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Regulamin opłacania składek członkowskich 
 
Zgodnie z § 5 statutu „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego” (po zarejestrowaniu             
z dopiskiem e.V. – stowarzyszenie zarejestrowane), uchwalonego w dniu 26 września 2007 
roku przez Zgromadzenie ZałoŜycielskie członków, od członków zwyczajnych                        
i wspierających pobierane są składki członkowskie. 
 
 
 

§ 1  Składki członkowskie 
 
1. Roczna składka członkowska dla członków zwyczajnych jest zróŜnicowana: 
 

a. Członek zwyczajny o charakterze komunalnej jednostki samorządu terytorialnego 
lub organizacji, której działalność ma odniesienia lokalne/komunalne, opłaca 
składki w wysokości 

EUR 2.500,00 
 

b. Do członka zwyczajnego wg ustępu 1a moŜe się przyłączyć partner o takim 
samym charakterze, który jednak zgodnie ze standardami kryteriów wyboru nie 
moŜe zostać członkiem zwyczajnym. Z tego tytułu składka roczna członka 
zwiększa się o 

EUR 600,00  
 

c. Członek zwyczajny, funkcjonujący jako instytucja stanowiąca związek                
co najmniej czterech komunalnych jednostek samorządu terytorialnego lub teŜ 
organizacji, których działalność ma odniesienia lokalne/komunalne, świadczy      
na kaŜdą przyłączoną instytucję opłatę w wysokości  

EUR 600,00 
 
2. Roczna składka członkowska dla członków wspierających jest zróŜnicowana: 
 
a. osoby fizyczne 

EUR 40,00 
 
b. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje, izby itp. 

EUR 250,00 
 
c. małe przedsiębiorstwa 

EUR 350,00 
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d. średnie i duŜe przedsiębiorstwa 

EUR 600,00 
 
e. jednostki samorządu terytorialnego powyŜej poziomu komunalnego 

min. EUR 2.500,00 
 
3. W przypadku wstąpienia członka do Stowarzyszenia w innym czasie niŜ na początku roku 

kalendarzowego pobierana jest jednorazowa składka członkowska w wysokości 
proporcjonalnej do czasu pozostałego do końca roku. 

 
 
 

§ 2 Płatność składek 
 
1. Składka roczna zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 jest płatna corocznie z góry do dnia 31 stycznia. 
 
2. Składka zgodnie z § 1 ust. 3 jest wymagalna wraz z zatwierdzeniem wniosku o przyjęcie 

przez Zarząd i powinna być opłacona w ciągu 4 tygodni po pisemnym zawiadomieniu        
o przyznaniu członkostwa. 

 
3. Płatności odbywają się na konto firmowe Stowarzyszenia, które winno być podane             

w odpowiedni sposób. 
 
 

§ 3 Obowiązywanie regulaminu opłacania składek 
 
Niniejszy regulamin opłacania składek został uchwalony podczas zgromadzenia 
załoŜycielskiego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” i przestanie 
obowiązywać dopiero wraz z wydaniem nowego regulaminu. 
 
 
 
 
 
Miasto Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Greifswald, 26 września 2007 r. 


