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Regulamin
składek i innych opłat członkowskich
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego1
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa:
1)

rodzaje składek i innych opłat członkowskich, pobieranych przez Wielkopolski Związek
Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej „Związkiem”, od jego członków;

2)

terminy płatności składek i innych opłat członkowskich;

3)

wysokość składek i innych opłat członkowskich;

4)

formy płatności składek i innych opłat członkowskich;

5)

rodzaje funduszy Związku i zasady ich tworzenia.
§ 2. W rozumieniu Regulaminu, użyte w nim określenia, oznaczają:

1)

składka członkowska – wpłata pieniężna na rzecz Związku do której dokonania
zobowiązany jest na podstawie statutu Związku jego członek, w cyklu rocznym;

2)

opłata wpisowa – jednorazowa wpłata pieniężna na rzecz Związku, do której dokonania
zobowiązane są na podstawie statutu Związku podmioty, które uzyskują status jego członka,
na mocy uchwały Zarządu Związku;

3)

KS Związku – Kolegium Sędziów Związku, będące stałym, statutowym organem Zarządu
Związku;

4)

składka na rzecz KS Związku – wpłata pieniężna na rzecz Związku, do której dokonania
zobowiązany jest jego członek zwyczajny, deklarujący zorganizowanie zawodów strzeleckich
w ramach kalendarza imprez strzeleckich Związku;

5)

Fundusz KS Związku – wyodrębniony w ramach majątku Związku fundusz pieniężny,
którego celem jest zapewnienie prawidłowego działania oraz sprawnego wykonywania
powierzonych zadań przez KS Związku, tworzony ze składki na rzecz KS Związku.
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§ 3. 1. Wpłaty pieniężne składek i innych opłat członkowskich, określonych w § 2 pkt 1, 2
i 4, dokonywane są wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy, którym dysponuje Związek.
2.

Koszty obsługi bankowej wynikające z realizacji przelewu, leżą po stronie wpłacającego.

§ 4. 1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie wpłat pieniężnych, określonych
w § 3 ust. 1, jest dowód wpłaty, zawierający:
1)

nazwę zobowiązanego członka Związku;

2)

zwięźle określony tytuł dokonanej wpłaty pieniężnej:
a)

„Składka członkowska WZSS za rok rrrr” – gdzie „rrrr” oznacza rok, za który
dokonywana jest wpłata, w przypadku składki, o której mowa w § 2 pkt 1,

b)

„Opłata wpisowa WZSS” – w przypadku opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2,

c)

„Składka na KS WZSS za X zawodów w roku rrrr” – gdzie „X” oznacza liczbę
zawodów, które mają być wprowadzone do kalendarza imprez strzeleckich Związku, a
„rrrr” rok w którym mają odbyć się te zawody, w przypadku składki, o której mowa w §
2 pkt 2.

2. Dopuszcza się stosowanie łącznej wpłaty pieniężnej w przypadkach dotyczących
opłacania:
1)

składki członkowskiej (§ 2 pkt 1) i opłaty wpisowej (§ 2 pkt 2), określając tytuł wpłaty
w następujący sposób: „Opłata wpisowa i składka członkowska WZSS za rok rrrr”,
gdzie „rrrr” oznacza rok, za który dokonywana jest wpłata;

2)

zaległych składek członkowskich za więcej niż jeden rok, określając tytuł wpłaty
w następujący sposób: „Składka członkowska WZSS za lata RRRR – rrrr”, gdzie
„RRRR – rrrr” oznacza zakres lat, za które dokonywana jest wpłata.
§ 5. 1.

Obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje, z zastrzeżeniem ust. 2:

1)

w przypadku podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet członków,
z dniem podjęcia tej uchwały, w stosunku do członka zobowiązanego do jej opłacania na
mocy statutu Związku;

2)

z dniem 1 września, każdego roku, poprzedzającego rok kalendarzowy w którym członek
Związku zamierza pozostać w jego strukturach.

2. Postanowienia ust. 1 dotyczą także członków Związku, którzy jednocześnie są członkami
okręgowych związków strzeleckich będących członkami zwyczajnymi Związku, nazywanych dalej
„związkami okręgowymi”, z tym, że podmiotem zobowiązanym do opłacenia składki
członkowskiej jest związek okręgowy.
3.
1)

W przypadku, gdy:

członek związku okręgowego rezygnuje z członkostwa w tym związku, ale na podstawie
złożonego pisemnego wniosku do Zarządu Związku, deklaruje dalszą przynależność
do Związku, obowiązek opłacania składki członkowskiej według zasad obowiązujących
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w Związku, powstaje z kolejnym rokiem kalendarzowym, następującym po roku w którym
złożono wniosek.
2)

członek Związku wstępuje do związku okręgowego, obowiązek opłacania składki
członkowskiej na zasadach o których mowa w ust. 2, powstaje z kolejnym rokiem
kalendarzowym, następującym po roku w którym został on przyjęty do związku okręgowego.

