Regulamin
poboru (opłacania) składek członkowskich
Związku Kynologicznego w Polsce
Na podstawie par. 28 pkt. 10 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, uchwala się „Regulamin
poboru (opłacania) składek członkowskich” Związku Kynologicznego w Polsce.

I. Postanowienia ogólne.
1. Każda osoba przystępując do Stowarzyszenia „Związek Kynologiczny w Polsce”, zwanego dalej
„Związkiem”, jest zobowiązana do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez
statutowe władze Związku oraz zgodnie z niniejszym „Regulaminem”.
2. Składkę członkowską należy opłacić w terminie do 31 grudnia bieżącego roku, za dany rok
kalendarzowy.
3. Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez
członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach
Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu).
4. Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie wskazanym w pkt. 2 stanowi podstawę do
skreślenia członka Związku z listy członków tego Stowarzyszenia.
5. Dokumentację dotyczącą opłacania składek członkowskich prowadzi biuro macierzystego
Oddziału członka Związku.

II. Tryb poboru (opłacania) składek członkowskich.
1. Składka członkowska jest opłacana j e d n o r a z o w o za bieżący rok kalendarzowy do 31
grudnia danego roku, w następujący sposób:
a/ wpłata w kasie macierzystego Oddziału
lub
b/ wpłata na konto bankowe macierzystego Oddziału, z datą wpływu na konto do dnia 31
grudnia bieżącego roku kalendarzowego z równoczesnym podaniem:
- imienia i nazwiska osoby opłacającej składkę członkowską

- okresu (roku) za jaki dokonywana jest opłata składki członkowskiej.

III. Postępowania w przypadku wystąpienia zaległości w płatności (poborze) składek
członkowskich.
1. Każdy Oddział Związku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada bieżącego roku
umieści, na tablicy ogłoszeń w biurze Oddziału i na swojej stronie internetowej , informacje –
przypomnienie o terminie końcowym opłacenia składek członkowskich do dnia 31 grudnia danego
roku i o skutkach statutowych nieopłacenia składki w terminie (skreślenie z listy członków Związku).
2. W nowym roku kalendarzowym, w pierwszym dniu pracy biura danego Oddziału, dla członków
Związku zalegających z opłatą składek członkowskich za miniony rok, należy obligatoryjnie zamieścić
wezwanie do opłacenia tych zaległych składek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia, w
następującej formie:
a/ na tablicy ogłoszeń Oddziału
b/ na stronie internetowej Oddziału
a nadto – fakultatywnie, w zależności od możliwości Oddziału:
a/ w indywidualnej korespondencji drogą:
- elektroniczną (e-mail)
lub
- listownie (poczta).
3. Po 1 lutego nowego roku, w przypadku członków Związku nadal zalegających w płatności składek
członkowskich za miniony rok, należy obowiązkowo włączyć do porządku obrad najbliższego
Prezydium Zarządu Oddziału punkt o skreśleniu – ze wskazaniem osób, których to dotyczy – z listy
członków Związku osób, zalegających na dzień 31 grudnia minionego roku z płatnością składek
członkowskich.

IV. Tryb odwołania od uchwały o skreśleniu z listy członków Związku z powodu nieopłacenia
składek członkowskich.
1. Skreślenie z listy członków Związku z powodu nieopłacenia składek członkowskich należy do
kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału.
2. Od uchwały Prezydium Zarządu Oddziału w sprawie skreślenia z listy członków Związku, o którym
mowa w pkt. 1, przysługuje odwołanie do Zarządu Oddziału. Odwołanie takie należy wnieść w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni od powiadomienia o tym skreśleniu.
3. Od uchwały Zarządu Oddziału podjętej w trybie odwoławczym, o którym mowa w pkt. 2,
przysługuje zainteresowanym członkom Związku odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia

członków danego Oddziału. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

V. Przywrócenie terminu płatności składek członkowskich.
1. Z ważnych, szczególnych powodów dotyczących członka Związku, Zarząd Oddziału może podjąć
uchwałę o przywróceniu terminu płatności składek członkowskich.
2. Opłacenie składek członkowskich po podjęciu uchwały o przywróceniu terminu płatności, o
którym mowa w pkt. 1, należy traktować tak jak opłaconych w terminie.
3. Przywrócenie terminu płatności składek dokonuje się wg następujących zasad:
a/ na pisemny, uzasadniony wniosek osoby, uprzednio skreślonej z listy członków Związku i to
tylko z ważnych, szczególnych powodów dotyczących tej osoby; ocenę wspomnianych powodów
pozostawia się Zarządowi Oddziału,
b/ uchwałę o przywróceniu terminu płatności składek członkowskich dokonuje Zarząd Oddziału,
równocześnie motywując podstawy tej uchwały,
c/ od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje zainteresowanej osobie odwołanie do najbliższego
Walnego Zgromadzenia członków Oddziału, którego decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
4. Przywrócenie terminu, o którym mowa w pkt. 1 może dotyczyć nie więcej niż 2 minionych lat.

VI. Postanowienia przejściowe i końcowe.
1. Wszystkie zaległości w płatności składek członkowskich wg stanu na dzień 31.XII.2013 r.
podlegają ogólno oddziałowej i powszechnej regulacji wg zasad stosowanych dotychczas w
poszczególnych Oddziałach.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2014 r.

