UCHWAŁA
Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego
z dnia 5 października 1991 r.
w sprawie wysokości składek członkowskich
(jednolity tekst wg stanu na dzień 24.11.2012 r.)

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 22 statutu PZM Zarząd Główny uchwala, co następuje: :
§1
1. Członkowie rzeczywiści Związku zobowiązani są do płacenia składek na rzecz Polskiego
Związku Motorowego w wysokości 8,00 zł rocznie od każdej osoby zrzeszonej przez
członka rzeczywistego.
W przypadku spółek z o.o. oraz S.A ustala się stałą opłatę w wysokości 2.000 zł rocznie.
2. Sekcje działające w środowisku szkolnym i osób niepełnosprawnych wpłacają składki na
rzecz Polskiego Związku Motorowego w wysokości 25 % składki określonej w ust. 1.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd Główny ma prawo ustalić składki od
członka rzeczywistego w wysokości odmiennej od określonej w ust. l i 2.
4. Nowo przyjęty członek rzeczywisty dokonuje pierwszej wpłaty po trzech miesiącach
następujących po miesiącu, w którym decyzją władz Polskiego Związku Motorowego
został przyjęty na członka.
5. Wpłaty składek, o których mowa w ust. l i 2 członek rzeczywisty obowiązany
jest dokonywać na konto Zarządu Okręgowego PZM.
Członkowie rzeczywiści stowarzyszenia o ogólnopolskim zasięgu działania
wpłacają składki na konto Zarządu Głównego w terminie do 15 dnia każdego
miesiąca.
Dopuszcza się możliwość dokonywania wpłat składek w okresach kwartalnych po
uzgodnieniu terminów płatności z Zarządem Głównym i Zarządem Okręgo wym PZM.
6. Członek rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego, który zalega bez
usprawiedliwienia z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12
miesięcy od ostatniej wpłaty może zostać skreślony z listy członków PZM.
§2
1. Członkowie wspierający Polskiego Związku Motorowego zobowiązani są do
realizowania zadeklarowanych przez nich świadczeń, które nie mogą być niższe od
minimalnej rocznej składki. Wysokość minimalnej składko rocznej ustala się na
1.500,- zł.
2. Jeżeli świadczenia zadeklarowane przez członka wspierającego mają charakter
pieniężny powinny być wpłacone w kasie lub na konto Zarządu Okręgowego lub
Zarządu Głównego PZM w ciągu miesiąca od daty zadeklarowania świadczenia.
3. Członek wspierający Polskiego Związku Motorowego, który zalega bez
usprawiedliwienia z opłatą składek określonych w ust. 2 o raz realizacją
zadeklarowanych świadczeń przez okres 12 miesięcy może zostać skreślony
z listy członków Polskiego Związku Motorowego.

§3
Składki, o których mowa w § l ust. l i 2 oraz § 2 ust. 2 obowiązują w 2013 r.
i decyzją Zarządu Głównego podlegają aktualizacji. Ich wysokość określana jest na
rok następny w terminie do 30 listopada każdego roku i podana w ciągu 20 dni do
wiadomości wszystkich członków.
§4
Zaleca się, by członkowie rzeczywiści Polskiego Związku Motorowego wprowadzili
podobną do zawartej w § l ust. 6, § 2 ust. 4 i § 3 zasadę w stosunku do własnych
członków.
§5
1. Uchwała obowiązuje od l stycznia 1992 r.
2. Traci moc uchwała Zarządu Głównego z dnia 7 listopada 1970 r. w sprawie
wysokości opłat członkowskich automobilklubów, klubów i sekcji motorowych
członków PZM.
Za zgodność:

Prezes
Andrzej Witkowski

Otrzymują:
- Zarządy okręgowe PZM
- Członkowie rzeczywiści PZM - za pośrednictwem ZO PZM
- Biura ZG PZM

