REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
W OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIM ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
1. Składki członkowskie OD ZPAF naliczane są w cyklu miesięcznym.
2. Składki należy opłacać z góry do 10 dnia danego miesiąca, którego dotyczą. Preferuje się
wnoszenie składek członkowskich z góry za cały rok, półrocze lub kwartał, co pozwoli na
zachowanie płynności finansowej Okręgu i realizację zadań statutowych.
3. Nowo przyjęte osoby opłacają składki od pełnego miesiąca następującego po dacie uzyskania
statusu członka OD ZPAF.
4. Członkowie OD ZPAF posiadający status emeryta lub rencisty mogą uzyskać 50% zniżkę
na składkę podstawową.
5. Członkowie OD ZPAF, którzy ukończyli 70 rok życia mogą uzyskać 100% zniżkę
na składkę podstawową.
6. Członek OD ZPAF ubiegający się o uzyskanie zniżki z tytułu statusu emeryta, rencisty
lub osiągniętego wieku, zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi OD ZPAF stosownego
dokumentu potwierdzającego ten fakt.
7. Przyznana zniżka obowiązuje od pełnego miesiąca następującego po dacie zgłoszenia tego faktu
Zarządowi OD ZPAF, jednak nie wcześniej niż w miesiącu następującym po dacie uzyskania
stosownego statusu. Nie stosuje się wstecznego przyznawania zniżek.
8. Członkowie OD ZPAF korzystający z przyznanych już zniżek nie muszą powtórnie zgłaszać tego
faktu Zarządowi Okręgu.
9. Członkowie OD ZPAF, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się
o odroczenie zapłaty składek, zniżkę lub zwolnienie z ich opłacania na okres do 12 miesięcy. W tym
celu należy złożyć do Zarządu OD ZPAF stosowne podanie wraz z udokumentowaniem zaistniałego
faktu. Zarząd OD ZPAF po zapoznaniu się z daną sprawą podejmie adekwatną Uchwałę.
10. Zgodnie z §16 Statutu ZPAF, osoba uchylająca się od obowiązku uiszczania składek
członkowskich (wynikającego z §12 punkt 4) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim
upomnieniu, zostaje zawieszona w prawach członka ZPAF przez Zarząd Okręgu. W związku
z powyższym traci ona prawo do udziału w wydarzeniach i wydawnictwach ZPAF. Przywrócenie
praw członkowskich następuje w drodze Uchwały Zarządu Okręgu po wcześniejszym uregulowaniu
powstałej zaległości oraz opłat bieżących.

11. Zgodnie z §15 punkt 2 Statutu ZPAF, osoba uchylająca się od obowiązku uiszczania składek
członkowskich (wynikającego z §12 punkt 4) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, po uprzednim
upomnieniu, zostaje skreślona z listy członków ZPAF przez Zarząd Główny.
12. Składki członkowskie OD ZPAF należy wpłacać na podany nr konta, z informacją jakiego okresu
oraz jakiej osoby dotyczą:
Santander Bank Polska S.A.
84 1090 1522 0000 0000 5206 9505
Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików
ul. św. Marcina 4, 50‐327 Wrocław

WYSOKOŚĆ PODSTAWOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
Od dnia 01.01.2021 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 30 zł miesięcznie (360 zł rocznie).

