
REGULAMIN PRZYJĘĆ CZŁONKÓW do RJKP  
z dnia …. 

   

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady przyjęcia nowych członków oraz 

zmiany członkostwa. 

 

2. Każda osoba fizyczna chcąca zostać członkiem Klubu musi spełniać wymagania 

określone  statutem i niniejszym regulaminem. 

 

 

II. Wymagania dotyczące przyjęcia Członka Wspierającego 
 

1. Kandydat na Członka Wspierającego powinien:  

• złożyć do Zarządu Klubu deklarację przystąpienia do Klubu, opatrzoną 

własnoręcznym podpisem, 

• opłacić wpisowe i opłaty za pierwszy rok członkostwa, 

• zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu i statutu Klubu, 

• uzyskać pisemne poparcie dwóch członków wprowadzających, będących 

członkami zwyczajnymi lub wspierającymi przez okres minimum 2 lat. 

 

2. Zarząd Klubu weryfikuje spełnienie warunków formalnych i statutowych, a po 

pozytywnym wyniku weryfikacji, przyjmuje kandydata w poczet członków 

wspierających RJKP.  

 

3. O decyzji w zakresie przyjęcia członka wspierającego, Zarząd Klubu bezzwłocznie 

informuje nowego członka, a pozostałych członków Klubu informuje na najbliższym 

WZC. 

 
 

III. Wymagania dotyczące przyjęcia Członka Zwyczajnego.  
 

1. Członkiem Zwyczajnym  może zostać jedynie Członek Wspierający, aktywnie 

uczestniczący w życiu Klubu, po upływie 3 lat okresu członkostwa wspierającego. 

2. Kandydat na Członka Zwyczajnego:  

• składa do Zarządu Klubu deklarację o zmianę warunków członkostwa, 

• dopłaca różnicę pomiędzy składką członka wspierającego, a składką członka 

zwyczajnego za dany rok, 

• uzyskuje poparcie 2 członków wprowadzających, będących członkami 

zwyczajnymi, 

• nie ma zaległości finansowych wobec Klubu oraz nie toczy się przeciwko 

niemu postępowanie przed Sądem Koleżeńskim, 

• spełnia wymogi statutu. 

3. Po spełnieniu wymogów, o których mowa w p.2, Zarząd Klubu przedstawia kandydata 

na najbliższym WZC, w celu przegłosowania kandydatury.  

4. Przyjęcie w poczet członka zwyczajnego przegłosowuje się zwykłą większością 

głosów. 



 

IV. Przepisy przejściowe i końcowe 
 

1. Członkowie wspierający, zachowujący ciągłość członkostwa, którzy posiadali 

wcześniej status członka zwyczajnego, mogą zadeklarować chęć powrotu do grona 

członków zwyczajnych, po złożeniu wniosku do Zarządu Klubu oraz po uzupełnieniu 

składki za rok poprzedzający rok złożenia deklaracji, do wysokości składki członka 

zwyczajnego. 

2. Przepis  p.1 obowiązuje przez 12 miesięcy od zatwierdzenia niniejszego regulaminu. 

3. Zarząd Klubu, po stwierdzeniu braku przeszkód statutowych, przekształca status 

członka wspierającego na członka zwyczajnego, z zachowaniem ciągłości stażu 

członkostwa zwyczajnego. 

4. W przypadku powzięcia przez Zarząd wątpliwości w zakresie wykonania procedury, o 

której mowa w p.3, Zarząd przedstawia wniosek członka wspierającego na 

najbliższym WZC, zgodnie z procedurą, określoną w par. IV p.3 i 4.  

5. Członkowie zwyczajni mogą udzielać poparcia maksymalnie dwóm kandydatom na 

członka zwyczajnego w ciągu jednego roku kalendarzowego. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie  z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


