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REGULAMIN  

PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH  

ORAZ OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

W NADNOTECKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU 

W PILE 

 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Regulamin określa zasady przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia 

Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile oraz opłacania składek 

członkowskich na rzecz NUTW.  

 

Zasady przyjmowania nowych członków zwyczajnych NUTW 

§ 2 

 
1. Warunkiem przyjęcia osoby fizycznej w poczet członka zwyczajnego NUTW jest 

złożenie deklaracji członkowskiej. 

2. Deklaracje członkowskie, o których mowa w § 2 ust. 1, dostępne są w biurze 

NUTW oraz na stronie internetowej NUTW. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Osoba zgłaszająca wolę przystąpienia do NUTW zobowiązana jest do uiszczenia 

jednorazowej opłaty wpisowej oraz semestralnej składki członkowskiej.  

4. O przyjęciu do NUTW decyduje Zarząd NUTW w drodze uchwały, po 

sprawdzeniu czy osoba zgłaszająca wolę przystąpienia do NUTW spełnia 

wszystkie wymagania określone w Statucie NUTW i niniejszym Regulaminie. 

5. Z chwilą podjęcia przez Zarząd NUTW uchwały o przyjęciu danej osoby w poczet 

członków NUTW, staje się ona członkiem zwyczajnym NUTW i przysługują jej 

wszystkie prawa oraz obowiązki członkowskie wskazane w Statucie NUTW. 

 

Zasady opłacania składek 

§ 3 

 
1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych 

członka Stowarzyszenia NUTW. 

2. Wysokość składki dla członka zwyczajnego NUTW i jednorazowej opłaty 

wpisowej jest ustalana: 

a) corocznie,  

b) na Walnym Zebraniu Członków, 



2 

 

c) w drodze uchwały,  

d) w głosowaniu jawnym. 

3. Składkę można opłacić w biurze NUTW lub przelewem na rachunek bankowy 

NUTW. 

4. Składki członkowskie ma prawo przyjmować każdy z członków Zarządu. 

5. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik.  

6. Składka wpłacana jest w pełnej wysokości semestralnej, niezależnie od tego,       

w którym miesiącu kandydat na członka składa deklarację przystąpienia  

do NUTW.  

7. Nie uczestniczenie w zajęciach w trakcie semestru, nie zwalnia słuchacza             

z opłacania składki członkowskiej  

8. Dla małżeństw przysługują ulgowe składki członkowskie. Jeżeli jeden                    

z małżonków opłaca pełną składkę, to drugi z małżonków wnosi 1/2  składki. 

Opłata wpisowa obowiązuje każdego z małżonków. 

9. Osoby, które ukończyły 80 lat są zwolnione z opłaty członkowskiej. Zwolnienie   

nie obejmuje jednorazowej opłaty wpisowej. 

10. Składkę członkowską za dany semestr należy opłacić z góry, najpóźniej do końca 

miesiąca każdego nowego semestru, za który jest ona uiszczana: 

- I semestr do końca października, 

- II semestr do końca lutego.  

11. Każdy słuchacz po uiszczeniu składki członkowskiej ma prawo do korzystania       

z wszystkich proponowanych przez NUTW zajęć, zarówno płatnych jak                  

i bezpłatnych.  

12. NUTW nie bierze odpowiedzialności za niewykorzystane przez słuchacza zajęcia 

płatne. Dokonywanie zamian osobowych leży w gestii słuchacza. 

 
§ 4 

 

1. W wyjątkowych sytuacjach członek NUTW może wystąpić do Zarządu                   

z pisemnym umotywowanym wnioskiem o opłacenie składki za dany semestr       

w innym terminie, niż wskazany w regulaminie.  

2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba 

członka NUTW zostanie uwzględniona.  

3. Opłata składki w innym terminie nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania 

bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.  

4. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek, przez okres przekraczający         

2 semestry, stanowi podstawę do skreślenia przez Zarząd członka NUTW 

ze Stowarzyszenia. 

5. Na pisemny wniosek słuchacza, Zarząd może podjąć uchwałę o jego 

urlopowaniu. Podczas urlopowania, słuchacz nie może uczestniczyć w zajęciach 

NUTW i jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej. 
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6. Członek NUTW usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek 

może starać się o ponowne przyjęcie do NUTW wg obowiązujących zasad.  

 
§ 5 

1. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest druk KP - dowód wpłaty, 

zawierający w tytule co najmniej: 

a) imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy,  

b) okres, za który składka jest opłacana, 

c) kwotę składki. 

2. Przyjmuje się również, że dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest 

zbiorcze potwierdzenie wpłaty, zwierające dane zawarte w pkt.1 potwierdzone 

własnoręcznym podpisem przez wpłacającego. Osoba przyjmująca zbiorcze 

wpłaty zobowiązana jest do wystawienia druku KP. 

3. Członek zwyczajny NUTW, ma prawo zwrócić się do Zarządu o udzielenie 

informacji, dotyczącej wysokości ewentualnych zaległości z tytułu składek.   

4. Każdy członek zwyczajny NUTW ma prawo do wniesienia dobrowolnej składki 

finansowej lub materialnej na rzecz Stowarzyszenia. 

5. W przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa NUTW w trakcie roku 

akademickiego, składka (ani jej część) nie podlega zwrotowi. 

 

Przepisy końcowe  

 

§ 6 

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd 

kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz uchwałami 

Walnego Zebrania Członków.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.  

 

 

 
Uchwała nr ………………………w sprawie przyjęcia niniejszego regulaminu została 
podjęta w dniu ………2021 r. 
 
 
 


