Regulamin przyjmowania członków i nadawania członkostwa w Stowarzyszeniu PSTD.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o:
1. Stowarzyszeniu - to poprzez Stowarzyszenie rozumie się Polish Society for Training and Development.
2. Uprawnionych Członkach Stowarzyszenia - to poprzez Uprawnionych Członków Stowarzyszenia rozumie
się członków Założycieli, Zwyczajnych, Wspierających i Członków honorowych.
3. Kandydacie na członka - to poprzez Kandydata na członka rozumie się osobę fizyczną lub prawną
wyrażającą wolę wstąpienia lub wspierania Stowarzyszenia, przy czym osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie posiada członków:
a. Zwyczajnych
b. Sympatyków
c. Wspierających
d. Honorowych
Rozdział 2
Składka członkowska
§1
1. Członek sympatyk i członek honorowy zwolniony jest z opłaty członkowskiej.
2. Dla członków zwyczajnych składkę członkowską ustala się w wysokości 120 zł rocznie w przypadku
jednorazowej płatności na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Składka członkowska powinna być opłacona
do końca stycznia każdego roku.
3. Dla członków wspierających składka członkowska ustalana jest indywidualnie na mocy porozumienia z
Zarządem Stowarzyszenia.
4. W roku przystąpienia do Stowarzyszenia składka członkowska pobierana jest w części proporcjonalnej do
pozostałego okresu rozliczeniowego w danym roku licząc jedynie pełne miesiące od dnia zgłoszenia
deklaracji.
Rozdział 3
Członkowie Założyciele
§1
Członkiem Założycielem są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły
Statut Stowarzyszenia.
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Rozdział 4
Członkowie Zwyczajni
§1
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która: złoży pisemną deklarację
zaakceptowaną przez Zarząd, bądź przez osobę do tego upoważnioną przez Zarząd i wniesie opłatę
członkowską.
§2
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia.
§3
Jeden podmiot gospodarczy może reprezentować w Stowarzyszeniu więcej niż jedna osoba.
§4
1. Kandydat składa do Zarządu deklarację członkowską.
2. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia.
§5
Kandydat staje się uprawnionym Członkiem Stowarzyszenia z chwilą opłacenia składki członkowskiej za co
najmniej jeden okres składkowy lub kwotę przypadającą na pozostałą część roku.
§6
Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz wybieralnych Stowarzyszenia.
2. Głosowania - z głosem stanowiącym - podczas Walnego Zgromadzenia Członków we wszelkich sprawach.
3. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach ustalonych
przez Zarząd.
4. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§7
Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek.
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Rozdział 5
Członkowie Sympatycy
§1
Członkiem Sympatykiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na
piśmie lub ustalonym formularzu elektronicznym oraz przedstawi pozytywną opinię Zarządu bądź osoby
upoważnionej przez Zarząd.
§2
Członkowie Sympatycy mają prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia, do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
oraz do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§3
Członkowie Sympatycy mają obowiązek brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
oraz przestrzegania regulaminu, Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Rozdział 6
Członkowie Wspierający
§1
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
§2
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wsparła finansowo bądź rzeczowo lub w
jakikolwiek inny konkretny sposób przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia.
§3
Decyzję o przyjęciu członka Wspierającego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na podstawie uchwały
Zarządu po ówczesnym złożeniu deklaracji członkostwa.
§4
Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, w tym opłacania
składek członkowskich, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Rozdział 7
Członkowie Honorowi
§1
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
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§2
Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub 10 (dziesięciu)
członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
§3
Członkowie Honorowi mają prawo do biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz wybieralnych
Stowarzyszenia oraz do głosowania – z głosem stanowiącym – podczas Walnego Zgromadzenia Członków
we wszelkich sprawach.

Rozdział 8
Regulamin został uchwalony przez Zarząd PSTD w dniu 9.09.2014 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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