
Regulamin opłat członkowskich 
Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy 
 
                                                           §1. 

1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania 
składek członkowskich na rzecz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i 
Patofizjologii Szyjki Macicy. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
o Stowarzyszeniu lub PTKiPSM – należy przez to rozumieć Polskie 

Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki; 
o Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Polskiego 

Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy; 
o składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską na rzecz 

Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy; 
o regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin 

opłacania składek członkowskich w PTKiPSM 
 

§2. 
1. Regularne opłacanie składek należy do obowiązków statutowych członka 

Stowarzyszenia. 
2. O rocznej wysokości składki decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze 

uchwały. 
3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd 

Stowarzyszenia. 
 

§3. 
1. Składka członkowska opłacana jest rocznie do dnia 31 marca.  
2. Składka członkowska opłacana być może wyłącznie w formie przelewu 

bankowego lub poprzez płatności online. Dokumentem potwierdzającym 
uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule co najmniej: 

o Imię i nazwisko Członka lub jeśli Członek nie jest on osobą fizyczną 
– nazwę członka, którego składka dotyczy, 

o Cel przelewu o treści “składka członkowska”, 
o Okres za który składka jest opłacona. 

 
§4. 

1. Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba 
fizyczna została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.  

2. Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej ustaje ostatniego 
dnia miesiąca w którym ustało jego członkostwo na zasadach opisanych w 
Statucie Stowarzyszenia. 

3. Nowo przyjęci Członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu dwóch 
tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. 

 
§5 

1. Wysokość składek  ustalana jest przez Zarząd PTKiPSM w drodze uchwały. 
2. Wysokość składek dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa 

www.koloskopia.info  

http://www.koloskopia.info/


                                                                    §6. 
 

1. Po dokonaniu opłaty składki członkowskiej nie ma możliwości jej zwrotu. 
 
 

§7. 
1. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zaleganie z opłatą składek przez 3  

okresy stanowi podstawę wykluczenia członka ze Stowarzyszenia na mocy 
uchwały Zarządu. 
 

§8. 
1. Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może 

starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po uiszczeniu zadłużenia 
powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek. 

§9. 
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd, 

kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz 
uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 
 