4. Obowiązek wniesienia do Związku opłaty wpisowej powstaje w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą członków Związku, którzy zostają jego członkami
za pośrednictwem związków okręgowych, będących członkami zwyczajnymi Związku.
6. Obowiązek opłacenia składki na rzecz KS Związku powstaje z dniem zgłoszenia
zawodów strzeleckich do kalendarza imprez strzeleckich Związku, nazywanego dalej „kalendarzem
imprez”.
§ 6. 1.
ust. 2:

Obowiązek opłacania składki członkowskiej ustaje w przypadku, z zastrzeżeniem

1)

złożenia pisemnego wniosku członka Związku, o skreślenie z listy członków, przed dniem
powstania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, od kolejnego roku kalendarzowego,
następującego po roku w którym wniosek został złożony i podjęciu uchwały przez Zarząd
Związku o ustaniu członkostwa wnioskującego podmiotu;

2)

podjęciu uchwały przez Zarząd Związku o ustaniu członkostwa w Związku, po wypełnieniu
przesłanek zawartych w statucie Związku, innych niż wniosek członka Związku.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków Związku, którzy jednocześnie
są członkami związków okręgowych, będących członkami zwyczajnymi Związku, z zastrzeżeniem,
że:
1)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wniosek o ustanie członkostwa kierowany jest
do Zarządu związku okręgowego;

2)

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, o ustaniu członkostwa w Związku decyduje
uchwała Zarządu związku okręgowego.

Rozdział II.
Terminy opłacania składek i innych opłat członkowskich.
§ 7. 1. Członkowie Związku zobowiązani na mocy statutu, do opłacenia składki
członkowskiej, wpłacają ją na konto bankowe Związku, do dnia 30 września w roku
poprzedzającym rok, za który składka jest należna, z zastrzeżeniem § 9.
2. Opłacenie składki członkowskiej jest obowiązkiem członka Związku, wynikającym
ze statutu i nie jest uzależnione od dostarczenia przez Związek wezwania do opłacenia składki.
3. Związek wystawia stosowne dokumenty potwierdzające opłacenie składki członkowskiej,
na wniosek członka Związku, który ją opłacił.
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§ 8. 1. Członkowie Związku zobowiązani na mocy statutu, do opłacenia składki
członkowskiej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zwrócić się do Zarządu Związku
z wnioskiem o odroczenie płatności składki członkowskiej należnej za dany rok lub o rozłożenie
jej spłaty na dwie raty.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kierowany jest pisemnie do Skarbnika Związku
i musi zawierać:
1)

istotną przyczynę z powodu której płatność składki członkowskiej ma zostać odroczona
lub rozłożona na raty;

2)

propozycję terminu zapłaty składki członkowskiej, w przypadku odroczenia płatności
lub propozycję terminów zapłaty poszczególnych rat składki członkowskiej;

3)

uzasadnienie odroczenia lub rozłożenia na raty składki członkowskiej.
3.

Niezachowanie formy pisemnej wniosku skutkuje jego nieważnością.

4. Pisemne wnioski, o których mowa w ust.1, muszą być złożone do Skarbnika Związku
przed upływem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
5.

Skarbnik Związku:

1)

dokonuje analizy otrzymanych wniosków oraz opracowuje rekomendację dotyczącą
ich rozpatrzenia, którą przedstawia Zarządowi Związku, na jego najbliższym posiedzeniu, po
dacie jego wpływu;

2)

ma prawo żądać informacji uzupełniających treść złożonego wniosku, od członka Związku,
który go złożył.

6. Zarząd Związku podejmuje decyzję dotyczącą wniosku, o którym mowa w ust. 1,
w drodze uchwały.
§ 9. 1. W przypadku wstąpienia do Związku, nowy członek dokonuje wpłaty składki
członkowskiej wraz z opłatą wpisową w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu
Związku o przyjęciu w poczet członków, z zastrzeżeniem § 5 ust.5.
2.

