
WEWNĘTRZNY REGULANIM CZŁONKOWSKI
STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

EPC POLSKA

Niniejszy regulamin ustala warunki członkostwa osób fizycznych  w EPC Polska, zwanym 
dalej Stowarzyszeniem.

Postanowienia ogólne.
§1.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mieszkające na terenie 
Polski.

Członkostwo
§2.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,

§3.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia,  mieszkająca na 
terenie Polski, radioamator posiadający pozwolenie radiowe (pozwolenie radiowe 
wydane przez właściwy do tego organ krajowy lub pozwolenie równoważne 
wydane przez organ zagraniczny posiadane przez osobę przebywającą w Polsce) 
lub licencję nasłuchową, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  nie 
pozbawiona praw publicznych.  Członkiem stowarzyszenia może być również 
osoba w wieku od 16 do 18 lat, która złożyła pisemną deklarację członkowską 
wraz ze zgodą opiekuna ustawowego wyrażoną na piśmie. Warunkiem 
członkostwa w EPC POLSKA jest członkostwo w European PSK Club.

2. Członkostwo zwyczajne nabywane jest po: 
a) złożeniu deklaracji członkowskiej, 
b) opłaceniu składki członkowskiej zgodnie z niniejszym regulaminem.

  §4. 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych, nie 
pozbawiona praw publicznych, zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia,

2. Członek wspierający wspomaga działalność statutową Stowarzyszenia poprzez 
opłacanie składki członkowskiej.

3. Członkostwo wspierające nabywane jest po: 
a) złożeniu deklaracji członkowskiej, 
b) opłaceniu składki członkowskiej zgodnie z niniejszym regulaminem.

§4a.
1. Złożenie deklaracji członkowskiej następuje w formie pisemnej. 
2. Osoba składająca deklarację członkowską jest powiadamiana o przyjęciu przez 

Przedstawiciela Stowarzyszenia lub osobę przez niego wyznaczoną. 



§4b.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

a) pisemnego zrzeczenia się członkostwa 
b) nieopłacenie składek członkowskich w danym roku 
c) śmierci członka.

Prawa i obowiązki członków.

§5.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) udziału w Zebraniu członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem  Stowarzyszenia,
d) korzystania z funduszy Stowarzyszenia na równych prawach z innymi 

członkami,
e) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i na zasadach 
    ustalonych przez Stowarzyszenie, 
c) popierać działalność Stowarzyszenia, propagować jego idee i cele,
d) aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

§6.
1. Członek wspierający ma prawo do:

a) udziału w Zebraniu członków  Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z funduszy Stowarzyszenia na równych prawach z innymi 
   członkami,
g) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
h) korzystania z nazwy i logotypu Stowarzyszenia oraz z innych oznaczeń 
    stanowiących własność Stowarzyszenia. Zasady korzystania określa 
    Zarząd, zapewniając równe prawa wszystkim członkom Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz 
   Stowarzyszenia,
b) opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i na zasadach 
    ustalonych przez Stowarzyszenie
c) popierać działalność Stowarzyszenia, propagować jego idee i cele,

Składki.

§7.
1. Składki członkowskie na rok   2011:  

a) członkowie zwyczajni –      20,- złotych
b) członkowie wspierający – 100,- złotych

2. Składki członkowskie na rok   2012 i lata następne  :
a) członkowie zwyczajni –      10,- złotych
b) członkowie wspierający –   50,- złotych



3. Składki członkowskie powinny być wpłacane na wskazane  konto bankowe .
4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania
    powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Termin opłacenia
    składek za dany rok ustala się na 15 lutego danego roku.
5. Finanse Stowarzyszenia są jawne, 2 x w roku w terminach 31
   stycznia i 31 lipca każdy z członków Stowarzyszenia otrzyma pocztą 
   elektroniczna zestawienie z wpływów i wydatków sporządzone przez 

Przedstawiciela  Stowarzyszenia lub osobę przez niego wskazaną.

§8.
Wszelkie sprawy członkowskie realizuje Przedstawiciel Stowarzyszenia lub osoba 
przez niego wskazana.

§9.
Oficjalną stroną internetową  Stowarzyszenia jest : www.epc.polska.ziebice.pl, 
oraz adres mailowy: sp.epc.club@gmail.com 

Regulamin powyższy został przyjęty przez członków założycieli w dniu 
21 maja 2011 roku.

Ziębice dn. 21 maja 2011 roku.


