
W nawiązaniu do Statutu Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski Zarząd 

podejmuje uchwałę nr Z-III/04/2017 w sprawie: 

Procedury weryfikującej członkostwo w Stowarzyszeniu na rzecz  

Gospodarki Energetycznej Polski. 

Zarząd Stowarzyszenia uchwala następującą procedurę weryfikacji członkostwa: 

1. Członek nowo przyjęty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz składki 

członkowskiej za dany rok. W przypadku braku uiszczenia opłaty i składki w terminie 

trzech miesięcy od daty przyjęcia uchwała Zarządu (dotyczy Członków Kandydatów) lub 

Walnego Zebrania (dotyczy Członków Zwyczajnych) w tej sprawie traci moc (§8 p. 5, §12 

p. 3 Statutu). 

2. Corocznie, na 30 dni przed terminem określonym w §33, p. 3 Statutu  (31.03 – dalej jako 

„termin statutowy”), Zarząd – działając przez Sekretarza – informuje pisemnie pocztą 

elektroniczną Członków Stowarzyszenia o konieczności wniesienia składki członkowskiej. 

3. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej, prowadzone jest postępowanie według 

przedstawionego poniższej schematu. 

3.1. Po upływie 3 miesięcy (3 miesiące bez 1 dnia) od terminu statutowego Zarząd – 

działając przez Sekretarza – powiadamia pisemnie pocztą elektroniczną 

zainteresowanego o konieczności wniesienia składki w ciągu kolejnych 3 miesięcy 

i wszczęciu zarazem niniejszej procedury weryfikującej członkostwo (1 MONIT). 

3.2. Po upływie 6 miesięcy (6 miesięcy bez 1 dnia) od terminu statutowego Zarząd – 

działając przez Sekretarza – informuje pisemnie pocztą elektroniczną 

zainteresowanego o zawieszeniu w prawach członka do czasu wniesienia składki (2 

MONIT). Odwieszenie członka następuje automatycznie po wniesieniu przez niego 

składki.  

3.3. Po upływie 12 miesięcy (12 miesięcy bez 1 dnia) od terminu statutowego Zarząd – 

działając przez Sekretarza (zgodnie z §16, p. 4-7 Statutu) – kieruje sprawę do Komisji 

Etyki, o czym pisemnie informuje zainteresowanego pocztą elektroniczną. Po 

otrzymaniu wniosku Komisji o wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia Zarząd przez 

Sekretarza informuje zainteresowanego pocztą elektroniczną o sytuacji (3 MONIT) 

i konieczności złożenia – w terminie nie krótszym niż 30 dni – ewentualnych 

wyjaśnień oraz warunkach naprawy sytuacji i wstrzymania bądź zakończenia 

procedury weryfikacyjnej. 

3.4. W sytuacji braku usprawiedliwienia się bądź uiszczenie zaległości Zarząd na 

podstawie ww. wniosku Komisji Etyki: 

3.4.1. w przypadku Członków Kandydatów: wyklucza – w formie uchwały – członka 

z szeregów Stowarzyszenia; od ww. uchwały przysługuje zainteresowanemu – 

w terminie 30 dni od dnia poinformowania – odwołanie (za pośrednictwem 

Zarządu) do najbliższego Walnego Zebrania; uchwała Walnego Zebrania jest 

ostateczna; 



3.4.2. w przypadku Członków Zwyczajnych: przygotowuje uchwałę dla najbliższego 

Walnego Zebrania w sprawie wykluczenia zainteresowanego z szeregów 

Stowarzyszenia; warunkiem wycofania wniosku z procedury przez Zarząd jest 

uiszczenie składek do dnia Walnego Zebrania; 

3.4.3. uiszczenie składek po terminach uchwał jest nieefektywne i skutkuje 

koniecznością ponownego ubiegania się o członkostwo lub status.  

4. Zgodnie ze Statutem (§8 p. 1, §35 p. 4), warunkiem członkostwa zwyczajnego w SGEP 

jest równoczesne członkostwo w IAEE. Na dwa tygodnie przed terminem Walnego 

Zebrania Zarząd – działając przez Sekretarza – przypomina pisemnie pocztą 

elektroniczną wszystkim Członkom Zwyczajnym o tym warunku (MONIT 4).  

5. Brak statusu członka IAEE obliguje Zarząd do przedstawienia na Walnym Zebraniu 

uchwały o zmianie statusu zainteresowanego z Członka Zwyczajnego na Kandydata.  

6. Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich Członków – również członków Organów 

Stowarzyszenia. W stanie zawieszenia nie mogą oni pełnić swoich funkcji.  

7. Realizacja Procedury jest dla Zarządu obligująca. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