W odniesieniu do opłaty wpisowej, postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Członkowie
Związku
dokonujący
zgłoszenia
zawodów
strzeleckich
do kalendarza imprez, zobowiązani są do wpłacenia składki na rzecz KS Związku,
wraz z dokonaniem zgłoszenia zawodów.
2. Termin wpłaty składki na rzecz KS Związku wynika z ogłoszenia przez Zarząd Związku
wytycznych do kalendarza imprez i jest tożsamy z wyznaczonym terminem zgłaszania zawodów
strzeleckich do tego kalendarza.
3. Brak wpłaty składki na rzecz KS Związku w pełnej wysokości, a także brak dowodu
wpłaty tej składki w załączniku do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, skutkuje
nieuwzględnieniem zgłoszenia i brakiem wpisu zawodów strzeleckich do kalendarza imprez
na dany rok.
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4. W przypadku dokonania zmian w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 poprzez
zwiększenie ilości zawodów, konieczne jest uzupełnienie wysokości składki na rzecz KS Związku
o wpłatę obliczoną zgodnie z § 13 w stosunku do nowo zgłoszonych zawodów strzeleckich.
5. Odwołanie zawodów strzeleckich zgłoszonych do kalendarza imprez przez organizatora
oraz inne przypadki powodujące, iż zawody strzeleckie nie doszły do skutku, nie stanowią
podstawy zwrotu uiszczonej za nie składki na rzecz KS Związku.

Rozdział III.
Wysokość składek i innych opłat członkowskich.
§ 11. 1. Roczna składka członkowska od jednego członka Związku zobowiązanego
na mocy statutu do jej zapłacenia, wynosi 400,00 zł (czterysta złotych 00/100), z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
2. Związki okręgowe będące członkami Związku, opłacają składkę członkowską w kwocie
stanowiącej sumę, wyliczoną według zasady:
1)

jedna składka członkowska, 100% wysokości kwoty określonej w ust. 1, za związek
okręgowy;

2)

25% jednej składki członkowskiej w wysokości kwoty określonej w ust. 1, za każdy podmiot,
będący członkiem związku okręgowego.

3. Za opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku, przez podmiot zrzeszony
w związku okręgowym uznaje się wpłatę określoną w ust. 2, za potwierdzeniem w formie listy
członków, dostarczonej przez Zarząd związku okręgowego, w którym dany podmiot jest zrzeszony.
§ 12. 1. Opłata wpisowa jest równa wysokości jednej, rocznej składki członkowskiej,
określonej w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Opłata wpisowa od związku okręgowego, który wyraził chęć zostania członkiem
zwyczajnym Związku, jest równa jednej składce rocznej, wyliczonej na zasadach określonych
w § 11 ust. 2, z tym, że nie wlicza się do niej składnika określonego w § 11 ust. 2 pkt 2,
w przypadku gdy dotyczy on podmiotu, który jest już członkiem Związku.
§ 13. 1. Składka na rzecz KS Związku wynosi 30,00 zł (trzydzieści złotych 00/100)
za jedne zawody strzeleckie zgłoszone do kalendarza imprez.
2. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednych zawodów strzeleckich do kalendarza imprez,
wysokość składki na rzecz KS Związku ustala się poprzez przemnożenie ilości zgłaszanych
zawodów, przez sumę określoną w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.

Nie wnosi się składki na rzecz KS Związku za zawody strzeleckie:

1)

na których organizator nie pobiera opłaty startowej;

2)

których organizatorem jest Związek;

3)

których organizatorem lub współorganizatorem jest członek Związku, a zawody strzeleckie
na mocy uchwały Zarządu Związku mają rangę Mistrzostw Wielkopolski.
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Rozdział IV.
Zobowiązania wobec organizacji do których przystąpił Związek.
§ 14. 1. Opłacenie składek i innych opłat członkowskich na rzecz organizacji w których jest
zrzeszony Związek, a także dotrzymywanie terminów ich płatności, jest obowiązkiem Zarządu
Związku.
2. Obowiązkiem Zarządu Związku jest również opłacanie składek członkowskich
za zrzeszone w nim podmioty, do polskiego związku sportowego właściwego w sprawach
strzelectwa sportowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zarząd Związku zastrzega sobie prawo do nieodprowadzenia składki członkowskiej do
organizacji,
o której mowa w ust. 2, od członka, który nie wywiązała się w terminie, wynikającym z § 7 ust. 1,
z obowiązku opłacenia składki członkowskiej.
4. W przypadku członków Związku, którzy są jednocześnie członkami związków
okręgowych, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli związek okręgowy:
1)

nie wywiązał się z obowiązku terminowego opłacenia składki członkowskiej;

2)

nie opłacił składki za swojego członka, nie umieszczając go jednocześnie w wykazie,
o którym mowa w § 11 ust. 3.

