoszą ulgową opłatę wpisową w wysokości 100 zł.
Termin płatności opłaty wpisowej wynosi 30 dni od dnia poinformowania zainteresowanej
osoby o podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu jej na staż.
Nieuiszczenie opłaty wpisowej w wymaganym terminie skutkuje automatyczną rezygnacją
z uczestnictwa w stażu.
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Składka podstawowa – wymiar, termin płatności
§4
1. Składka podstawowa wynosi 200 zł rocznie i jej regularne opłacanie jest obowiązkiem zarówno
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

stażystów jak i członków zwyczajnych.
Członkowie Zarządu Klubu ze względu na swoje dodatkowe zaangażowanie w działalność Klubu,
wnoszą ulgową opłatę składki podstawowej w wysokości 100zł.
Członek Zarządu Klubu, który w trakcie roku został odwołany z tej funkcji przez Walne Zebranie
lub zaistniały inne okoliczności, wobec których na mocy prawa dalsze jej pełnienie nie jest
możliwe, może zostać zobowiązany do uzupełnienia składki podstawowej za dany rok do pełnej
wysokości.
Okresem rozliczeniowym składki podstawowej jest rok kalendarzowy.
Składka podstawowa wnoszona jest z góry, w terminie do 31 marca każdego roku.
Stażystów, przyjętych na staż po 31 sierpnia danego roku zwalnia się z obowiązku wnoszenia
składki podstawowej za dany rok. Za datę przyjęcia na staż uważa się dzień podjęcia przez
Zarząd uchwały o przyjęciu na staż.
Składkę podstawową można opłacać za więcej niż jeden rok z góry.
Składki nadpłacone (opłacone z góry za kolejne lata) podlegają zwrotowi w przypadku
rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub skreślenia jej przez Zarząd z listy członków Klubu.
Uwzględniona przy zwrocie nadpłata obejmie tylko nierozpoczęte okresy rozliczeniowe.
Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia, opłacają ulgową składkę podstawową
w wynosi 100 zł rocznie.

Świadczenia osobiste – wymiar, termin rozliczenia
§5
1. Świadczenia osobiste stanowią wkład pracy własnej wszystkich członków na rzecz Klubu.
2. Warunkiem nieodpłatnego korzystania z jakiegokolwiek majątku Klubu jest zaakceptowane

przez Zarząd rozliczenie świadczeń osobistych za rok poprzedni.

3. Okresem rozliczeniowym świadczeń osobistych jest rok kalendarzowy.
4. Ostateczny termin rozliczenia przez członka Klubu świadczeń osobistych to 31 stycznia każdego

roku, za rok poprzedni.

5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może wyznaczyć dodatkowy termin na rozliczenie

świadczeń osobistych za rok poprzedni.
6. Wymiar świadczeń osobistych określony jest jako 20 godzin pracy na rzecz Klubu w ciągu roku
kalendarzowego.
7. W celu pełnego rozliczenia świadczeń osobistych za rok poprzedni, członek Klubu może uiścić
ekwiwalent pieniężny w wysokości 15 zł za każdą godzinę brakującą mu do ustalonego
wymiaru.
8. Do ekwiwalentu pieniężnego mogą być zaliczone nieodpłatnie wykonane prace zlecone przez
Zarząd Klubu wg ustalonego zakresu wykonawstwa oraz zaaprobowanego przez Zarząd
kosztorysu.
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9. W przypadku osób, które w sposób ponadprzeciętny udzielały się na rzecz Klubu w latach

poprzednich, Zarząd Klubu ma prawo zwolnić je z obowiązku wykonywania w pełnym lub
częściowym zakresie świadczeń osobistych. Sytuacje te powinny mieć charakter wyjątkowy i
wynikać z niemożności realizacji zobowiązań, spowodowanego czynnikami losowymi. Przesłanki
do zwolnienia powinny zostać właściwie uzasadnione, zostaną one zamieszczone w
informacjach dotyczących rozliczenia w indywidualnym koncie członka na stronie internetowej
Klubu.
Zasady opłacania i rozliczania świadczeń członkowskich
§6

1. Opłatę wpisową, składkę podstawową oraz ekwiwalent pieniężny dotyczący świadczeń
2.

3.

4.

5.
6.

osobistych należy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Klubu.
Wpłaty, o których mowa w §6 pkt 1. w opisie muszą zawierać informacje:
1) rodzaj opłaty – opłata wpisowa, składka członkowska, ekwiwalent za świadczenia osobiste,
2) imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata,
3) okres, za który dokonywana jest wpłata.
Ewidencję opłat wymienionych w §6 ust. 1. prowadzi Skarbnik Klubu. Na jej podstawie osoba
wyznaczona przez Zarząd Klubu może potwierdzić dokonanie opłaty w indywidualnym koncie
członka Klubu na stronie internetowej Klubu.
Rozliczenie świadczeń osobistych jest dokonywane na podstawie oświadczenia członka Klubu
o sposobie ich wykonania. Oświadczenie takie członek Klubu powinien złożyć na piśmie
do Zarządu lub w formie elektronicznej w indywidualnym koncie członka Klubu na stronie
internetowej Klubu.
Oświadczenie, o którym mowa w §6 ust. 4. powinno zostać przeanalizowane przez Zarząd
w terminie 30 dni od jego złożenia.
W przypadku niezatwierdzenia przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w §6 ust. 4. Zarząd
niezwłocznie informuje o swojej decyzji członka Klubu oraz wyznacza dodatkowy termin
na rozliczenie świadczeń osobistych.
Przepisy końcowe

§7
1. W przypadku powstania sporów co do sposobu rozliczania świadczeń członkowskich przez
Zarząd Klubu, członek Klubu ma prawo pisemnego odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie
30 dni od daty powiadomienia go o rezultatach rozliczenia przez Zarząd Klubu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.
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