
REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

 Stowarzyszenie Towarzystwo Wędkarskie Kościelec w Chrzanowie (dalej TWK) jest organizacją non 

profit, a działalność Stowarzyszenia nie jest nastawiona na zysk. TWK jest własnością wspólną tworzących je 

członków oraz jest przez tychże finansowane i utrzymywane, a działalność swą opiera na pracy społecznej 

członków. 

 Składka członkowska jest wyrazem poparcia dla działalności TWK. Regularne opłacanie składek 

pomaga utrzymać stabilność finansową i jest jednym z podstawowych obowiązków członków. Ciągłość 

w płaceniu składek jest warunkiem niezbędnym do utrzymania członkostwa. 

Przystępując do Stowarzyszenia, członek zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie 

z przyjętym przez Walne Zebranie regulaminem. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin 

podlegają indywidualnym uzgodnieniem z Zarządem TWK. 

1. Wysokość składek członkowskich i tryb ich opłacania. 

W TWK występują dwa rodzaje składek członkowskich: składka członkowska dla członka zwyczajnego oraz 

składka członkowska dla członka wspierającego. 

1.1. Składka członkowska jest składką roczną i opłacana jest jeden raz w roku. Rok składkowy jest 

analogiczny z rokiem kalendarzowym, czyli trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 

1.2. Składka członkowska dla członka zwyczajnego wynosi 80 zł. Termin opłacania składek członkowskich 

dla członków zwyczajnych obowiązuje od 1 stycznia do 30 kwietnia. Nieuregulowanie składki 

w terminie skutkuje skreśleniem z listy członków i ewentualnym naliczeniem składki członkowskiej 

jak dla nowo wstępujących członków. 

1.3. Składka członkowska dla nowoprzyjętych członków. W pierwszym roku przynależności do TWK 

nowoprzyjęci członkowie mają status członka wspierającego i przyjmowani są na "okres próbny". 

W kolejnych latach przynależności mogą zyskać status członka zwyczajnego. 

1.4. Składki dla członków wspierających: 

1.4.1. Składka członka wspierającego - "składka zawodnika C&R" - 200 zł - uprawnia do udziału 

w organizowanych przez TWK zawodach wędkarskich, m.in. cykl zawodów "Grand Prix TWK" 

oraz do treningu. Zasady treningu opisuje regulamin połowu ryb na stawie TWK. 

1.4.2. Składka członka wspierającego - "składka wędkarza" - 600 zł - uprawnia do udziału 

w zawodach oraz do uprawiania wędkarstwa zgodnie z obowiązującym regulaminem połowu 

ryb na stawie TWK. Składka zawiera podstawową składkę na zarybienie i zagospodarowanie. 

2. Wysokość składki na zarybienie i zagospodarowanie. 

Składkę na zarybienie i zagospodarowanie można opłacić po uregulowaniu składki członkowskiej na dany 

rok kalendarzowy. 

2.1. Składka podstawowa - tzw. "połówka" - 180 zł - uprawnia do wędkarstwa na stawie TWK w ramach 

regulaminu połowu ryb na stawie TWK z ograniczeniem ilości złowionych ryb do 26 punktów 

(włącznie) rocznie (limit połowów 0 - 26 pkt.), 

2.2. Składka pełna - 180 zł - Składkę pełną można opłacić po odpracowaniu 10 godzin "prac społecznych" 

na rzecz TWK w danym roku oraz po uprzednim opłaceniu składki podstawowej w danym roku. 

Składka rozszerzona uprawnia do połowu ryb ponad 26 punktów z maksymalnym limitem 50 

punktów w roku (limit połowów 27 - 50 pkt.), 

2.3. Składka dodatkowa (drugi limit 50 punktów)- 500 zł - uprawnia do uzyskania dodatkowego 50 

punktowego limitu połowu ryb w danym roku kalendarzowym, łącznie limit punktowy wynosił będzie 



100 punktów. Składkę dodatkową można opłacić po uprzednim uregulowaniu składki rozszerzonej na 

dany rok. 

