
 

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Szkoła na 5 

 

1. Przepisy ogólne. 

a) Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 

- Stowarzyszeniu – to poprzez Stowarzyszenie rozumie się Stowarzyszenie Szkoła 

na 5. 

- Uprawnionych Członkach Stowarzyszenia – to poprzez Uprawnionych 

Członków Stowarzyszenia rozumie się członków zwyczajnych i członków 

założycieli Stowarzyszenia posiadających pełne prawa. 

- Kandydacie na członka – to poprzez Kandydata na członka rozumie się osobę 

fizyczną lub prawną wyrażającą wolę wstąpienia lub wspierania Stowarzyszenia. 

 

2. Składka członkowska: 

a) Składkę członkowską ustala się w wysokości 60 zł rocznie w przypadku 

jednorazowej płatności lub płatności ratalnej comiesięcznej w wysokości 5 zł 

każda, płatnych na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Składka płacona jest do 

ostatniego dnia stycznia każdego roku, a w przypadku opłat ratalnych 

miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

3. Członkowie Założyciele: 

a) Członkiem założycielem są osoby fizyczne, które doprowadziły do 

zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły Statut Stowarzyszenia. 

 

4. Członkostwo Zwyczajne: 

a) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, 

przyczyniająca się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

b) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Polski lub krajów 

Unii Europejskiej, stale związany z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi 

na zamieszkanie lub wykonywaną funkcję: 

- pełnoletni; 

- małoletni w wieku od 16 do 18 lat, z tym że nie mogą oni stanowić większości w 

Zarządzie Stowarzyszenia; 



- małoletni poniżej 16 roku życia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych lecz 

bez prawa do głosowania na walnym zebraniu oraz biernego i czynnego prawa 

wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

c) Kandydat składa do Zarządu deklarację, popartą przez dwóch członków wprowadzających 

do Stowarzyszenia. 

d) Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu nowego członka do Stowarzyszenia w formie 

uchwały w terminie do 30 dni od dnia złożenia deklaracji. 

e) Kandydat staje się uprawnionym Członkiem Stowarzyszenia z chwilą opłacenia składki 

członkowskiej za co najmniej jeden okres składkowy (jeden miesiąc). 

 

5. Członkostwo Wspierające: 

a) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłosi na 

piśmie w formie deklaracji chęć stałego lub okresowego finansowania albo 

rzeczowego wspierania Stowarzyszenia. 

b) Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 

c) Decyzję o przyjęciu członka wspierającego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 

w formie uchwały. 

d) Kandydat staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia z dniem podjęcia 

uchwały. 

 

6. Członkostwo Honorowe: 

a) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna. 

b) Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia. 

c) Członkostwo honorowe może być nadane pośmiertnie. 

d) Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 

e) Kandydat staje się Członkiem Honorowym Stowarzyszenia z dniem podjęcia 

uchwały. 