5. Podjęcie przez Zarząd Związku uchwały, zgodnie z § 9 ust. 6, o odroczeniu płatności
składki członkowskiej lub jej rozłożeniu na raty, zobowiązuje ten organ do opłacenia składki,
o której mowa w ust. 2, za członka, którego sprawa dotyczy.

. Rozdział V.
Fundusze Związku.
§ 15. Składka członkowska, opłata wpisowa i składka na rzecz KS Związku, stanowią
zgodnie ze statutem Związku jego fundusze, nazywane dalej „funduszami ogólnymi”.
§ 16. 1. Z wpływów pochodzących ze składki na rzecz KS Związku tworzony jest
wyodrębniony Fundusz KS Związku, z którego środków pokrywana jest działalność KS Związku.
2.

Kosztami działalności KS Związku są w szczególności:

1)

opłaty związane z organizacją szkoleń i seminariów dla sędziów;

2)

wydatki na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia sędziów:
a)

którym KS Związku zleciło uczestnictwo w zawodach z kalendarza imprez,

b)

członków KS Związku, uczestniczących w szkoleniach i seminariach dla sędziów,
organizowanych przez polski związek sportowy właściwy w sprawach strzelectwa
sportowego lub międzynarodowe organizacje strzeleckie,
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c)

skierowanych przez KS Związku do uczestnictwa w szkoleniach i seminariach,
o których mowa w lit. b;

3)

zakupy sprzętu, oprogramowania
do funkcjonowania KS Związku;

komputerowego

i

materiałów

4)

zakupy specjalistycznej literatury, opracowań i materiałów piśmiennych, dotyczących spraw
związanych z tematyką przepisów krajowych i międzynarodowych obowiązujących
w dyscyplinach sportu strzeleckiego;

5)

wydatki na pokrycie kosztów budowy, eksploatacji
informatycznych, z których korzysta KS Związku;

6)

inne wydatki pozostające w związku z działalnością KS Związku, wynikające z przepisów
stanowionych przez polski związek sportowy właściwy w sprawach strzelectwa sportowego
i międzynarodowe organizacje sportu strzeleckiego.

i

niezbędnych

zabezpieczenia

systemów

3.

Bieżące zarządzanie Funduszem KS Związku leży w kompetencji Zarządu Związku.

4.

Wydatki z Fundusz KS Związku następują na wniosek Przewodniczącego KS Związku.

5. Dokumenty potwierdzające wydatki z Funduszu KS Związku, o których mowa w ust. 2,
są przekazywane do Zarządu Związku za pośrednictwem Przewodniczącego KS Związku.
§ 17. 1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie stanu środków pieniężnych
zgromadzonych na Funduszu KS Sędziów, jest Skarbnik Związku, który na bieżąco informuje
Przewodniczącego KS Związku o stanie tego funduszu.
2. Przewodniczący KS Związku wnioskuje o wykorzystanie środków z Funduszu
KS Związku, w zakresie o którym mowa w § 16 ust. 2, tylko do wysokości kwoty zgromadzonej
na tym funduszu.
§ 18. 1. Zarząd Związku, w porozumieniu z KS Związku, może przesunąć na fundusze
ogólne Związku, środki finansowe zgromadzone na Funduszu KS Związku.
2. Kwota środków finansowych przesuwanych z Funduszu KS Związku na fundusze ogólne
Związku nie może przekroczyć 50% wartości kwoty, aktualnie zgromadzonej na Funduszu
KS Związku.
3. Przesunięcie środków finansowych, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie
uchwały Zarządu Związku, podejmowanej na posiedzeniu Zarządu Związku, w którym uczestniczy
Przewodniczący KS Związku lub wyznaczony przez niego członek KS Związku.
4. Przesunięcie środków finansowych, o którym mowa w ust. 1, nie może zakłócić planu
działalności KS Związku i nie może spowodować braku środków finansowych na realizację
uzasadnionych wydatków, o których mowa w § 16 ust. 2, w danym roku kalendarzowym.
5. Zarząd Związku, na wniosek Przewodniczącego KS Związku, w celu zapewnienia
środków finansowych na realizację wydatków, o których mowa w § 16 ust. 2, może zasilać
Fundusz KS Związku środkami z funduszy ogólnych Związku.
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6. Zasilenie Funduszu KS Związku, o którym mowa w ust. 5, odbywa się na podstawie
uchwały Zarządu Związku, podejmowanej na posiedzeniu Zarządu Związku, w którym uczestniczy
Przewodniczący KS Związku lub wyznaczony przez niego członek KS Związku.
§ 19. 1. Zarząd Związku może tworzyć inne fundusze celowe, wyodrębniane z funduszy
ogólnych Związku, przeznaczone na realizację celów statutowych Związku, zastrzegając
zapewnienie określonych środków finansowych na wydatki prowadzące do osiągnięcia założonego
celu.
2. Stworzenie funduszu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie uchwały
Zarządu Związku, która określa:
1) realizowany cel statutowy,
2) zbieżny z celem określonym w pkt 1, zakładany do osiągnięcia cel finansowania w
ramach powstałego funduszu;
3) kategorię wpływów na fundusze ogólne Związku, które mają zasilać powstający fundusz;
4) czas trwania funduszu, zbieżny z czasem realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.
§ 20. Osobą odpowiedzialną w Zarządzie Związku, za stałe monitorowanie terminowego
wpływu składek i innych opłat członkowskich na konto Związku jest Skarbnik Związku.
§ 21. 1. Nieopłacenie składki członkowskiej i opłaty wpisowej przez zobowiązanego
do tego członka Związku, skutkuje rygorami określonymi w statucie.
2. Opłacenie składki członkowskiej lub opłaty wpisowej, przez zobowiązanego do tego
członka Związku, w kwocie niższej, niż ta określona w § 11 i § 12 ust. 1, bez skutecznego
wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 8 ust. 1, będzie traktowane na zasadach określonych
w ust. 1.
3. W przypadku wykonania przez członka Związku nadpłaty składki członkowskiej
lub opłaty wpisowej, na jego wniosek skierowany do Zarządu Związku:
1)

