
REGULAMIN 
CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa 
 
 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynno-
ści prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, 
która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa  
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

2. Członka wspierającego przyjmuje w trybie uchwały i rejestruje Zarząd Oddziału lub Za-
rząd Główny przyjmujący zgłoszenie członka wspierającego. 

2.1. Niezwłocznie po podjęciu uchwały Zarząd Oddziału pisemnie powiadamia o powyższym 
Biuro Zarządu Głównego podając następujące dane: 
a) nazwę Zarządu Oddziału , 
b) datę podjęcia uchwały, 
c) nazwę członka wspierającego i jego siedzibę, 
d) dane osobowe przedstawiciela członka wspierającego upoważnionego do działania  

w Stowarzyszeniu (w przypadku gdy członkiem jest osoba prawna), 
e) wysokość deklarowanych przez członka świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający ma prawo do: 
- udziału w walnym zgromadzeniu delegatów oddziału z głosem doradczym, 
- korzystania wszelkich form pomocy w zakresie działalności prowadzonej przez SITG, 

wnoszenia inicjatyw technicznych i organizacyjnych oraz zgłaszania wniosków i pro-
pozycji dotyczących realizacji zadań statutowych,  

- uczestnictwa w działalności SITG a także przedstawiania swojego stanowiska w kwe-
stiach podejmowanych przez stowarzyszenie, 

- otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia, 
4. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia. 
5. Ustala się następujące grupy członków wspierających:  

grupa I   — osoby prawne, 
grupa II — osoby fizyczne. 

6.   Członek wspierający może deklarować dowolną docelową składkę. 
6.1    Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Składka powinna być za-

płacona do końca deklarowanego okresu. 
7.   Składkę wpłacaną przez członka wspierającego otrzymuje organ, który przyjmuje  członka 

wspierającego.  
7.1  W przypadku pozyskania członka wspierającego przez Koło SITG , dla Koła tego  przypada 

90% składki płaconej przez członka wspierającego.  
7.2    Składka uiszczana przez członka wspierającego wpłacana jest na konto organu, który 

przyjmuje członka wspierającego.  
8.0    Składka członkowska wpłacana jest przez członka wspierającego na konto Zarządu  
         rejestrującego o którym mowa w pkt. 2. , lub w pkt. 7.2 
8.1. Zarząd rejestrujący zobowiązany jest w ciągu 7 dni do dokonania przelewu odpowiednich 

części składki do poszczególnych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia według usta-
leń podanych w pkt . 7. l.  



9. Utrata praw członka wspierającego następuje na skutek: 
-  rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie zarządowi oddziału, 
-  skreślenia na podstawie uchwały zarządu oddziału podjętej w przypadku gdy członek nie 
wywiązuje się z deklarowanych świadczeń. 

10. Kontrolę realizacji ustaleń niniejszego regulaminu wykonują Komisje Rewizyjne Główna  
i Oddziałów, każda w zakresie swoich kompetencji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