2.4. Składka zawodnika "C&R - czyli złów i wypuść" - 120 zł - składka umożliwiająca udział 

w organizowanych przez TWK zawodach wędkarskich oraz umożliwiająca udział w treningu - na 

zasadach jak w przypadku składki członka zawodnika dla członków wspierających. 

3. Ekwiwalent za nieodpracowane prace społeczne na rzecz TWK, czyli tzw. "czyn społeczny". 

Zgodnie ze Statutem, TWK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Pracę społeczną 

można zrealizować przez odpracowanie minimum 10 godzin w roku na rzecz TWK. Prace wykonane w danym 

roku rozliczane są w roku następnym przy opłacaniu składek. Zakres prac członkowie ustalają indywidualnie 

z Zarządem TWK. Dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu finansowego za każdą nieprzepracowaną godzinę 

w wysokości 20 zł za godzinę (łącznie 20 zł x 10 h = 200 zł). W szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić 

członka z obowiązku świadczenia pracy na rzecz TWK, zwolnienie to może dotyczyć również wniesienia 

ekwiwalentu finansowego za nieodpracowane prace społeczne, decyzję o tym fakcie podejmuje Zarząd 

w formie uchwały. Zarząd prowadzi ewidencję zrealizowanych prac społecznych w danym roku, która stanowi 

podstawę do rozliczenia w roku kolejnym. 

Prace społeczne na rzecz TWK członkowie mogą wykonywać osobiście lub w zastępstwie. Możliwe jest 

odpracowanie prac społecznych za innego członka. 

4. Powyższe składki i ekwiwalent za prace społeczne wnoszone są w formie pieniężnej, w szczególnych 

przypadkach na wniosek zainteresowanego Zarząd może zaliczyć na poczet składek wkład pracy lub aport 

rzeczowy, decyzję o tym fakcie podejmuje Zarząd w formie uchwały. Aport rzeczowy przekazywany jest 

w formie darowizny na rzecz TWK. Fakt ten musi zostać odnotowany na liście wpłat składek za dany rok, 

a decyzja Zarządu stanowić będzie załącznik do listy wpłat za dany rok. 

5. Od powyższych składek przysługują ulgi i bonifikaty: 

5.1. z wkładu pracy społecznej zwolnieni są członkowie Komisji Rewizyjnej, 

5.2. z wkładu pracy społecznej oraz składki na zarybienie i zagospodarowanie (podstawowej 

i rozszerzonej) zwolnieni są członkowie Zarządu oraz członkowie honorowi TWK. 

6. Trening i zasady jego odbywania. Trening rozgrywany jest wyłącznie techniką spławikową i odbywać 

może się w tygodniu rozgrywania zawodów w dniach wtorek, środa lub czwartek w godzinach od 13 do 

19. Trenować mogą również członkowie TWK opłacający "składkę zawodnika". Trenować można na całym 

akwenie, za wyjątkiem obszarów wyłączonych spod wędkowania. Na brzegu od strony ul. Szpitalnej łowić 

można wyłącznie na wędkę bez kołowrotka ("tyczka" lub "bat"). Trening przeprowadzany jest "na żywej 

rybie" tzn. że złowione podczas treningu ryby niezwłocznie wracają do wody - nie przetrzymujemy ich 

w siatce! Naruszenie zasad treningu będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją w najbliższych zawodach. 

 

Towarzystwo nie prowadzi łowiska komercyjnego, nie prowadzimy również sprzedaży zezwoleń okresowych. 

Wędkarze którzy chcą brać udział w zawodach organizowanych przez TWK mogą opłacić właściwą składkę 

członkowską uprawniającą do udziału w zawodach. 

Nie przyjmujemy ŻADNYCH opłat w dniu rozgrywania zawodów! Stosowne składki należy opłacić odpowiednio 

wcześniej, np. przelewem. 

 

 

Regulamin podjęty uchwałą Walnego Zebrania w dniu 19. 12. 2020r. 


