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REGULAMIN OPŁACANIA
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
OPTOMETRII I OPTYKI
~~~

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (dalej Towarzystwo) jest to Towarzystwo,
które należy do każdego członka i jest przez niego utrzymywane. Składka członkowska
jest wyrazem poparcia dla działalności Towarzystwa, jej opłacanie jest warunkiem
uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo.
Regularne opłacanie składek pomaga utrzymać stabilność finansową Towarzystwa.
Ciągłość w płaceniu składek jest warunkiem niezbędnym do uzyskania przez członka
zwyczajnego biernego i czynnego prawa wyborczego określonego w Statucie.

§ 1. P OSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Na podstawie § 19 litera „b” Statutu Towarzystwa, każdy członek, przystępując do
Towarzystwa, zobowiązuje się do regularnego i terminowego uiszczania składek
członkowskich zgodnie z niniejszym Regulaminem Opłacania Składek Członkowskich
przyjętym przez Zarząd (dalej: Regulamin).
2. Nieopłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia członka
z Towarzystwa (§ 16 pkt 4 lit. „c” Statutu PTOO).
3. Każdy Członek ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Podpisanie deklaracji
jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
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4. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik Zarządu lub
osoba przez niego wyznaczona przy pomocy Biuro PTOO.
5. Lista członków nieopłacających składek jest przedstawiana na Zebraniu Zarządu,
które podejmuje w drodze uchwały decyzję o ewentualnym ich usunięciu.
6. Wszelkie kwestie nieuregulowane w tym Regulaminie podlegają indywidualnym
decyzjom Zarządu Towarzystwa.

§ 2. W YSOKOŚĆ SKŁADKI I TRYB JEJ OPŁACANIA .
1. O wysokości składek, sposobach i warunkach jej opłacania decyduje Zarząd
Towarzystwa w drodze uchwały.
2. Uchwała, o której mowa w § 2 pkt. 1 Regulaminu musi dla swojej skuteczności
zawierać co najmniej:
a) Wskazanie wysokości składki dla poszczególnych okresów,
b) Datę od której uchwała wchodzi w życie, nie wcześniej niż 14 dni od jej
zakomunikowania drogą e-mail członkom PTOO
3. Składka wnoszona jest za okresy miesięczne, kwartalne półroczne lub roczne:
a) Składki można opłacać za więcej niż jeden okres.
b) Składka jest opłacana wyłącznie przelewem na konto Towarzystwa. Wpłata
dokonywana przelewem musi zawierać w opisie następujące informacje:
(1) Czego dotyczy – składka członkowska miesięczna, kwartalna, półroczna,
roczna,
itp.
(2) Imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.
(3) Okres, za który dokonywana jest wpłata – miesiąc, miesiące, itp.
4. Wpłacenie składki zostaje odnotowane na liście wpłat przez osobę o której mowa
w § 1 pkt. 4 Regulaminu.
5. Wszelkie nieścisłości lub wątpliwości w związane z opłacaniem składek należy
bezzwłocznie wyjaśniać telefonicznie lub e-mailowo z osobą prowadzącą
dokumentację związana z opłacaniem składek, o której mowa w § 1 pkt.
4 Regulaminu.
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6. Składki nadpłacone (opłacone z góry za kolejne okresy) nie podlegają zwrotowi
w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Towarzystwie lub jej dyscyplinarnego
skreślenia z listy Członków Towarzystwa.
7. Składka roczna musi zostać uiszczona z góry do końca miesiąca stycznia danego
roku kalendarzowego, którego dotyczy.
8. Składki półroczne muszą zostać uiszczone z góry do końca miesiąca stycznia i do
końca miesiąca lipca danego roku kalendarzowego, którego dotyczą.
9. Składki kwartalne muszą zostać uiszczone z góry do końca miesiąca stycznia,
kwietnia, lipca i października danego roku, którego dotyczą.
10. Składki miesięczne muszą zostać uiszczone do końca miesiąca, którego dotyczą.
11. Uiszczenie składki równoznaczne jest z jej zaksięgowaniem na rachunku
bankowym PTOO.
12. W przypadku nieopłacania składek członkowskich, wobec osoby niepłacącej
stosuje się zapis § 17 Statutu w związku z § 16 pkt 4 lit. „c” Statutu.

§ 3. OBOWIĄZEK OPŁACENIA PIERWSZEJ SKŁADKI .
1. Obowiązek opłacania składek rozpoczyna się wraz z miesiącem, w którym została
podjęta uchwała Zarządu Towarzystwa o przyjęciu w poczet Członków. Osoba
przyjęta w poczet członków Towarzystwa przed 15-tym dniem miesiąca opłaca składki
również za ten miesiąc, osoba przyjęta po 15-tym dniu miesiąca rozpoczyna opłacanie
składek od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta chwała
Zarządu o przyjęciu w poczet Członków.
2. O wysokości oraz sposobie opłacenia pierwszej kwoty składek nowy Członek
zostaje poinformowany drogą e-mailową i ma obowiązek uiszczenia wskazanej kwoty
w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu w poczet Członków
Towarzystwa.
3. Studenci / doktoranci, którzy otrzymali dyplom ukończenia, zobowiązani są do
opłacenia składki „z góry” za rok bieżący w ciągu 30 dni od końca ważności legitymacji
(skanu jaki znajduje się w aktach osobowych).
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§ 4. ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW
Do kwestii związanych ze stosowaniem Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności
art. 110 i n.

§ 5. P ONOWNE PRZYJĘCIE DO TOWARZYSTWA .
Warunkiem ponownego przyjęcia członka do towarzystwa jest opłacenie
nieopłaconych wcześniej należnych składek i postąpienie zgodnie z §12 Statutu
Towarzystwa.

Zarząd PTOO
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