
 

 
 
         
 ZAŁĄCZNIK 1 

 
 

„Uchwała w sprawie ustalenia wysokości, terminu i zasad opłacania 
składek członkowskich” 

  
 

§ 1.  

Ustala się roczną składkę członkowską za rok 2021 i następne w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).  
 

§ 2.  

Roczna składka członkowska jest płatna w terminie do 31 stycznia roku, którego składka dotyczy.  
 

§ 3.  

Członek Stowarzyszenia jest uprawniony do opłacenia składki za następny rok w obniżonej wysokości 100 zł 
(słownie: sto złotych) pod warunkiem:   

a. opłacenia jej w terminie od 1 października do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego składka 
dotyczy,   

b. jest członkiem Stowarzyszenia niezalegającym ze składką za bieżący rok. 

 

§ 4.  

1. W ramach opłaty o której mowa w §13 ust. 1 lit. b Statutu Stowarzyszenia, osoby wstępujące po raz pierwszy 
do Stowarzyszenia obowiązane są opłacić pierwszą składkę członkowską w wysokości 100 zł (słownie: sto 
złotych), przy czym:  

a. w przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku składkę zalicza 
się na poczet rocznej składki członkowskiej dotyczącej roku, w którym jest ona uiszczana (rok bieżący),   

b. w przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia od 1 lipca do 31 grudnia składkę zalicza się na poczet 
rocznej składki członkowskiej dotyczącej roku bieżącego i roku następnego. 

2. W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia ponownie po przynajmniej 12 miesiącach od ustania 
członkostwa, składkę w wysokości określonej w § 1., wpłaconą od 1 lipca do 31 grudnia zalicza się na poczet 
rocznej składki członkowskiej dotyczącej roku bieżącego i roku następnego.  

 
§ 5. 

1. Z opłat, o których mowa w niniejszej Uchwale, zwolnieni są małoletni do końca roku kalendarzowego, w którym 
ukończą 16 rok życia. 

2. W przypadku ustania członkostwa w trakcie roku składka członkowska za ten rok nie jest zwracana ani w 
całości, ani proporcjonalnie.   



 

3. W przypadku ustania członkostwa w przypadkach wymienionych w § 14. Statutu ust. 1 lit. b, d, e, i ponownego 
przystąpienia do Stowarzyszenia w tym samym roku, osoby wstępujące obowiązane są zapłacić składkę 
członkowską w pełnej wysokości.  

4. Członek Stowarzyszenia może zażądać zwrotu składki zapłaconej w trybie § 3. za następny rok pod warunkiem, 
że jego prośba wpłynie na adres pocztowy Stowarzyszenia lub adres mailowy członka Zarządu właściwego ds. 
członkostwa do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok, którego składka dotyczy. 

§ 6.  

1.  Opłat, o których mowa w niniejszej Uchwale, dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia 
Mensa Polska lub w oferowanym przez Stowarzyszenie systemie płatności elektronicznych.  

2. W przypadku uiszczania opłaty dotyczącej składki członkowskiej w tytule należy podać informację: „składka za 
rok ….” podając rok kalendarzowy, za który uiszczana jest składka, oraz nr legitymacji.  

3. W przypadku uiszczania opłaty związanej z przyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia Mensa Polska w 
tytule przelewu należy podać informację „opłata członkowska”.   

4. W uzasadnionych przypadkach zapłaty składek członkowskich można dokonać w formie wpłat gotówkowych 
na ręce Skarbnika Stowarzyszenia Mensa Polska. Za uzasadniony przypadek należy w szczególności uznać 
dokonywanie powyższych opłat w dniu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Mensa Polska, przed 
rozpoczęciem obrad tego Zebrania.  

§ 7 

Za termin dokonania zapłaty składki uważa się:  

a. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia składki na ręce Skarbnika Stowarzyszenia Mensa Polska lub w kasie 
podmiotu obsługującego Stowarzyszenie, lub na rachunek Stowarzyszenia w banku, w placówce pocztowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529 z późn. zm.), w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej 
instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego,  

b. w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy, rachunku 
zleceniodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego zleceniodawcy 
w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie 
polecenia przelewu, a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie 
przelewu – dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40  ust. 1 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 r., Nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.),  

c. w pozostałych przypadkach nieujętych w punktach a i b terminem dokonania zapłaty jest dzień uznania 
rachunku bankowego Stowarzyszenia.  

W uzasadnionych przypadkach opłacający składkę może zostać poproszony o przedstawienie dokumentu 
potwierdzającego termin dokonania zapłaty.  

 

   


