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Uchwała nr 3/2012 

Zarządu Stowarzyszenia KOKSOWNIA 

z dnia 22 stycznia 2012 roku 

w sprawie określenia zasad i procedury przyjmowania nowych członków do 

Stowarzyszenia 

 

§ 1. 

Członkiem stowarzyszenia można zostać na jeden z poniższych sposobów: 

Metoda zdalna 

1. Kandydat zgłasza swoją chęć przystąpienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze 

swojego konta pocztowego do przynajmniej jednego z członków Zarządu zawierającej 

imię i nazwisko kandydata. 

2. Poinformowani członkowie Zarządu powiadamiają cały Zarząd o kandydaturze na 

najbliższym zebraniu, ale nie później niż 2 tygodnie po odczytaniu wiadomości o chęci 

przystąpienia kandydata. 

3. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze 

głosowania jawnego i powiadamia kandydata o wyniku głosowania nie później niż 

tydzień po głosowaniu. 

4. Kandydat dostarcza wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską jednemu z 

członków Zarządu. Dostarczenie może nastąpić w dowolny sposób (poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail z zeskanowaną deklaracją, zwykłą drogą pocztową lub bezpośrednio 

do jednego z członków Zarządu). 

5. Kandydat opłaca roczną składkę członkowską w ciągu miesiąca od daty głosowania, ale 

nie później niż na kolejnym Walnym Zebraniu Członków. Kandydat ma prawo, w 

porozumieniu z Zarządem, pomniejszyć swoją pierwszą składkę o kwotę stosowną do 

liczby miesięcy, które upłynęły już w danym roku kalendarzowym. 

 

Metoda bezpośrednia 

1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka zarządu. 

2. Członek Zarządu zbiera od kandydata dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) 

oraz wypełnioną deklarację. Następnie informuje cały Zarząd na najbliższym zebraniu, 

ale nie później niż 2 tygodnie od zadeklarowania chęci przystąpienia kandydata. 

3. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze 

głosowania jawnego oraz informuje kandydata o wyniku tego głosowania nie później niż 

tydzień po głosowaniu. 

4. Kandydat opłaca roczną składkę członkowską w ciągu miesiąca od daty głosowania, ale 

nie później niż na kolejnym Walnym Zebraniu Członków. Kandydat ma prawo, w 
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porozumieniu z Zarządem, pomniejszyć swoją pierwszą składkę o kwotę stosowną do 

liczby miesięcy, które upłynęły już w danym roku kalendarzowym. 

W przypadku nie wypełnienia przez kandydata któregokolwiek z wymogów, procedura 

jego przyjęcia zostaje przerwana o czym zostaje powiadomiony drogą elektroniczną, jeżeli 

dostarczył swój adres e-mail. 

§ 2. 

Wszyscy członkowie-założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia w 

momencie jego zarejestrowania bez przeprowadzania z nimi procedury przyjmowania. 

§ 3. 

Nieprzyjęta osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na 

ogólnych zasadach ich przyjmowania po upłynięciu miesiąca od decyzji odmownej. 

§ 4. 

W przypadku niepoprawnego wypełniania swoich obowiązków dotyczących rekrutacji  

przez Zarząd kandydat ma prawo zgłoszenia formalnej skargi do Komisji Rewizyjnej. 


