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Regulamin opłacania składek członkowskich  

w Polskim Towarzystwie ADHD 

 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

PT ADHD – należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo ADHD; 

Towarzystwie – należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo ADHD; 

Oddziale – należy przez to rozumieć Oddział Polskiego Towarzystwa ADHD, zgodnie z 

zapisami Rozdziału V. Statutu PT ADHD 

 

§ 1 Rodzaj składek członkowskich 

   

1. Składki członkowskie w PT ADHD dzielą się na podstawowe i dodatkowe. 

2. Ustalanie wysokości składki podstawowej leży w kompetencjach Zarządu PT 

ADHD. 

3. Ustalanie wysokości składki dodatkowej leży w kompetencjach Zarządu 

Oddziału. 

 

§ 2 Wysokość składek podstawowych 

 

1. Wysokość składek podstawowych, zwanych dalej „składkami członkowskimi” 

ustala Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały. 

2. Każdorazowe podjęcie przez Zarząd PT ADHD uchwały o wysokości składek 

członkowskich powoduje wygaśnięcie ważności poprzedniej uchwały 

dotyczącej tej kwestii. 

3. Wysokość składek określana jest w stosunku miesięcznym. 

 

§ 3 Terminy opłacania składek 

 

1. Członkowie PT ADHD zobowiązani są do regularnego opłacania składek 

członkowskich.  
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2. Obowiązek opłacania składek powstaje w miesiącu, w którym nastąpiło 

przyjęcie Członka do Towarzystwa. 

3. Składki za dany miesiąc opłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca. 

4. Członkowie mają możliwość opłacenia składek z góry za okres maksymalnie 

jednego roku. W przypadku zwiększenia wysokości składki w czasie, kiedy 

została ona opłacona z góry, składka traktowana jest jako opłacona. W 

przypadku zmniejszenia wysokości składki, powstałą różnicę zalicza się na 

poczet przyszłych składek. 

 

§ 4 Sposób opłacania składek 

 

1. Członkowie PT ADHD nie zrzeszeni w oddziałach opłacają składki bezpośrednio 

Skarbnikowi Towarzystwa bądź też na rachunek bankowy Towarzystwa. 

Wpłata na rachunek bankowy powinna zawierać w opisie okres, za jaki 

opłacana jest składka. 

2. Członkowie zrzeszeni w Oddziałach składki opłacają za pośrednictwem 

Oddziałów. Sposób ich opłacania reguluje Regulamin Funkcjonowania 

Oddziałów oraz autonomiczne ustalenia Władz Oddziałów. 

 

§ 5 Składki dodatkowe 

 

1. Zarząd Oddziału może ustalić w drodze uchwały składkę dodatkową dla 

Członków Oddziału. Wysokość składki dodatkowej określana jest w stosunku 

miesięcznym. 

2. Składka dodatkowa nie jest obligatoryjna i może być dobrowolnie opłacana 

przez członków danego Oddziału. Odmowa opłacania składki dodatkowej 

przez członków Oddziału nie skutkuje zapisami § 14 Statutu PT ADHD oraz § 3 

pkt. 1 niniejszego regulaminu. 

3. Każdorazowe podjęcie przez Zarząd Oddziału uchwały o wysokości składek 

dodatkowych powoduje wygaśnięcie ważności poprzedniej uchwały dotyczącej 

tej kwestii. Zarząd Oddziału może podjąć również uchwałę o rezygnacji z 

pobierania składki dodatkowej. 
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4. Terminy opłacania składek dodatkowych są analogiczne do terminów 

opłacania składek podstawowych, regulowanych zapisami  § 3 pkt 3 i 4 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 6 Zwolnienia z opłacania składek członkowskich 

 

1. W przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej Członka PT ADHD 

Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę o zwolnieniu z opłacania składek 

członkowskich na określony okres czasu. 

2. Uchwała, o której mowa w punkcie 1 podejmowana jest na pisemny wniosek 

zainteresowanego Członka. 

3. Zarząd Towarzystwa może żądać od Członka dokumentów potwierdzających 

trudną sytuację materialną przed podjęciem uchwały o zwolnieniu z opłacania 

składek członkowskich. 

4. W przypadku Członka zrzeszonego w Oddziale, uchwała o zwolnieniu z 

opłacania składek członkowskich jest podawana do wiadomości Zarządowi 

Oddziału. 
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