nadpłacona kwota pieniędzy podlega zwrotowi przez Związek, na konto wskazane
przez członka Związku,

2)

zostaje zaliczona na poczet składek członkowskich, należnych w kolejnych latach.

4. Nadpłacone kwoty składki na rzecz KS Związku podlegają zwrotowi członkowi
Związku, na konto wskazane przez członka Związku, który tę nadpłatę wykonał, za wyjątkiem
sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 5.
§ 22. 1. Zmiany wysokości składek członkowskich i innych opłat określonych w § 11 – 13,
może dokonać Walne Zebranie Delegatów Związku, nazywane dalej „Zebraniem Związku”,
w drodze uchwały, nowelizującej regulamin.
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2. Zarząd Związku może wnioskować do Zebrania Związku o zmianę wysokości składek
członkowskich i innych opłat określonych w § 11 – 13, a także o zmianę zapisów niniejszego
regulaminu.
§ 23. 1. Organem Związku właściwym do umorzenia składek członkowskich, członkom
Związku zalegającym z ich opłaceniem, jest Zebranie Związku.
2. Członek Związku zobowiązany na mocy statutu Związku, do opłacania składek
członkowskich, według postanowień niniejszego regulaminu, może wnioskować do Zebrania
Związku, za pośrednictwem Zarządu Związku, o umorzenie zaległych składek członkowskich.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kierowany jest pisemnie do Zarządu Związku
i musi zawierać przyczynę z powodu której składki członkowskie nie zostały opłacone w terminie
oraz uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem o ich umorzenie. Niezachowanie formy pisemnej
wniosku skutkuje jego nieważnością.
4. Zarząd Związku wprowadza wniosek, o którym mowa w ust. 1, pod obrady najbliższego
Zebrania Związku, przedstawiając podczas jego obrad własne stanowisko w tej sprawie.
5. Z wnioskiem do Zebrania Związku, o umorzenie zaległych składek członkowskich,
w stosunku do wszystkich członków Związku, zobowiązanych na mocy statutu Związku, do
opłacania składek członkowskich według postanowień niniejszego regulaminu, a także w stosunku
do zaległych składek członkowskich nieopłaconych przez podmioty, które na mocy uchwał Zarządu
Związku zostały z niego usunięte, może wystąpić Zarząd Związku.
6. Zarząd Związku w sprawie, o której mowa w ust. 5, podejmuje stosowną uchwałę
własną, wprowadzając ja pod obrady najbliższego Zebrania Związku.
7. W sprawach związanych z umorzeniem należności z tytułu składek członkowskich
stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego, regulujące przedawnienie roszczeń o
świadczenia okresowe.
§ 24. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku.
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