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UCHAWAŁA NR 77/2017
Zarządu z dnia 12.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania ze zniżek i zwolnień
w opłacaniu składek członkowskich.
Niniejszym wprowadza się następujące zniżki i zwolnienia w opłacaniu składek członkowskich:
















Całkowite zwolnienie ze składek członkowskich studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych kształcących w zakresie optometrii lub prowadzących do uzyskania tytułu optometrysty
pod warunkiem, że są to ich pierwsze studia lub cykl studiów kwalifikacyjnych (np. I plus II stopień)
Całkowite zwolnienie ze składek członkowskich słuchaczy studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod
warunkiem, że są to ich pierwsze studia kwalifikacyjne z zakresu optometrii
Całkowite zwolnienie ze składek studentów III stopnia (doktorantów)
Zwolnienie ze składek członkowskich absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do końca roku
kalendarzowego, w którym absolwenci ukończyli studia z zakresu optometrii.
Zniżka w wysokości 50% dla absolwentów studiów z optometrii na pierwszy rok kalendarzowy, następujący
po ukończeniu studiów.
Całkowite zwolnienie ze składek członkowskich emerytowanych optometrystów, pod warunkiem, że:
o byli członkami PTOO przez minimum 3 ostatnie lata z rzędu
o nie pracują czynnie zawodowo jako optometrysta
Zwolnienie następuje na pisemną prośbę członka, do której musi zostać dołączone oświadczenie, że nie
wykonuje on czynnie zawodu optometrysty oraz kserokopia legitymacji emeryta.
Ulgę w wysokości 20 zł przy płatności rocznej składki członkowskiej z góry na cały rok przed końcem
stycznia danego roku. Nie dotyczy osób, które korzystają już z innej ulgi/zwolnienia.
Zarząd może podjąć uchwałę o zwolnieniu ze składek członkowskich innych członków zwyczajnych
Towarzystwa, którzy w sposób wyróżniający się przyczyniają się, lub przyczynili się w danym roku do
rozwoju Towarzystwa.
W przypadkach niejasnych lub nietypowych decyzję o przyznaniu zwolnienia/ulgi podejmuje Zarząd
Uchwała unieważnia wszelkie poprzednie uchwały dotyczące zniżek i zwolnień ze składki członkowskiej.
Uchwała zostaje opublikowana na stronie internetowej www.ptoo.pl
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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