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Uchwała nr 01/08/2021 z dnia 01 sierpnia 2022 r. 

Zarządu Stowarzyszenia Active Way z siedzibą w Gdańsku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Opłacania Składek Członkowskich  

 

I. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2261) oraz § 19. ust. 1. lit. e) Statutu Stowarzyszenia Active Way z siedzibą w Gdańsku, Zarząd Stowarzyszenia 
uchwala Regulamin Opłacania Składek Członkowskich w brzmieniu następującym: 

 

 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

 

§ 1. 

 

1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia 
Active Way z siedzibą w Gdańsku. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Active Way z siedzibą w Gdańsku (80-772), ul. 

Antoniego Suchanka 3/10, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000890833, posiadające NIP: 
5833424169 oraz REGON: 388494518,  

b. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia, 
c. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin. 

3. Regulamin uchwala Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§ 2. 

 

1. Opłacanie składek członkowskich należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia. 
2. O wysokości składek członkowskich decyduje Zarząd w drodze uchwały. 
3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Zarząd w formie Ewidencji Składek Stowarzyszenia. 
4. Ewidencja Składek Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 3. powyżej, jest wyłączną podstawą do określenia praw i 

obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składek. 
5. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Członkowskich Stowarzyszenia, Zarząd sporządza wykaz członków 

Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który składka została uiszczona. 
6. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zwrócić się do Zarządu o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji 

składek. 
7. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zgłoszenia zastrzeżenia. 

 

§ 3. 

 

1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek: 
a. składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, 
b. składka Członka Wspierającego Stowarzyszenia. 

2. Wysokość składek członkowskich na dany rok szkolny (tj. od dnia 01 września danego roku do dnia 30 czerwca roku 
następnego) ustalana jest przez Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym. Uchwała Zarządu 
w sprawie wysokości składek na dany rok szkolny powinna być podjęta na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed 
rozpoczęciem danego roku szkolnego, za wyjątkiem wysokości składek jakie obowiązują w roku szkolnym 2022/2023 i 
zostały zapisane w niniejszym Regulaminie. 

3. Wysokość składek na rok szkolny 2022/2023: 
a. dla Członków Zwyczajnych – wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) lub dowolnie więcej, 
b. dla Członków Wspierających - w zależności od Sekcji wybranej przez danego członka wspierającego, wynosi 

odpowiednio: 
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Sekcje Pływackie 

 

Sekcja PN (37 tygodni) WT (39 tygodni) SR (39 tygodni) CZ (40 tygodni) PT (39 tygodni) 

Gdańsk - Chełm 1.739,00 zł  1.833,00 zł  1.833,00 zł  1.880,00 zł  1.833,00 zł  

Gdańsk Orunia 1.739,00 zł  1.833,00 zł  1.833,00 zł  1.880,00 zł  1.833,00 zł  

Gdańsk Osowa 1.739,00 zł  1.833,00 zł  1.833,00 zł  1.880,00 zł  1.833,00 zł  

Pruszcz Gdański 1.739,00 zł  1.833,00 zł  1.833,00 zł  1.880,00 zł  1.833,00 zł  

 

Sekcje Aquacycling 

 

Sekcja PN (37 tygodni) WT (39 tygodni) SR (39 tygodni) CZ (40 tygodni) PT (39 tygodni) 

Gdańsk - Chełm 1.739,00 zł  1.833,00 zł  1.833,00 zł  1.880,00 zł  1.833,00 zł  

Gdańsk Osowa 1.739,00 zł  1.833,00 zł  1.833,00 zł  1.880,00 zł  1.833,00 zł  

Aquastacja 1.739,00 zł  1.833,00 zł  1.833,00 zł  1.880,00 zł  1.833,00 zł  

Pruszcz Gdański 1.739,00 zł  1.833,00 zł  1.833,00 zł  1.880,00 zł  1.833,00 zł  

 

§ 4. 

 

1. Składka członkowska płatna jest z góry, wedle wyboru Członka Wspierającego: jednorazowo, semestralnie, kwartalnie albo 
miesięcznie, zgodnie z następującym porządkiem: 

a. składka członkowska opłacana jednorazowo płatna jest do dnia 20 sierpnia 2022 r.; 
b. składka członkowska opłacana semestralnie płatna jest w 2 (dwóch) równych ratach: do dnia 20 sierpnia 2022 r. 

