Warszawa, 12 czerwca 2014

Regulamin składek członkowskich w Grupie Zagranica
(uchwalony w trakcie Walnego Zebrania Grupy Zagranica 12 czerwca 2014 r., uchwała nr 05/06/2014)

1.

Zgodnie z § 11 pkt 2 Statutu Grupy Zagranica, wszyscy członkowie Grupy mają obowiązek terminowego
opłacania składek członkowskich. Składka członkowska stanowi konkretne wsparcie działalności Grupy i jest
przeznaczona wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

2.

O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Grupy Zagranica w drodze uchwały zgodnie z § 21 Statutu Grupy

3.

Składki są opłacane przelewem na konto Grupy Zagranica.

4.

Dwa razy w roku – w styczniu i w kwietniu, Biuro Grupy wysyła każdej organizacji członkowskiej drogą
elektroniczną (e-mail) informację o stanie opłacania przez nią składki członkowskiej.

5.

Nieopłacanie składek członkowskich może być przyczyną usunięcia organizacji członkowskiej z Grupy Zagranica
(na podstawie § 12 pkt. 2 Statutu). W sytuacji, gdy zaległość w opłacaniu składek członkowskich wynosi 6
miesięcy, zaczyna się wobec organizacji postępowanie wyjaśniające, za które odpowiada dyrektor Biura Grupy
Zagranica.

6.

Postępowanie wyjaśniające rozpoczyna się od wysłania listem poleconym do organizacji członkowskiej informacji
o stanie zadłużenia w opłacaniu składek, konsekwencjach z tego wynikających oraz o możliwych formach
opłacenia zaległych składek.

7.

Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składek podejmowana jest w wyjątkowych
sytuacjach i leży w gestii Zarządu Grupy Zagranica. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od ustalonego trybu
opłacania składek powinny być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z dokładnym uzasadnieniem i
podpisane przez osoby reprezentujące organizację członkowską zgodnie ze statutem.

8.

Zarząd Grupy Zagranica informuje Walne Zebranie o decyzjach podjętych w sprawie wszelkich odstępstw od
ustalonego trybu opłacania składek i ich powodach.

9.

Jeśli w okresie do 30 dni przed terminem najbliższego Walnego Zebrania, organizacja nie podejmie rozmów z
Zarządem w sprawie sposobu opłacenia zaległych składek (tj. jeżeli nie wystosuje w tej sprawie pisma), Zarząd
może podjąć uchwałę o przedstawieniu w trakcie Walnego Zebrania wniosku o skreśleniu z listy członków.

10. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Biuro Grupy Zagranica

