
REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

TOWARZYSTWA HERPETOLOGICZNEGO NATRIX 

 

 

1. Opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem wszystkich członków 

zwyczajnych Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX (zwanego dalej 

Towarzystwem). 

2. Obowiązek opłacania składek nie dotyczy członków honorowych i wspierających 

Towarzystwa. 

3. Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Zarząd na mocy uchwały 

zarządu, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Zmiany wysokości składki są podawane do wiadomości członków Towarzystwa 

najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego okres, za który będą obowiązywać. 

5. Składka jest opłacana raz do roku w terminie do 31 stycznia wyłącznie w formie 

przelewu na konto bankowe Towarzystwa. Dane konta bankowego stanowią załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

6. Członek zwyczajny, który nie opłacił składki w wyżej wymienionym terminie 

otrzymuje upomnienie Zarządu i jest zobowiązany do uregulowania należności w 

nieprzekraczalnym terminie 1 marca. Nieopłacenie składki w tym terminie skutkuje 

skreśleniem z listy członków Towarzystwa. 

7. Członek Towarzystwa, który z przyczyn losowych nie jest w stanie opłacić składki w 

ustalonych terminach może zwrócić się z prośbą do Zarządu o przedłużenie terminu 

płatności. Prośba powinna zawierać przyczynę opóźnienia oraz proponowany termin 

uiszczenia składki. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. 

8. Wyżej wymienione terminy wnoszenia składek członkowskich nie obowiązują 

nowych członków Towarzystwa. Nowi członkowie są zobowiązani do uiszczenia 

składki za rok kalendarzowy, w którym zapisują się do Towarzystwa, jeśli następuje 

to w okresie od stycznia do października. Składki opłacone w listopadzie lub grudniu 

są liczone na kolejny rok. Opłacenie składki jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia 

nowego członka.  

  



Załącznik nr 1 do regulaminu opłacania składek członkowskich.  
 

 

 

UCHWAŁA ZARZĄDU NR Z.2/2014 

O wysokości składek członkowskich  

Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX 

 

 

Zarząd Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX, w składzie: 

 

Prezes: Edyta Turniak 

Wiceprezes: Aleksandra Kolanek 

Skarbnik: Natalia Deptuła 

Sekretarz: Krzysztof Dudek 

 

W dniu 7 marca 2014r. w głosowaniu internetowym jednogłośnie postanawia ustalić 

roczną składkę członkowską w wysokości 50zł. 

 

Wyżej wymieniona składka członkowska obowiązuje od roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do regulaminu opłacania składek członkowskich.  

 

Dane konta bankowego Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX: 

 

 

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX 

Ul. Legnicka 65 

54-206 Wrocław 

KRS: 0000493721 

REGON: 022331547 

NIP: 8943051363 

 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA. 

Nr konta: 

78 2030 0045 1110 0000 0345 7430 