(1. rata); do dnia 31 stycznia 2023 r. (2. rata);  
c. składka członkowska opłacana kwartalnie płatna jest w 4 (czterech) równych ratach: do dnia 20 sierpnia 2022 r. 

(1. rata); do 30 listopada 2022 r. (2. rata); do 31 stycznia 2023 r. (3. rata); do 30 kwietnia 2023 r. (4. rata) 
d. ;  
e. składka członkowska opłacana miesięcznie płatna jest w 10 (dziesięciu) równych ratach: do dnia 20 sierpnia 2022 

r. (1. rata), do dnia 30 września 2022 r. (2. rata); do dnia 31 października 2022 r. (3. rata); do dnia 30 listopada 
2022 r. (4. rata); do dnia 31 grudnia 2022 r. (5. rata); do dnia 31 stycznia 2023 r. (6. rata); do dnia 28 lutego 2023 
r. (7. rata); do dnia 31 marca 2023 r. (8. rata); do dnia 30 kwietnia 2023 r. (9. rata); do dnia 31 maja 2023 r. (10. 
rata). 

2. Składka członkowska płatna jest przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia o numerze 21 1090 1098 0000 0001 
4795 4946 Santander Bank. Nowoprzyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu 3 (trzech) dni roboczych 
od daty otrzymania zawiadomienia o decyzji w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. 

3. W przypadku, gdy członek został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia po rozpoczęciu danego roku szkolnego, 
należna za ten rok składka członkowska ulega pomniejszeniu o 47,00 zł (czterdzieści siedem złotych 00/100) wraz z upływem 
każdego tygodnia kalendarzowego, począwszy od dnia 01 września 2021 r.  

4. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule co najmniej: 
a. imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy, 
b. oznaczenia sekcji, 
c. okres za który składka jest opłacona, 

5. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w ust. 5. powyżej, wpłatę pozostawia się do 
wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą. 

6. W przypadku, gdy po uiszczeniu należnej składki Członek Wspierający dokonał zmiany sekcji skutkującej zmianą wysokości 
składki, Członek Wspierający zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej dopłaty, względnie Stowarzyszenie zobowiązane 
jest do dokonania odpowiedniego zwrotu, w zależności od wysokości składki należnej w wybranej przez Członka 
Wspierającego sekcji. Dopłata powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania przez Członka 
Wspierającego zawiadomienia o decyzji w przedmiocie zmiany sekcji na rachunek bankowy Stowarzyszenia o numerze      
21 1090 1098 0000 0001 4795 4946 Santander Bank. Zwrot zostanie dokonany w terminie 3 (trzech) dni roboczych od 
wydania przez Zarząd decyzji w przedmiocie zmiany sekcji. 
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§ 5. 

 

1. Nieusprawiedliwiona zaległość z opłatą składki przez okres przekraczający 30 (trzydzieści) dni stanowi podstawę do 
pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przez Zarząd. 

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania z opłatą składek, 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

3. Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do 
Stowarzyszenia, po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek i 
wniesienia karnej opłaty w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100). 

 

§ 6. 

 

1. Obowiązek opłacenia składki członkowskiej ustaje od 1. (pierwszego) dnia miesiąca następującego po miesiącu: 
a. w którym nastąpiła dobrowolna rezygnacja członka z przynależności do Stowarzyszenia, 
b. w którym nastąpiło skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia, 
c. w którym nastąpiło wykluczenie członka z listy członków Stowarzyszenia, 
d. w którym zmarł członek Stowarzyszenia. 

2. W przypadku, gdy członek złożył oświadczenie o rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia a opłacał składki 
członkowskie jednorazowo lub semestralnie, członkowi przysługuje prawo do zwrotu części składki członkowskiej, w 
wysokości odpowiadającej iloczynowi kwoty 47,00 zł (czterdzieści siedem złotych 00/100) i ilości tygodni pozostałych do 
końca roku szkolnego lub semestru. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej, § 4. ust. 7. zd. 3. Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 

§ 7. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w sprawie jego przyjęcia, gdzie 
Regulamin ten stanowi integralną część tej uchwały. 

3. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia w sposób przyjęty w Stowarzyszeniu. 
 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
III. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. 
 

Liczba obecnych:  2 

Liczba głosów „za”: 2 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Wstrzymało się:  0 

 

 

 

 

___________________________________ 

Adam Mikołajewski – Prezes Zarządu 

 

___________________________________ 

Aleksander Kujawa – Wiceprezes Zarządu 

 


