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REGULAMIN 

POLISH PROFESSIONAL WOMEN IN THE NETHERLANDS SOCIETY 

„CZŁONKOWIE”  

 

I. Członkowie Stowarzyszenia 

1. Rodzaje Członkostwa 

1.1. Członkiem Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne. 

1.2. Członkostwo dzieli się na: 

a. Pełne tzw. „all in”; 

b. Podstawowe tzw. „basic”; 

c. Aspirujące; oraz 

d. Honorowe 

w zależności od wysokości składki członkowskiej i oferowanego za nią zakresu 

pakietu członkowskiego. Aktualne informacje na temat oferowanych przez 

Stowarzyszenie pakietów będą podawane za pośrednictwem strony internetowej 

Stowarzyszenia: www.polishprofessionalwomen.com. 

1.3. Wysokośd składki członkowskiej, w tym również opaty administracyjnej (jeżeli 

Walne Zgromadzenie zdecyduje o jej pobieraniu) ustala Walne Zgromadzenie Członków. 

1.4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku zapłaty składki członkowskiej 

i opłaty administracyjnej. Ponadto, Zarząd może w odniesieniu do innych członków, 

w szczególnych przypadkach zdecydowad o całkowitym lub częściowym zwolnieniu 

z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej i opłaty administracyjnej. 

2. Warunki Członkostwa 

2.1. Członkiem Stowarzyszenia może byd osoba spełniająca następujące warunki: 

a. jest kobietą narodowości polskiej; 

b. ma miejsce zamieszkania w Królestwie Niderlandów; 

c. jest aktywna zawodowo; 

d. posiada wyższe wykształcenie; 

e. może wykazad się szerokim gronem kontaktów profesjonalnych. 

http://www.polishprofessionalwomen.com/
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2.2. Członkiem (pełnym i podstawowym) Stowarzyszenia może zostad kobieta, która 

nie spełnia warunku dotyczącego narodowości, określonego w pkt. 2.1 a lub warunku 

określonego w pkt.2.1 b powyżej, jeżeli zostanie wykazane, iż działa(ła) na rzecz 

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za jej granicami. Zarząd może poprosid kandydata 

o przedstawienie pisemnego listu motywacyjnego lub referencji. 

2.3. Członkiem (pełnym i podstawowym) Stowarzyszenia może zostad kobieta, która 

nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w pkt 2.1 c - e powyżej, jeżeli jej 

kandydatura zostanie pozytywnie oceniona przez Zarząd ze względu na zaistnienie 

szczególnego przypadku. Zarząd określi w drodze odrębnej uchwały zakres szczególnych 

przypadków odstąpienia od w/w warunków. Zarząd może poprosid o przedstawienie 

pisemnego listu motywacyjnego lub referencji. 

2.4. Członkiem (aspirującym) Stowarzyszenia może zostad kobieta, która nie spełnia 

warunków określonych w pkt 2.1 c - e powyżej, jeżeli jest studentem. Zarząd może 

poprosid o przedstawienie pisemnego listu motywacyjnego lub referencji. 

2.5. Członkiem (honorowym) Stowarzyszenia może zostad kobieta, która wniosła 

znaczny wkład w organizację, działalnośd, rozwój i promocję Stowarzyszenia lub której 

honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu będzie mied pozytywny wpływ na organizację, 

działalnośd, rozwój i promocję Stowarzyszenia. 

3. Decyzje w Sprawie Członkostwa 

3.1. Z zastrzeżeniem pkt 3.8 poniżej, o przyjęciu albo nieprzyjęciu na członka 

Stowarzyszenia decyduje Zarząd. 

3.2. Zarząd może upoważnid jednego lub kilku swoich członków do podjęcia 

samodzielnie albo łącznie decyzji o przyjęciu członka, z wyłączeniem honorowego, 

do Stowarzyszenia. 

3.3. W celu zostania członkiem potencjalny członek powinien złożyd stosowny 

wniosek przez stronę internetową Stowarzyszenia: www.polishprofessionalwomen.com. 

3.4. Członkiem honorowym można zostad na umotywowany wniosek pięciu członków 

Stowarzyszenia lub na wniosek Zarządu. 

3.5. Po otrzymaniu wniosku następuje weryfikacja spełnienia przez potencjalnego 

członka warunków członkostwa. W przypadku członkostwa honorowego Zarząd jest 

zobowiązany ustalid, czy dana osoba wyraża zgodę na zostanie członkiem honorowym 

Stowarzyszenia i może zdecydowad od innym sposobie rejestracji członka honorowego 

niż wskazany w pkt 3.3 powyżej. 

3.6. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na członka 

Stowarzyszenia, Zarząd jest zobowiązany kierowad się interesem i dobrem 

Stowarzyszenia, w szczególności mied na względzie cele i misję Stowarzyszenia. 

3.7. Zarząd jest zobowiązany poinformowad potencjalnego członka, o zakooczeniu 

procesu weryfikacji i podjętej decyzji. Informacja może zostad udzielona poprzez 

http://www.polishprofessionalwomen.com/
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wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej ujawniony Stowarzyszeniu przez 

potencjalnego członka. W takim przypadku informację uważa się za doręczoną z chwilą 

nadania. 

3.8. W przypadku nieprzyjęcia na członka, kandydat może odwoład się do Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

4. Rozpoczęcie Członkostwa 

4.1. Z zastrzeżeniem pkt 4.2 powyżej, członkiem staje się z dniem zapłaty 

odpowiedniej składki członkowskiej po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji 

inicjowanego na wniosek potencjalnego członka. Za dzieo zapłaty uważa się dzieo 

otrzymania składki członkowskiej przez Stowarzyszenie. 

4.2. Członkiem honorowym staje się z dniem podjęcia przez Zarząd stosownej 

uchwały. 

5. Członkostwo 

5.1. W odniesieniu do każdego członka, rok członkowski rozpoczyna się z dniem 

rozpoczęcia członkostwa i kooczy się w dniu poprzedzającym dzieo odpowiadający datą 

dniowi rozpoczęcia członkostwa w kolejnym roku kalendarzowym („rok członkowski”). 

5.2. Z zastrzeżeniem pkt 5.3 poniżej, członkowie powinni w terminie miesiąca przed 

upływem swojego roku członkowskiego dokonad zapłaty odpowiedniej składki 

członkowskiej na kolejny rok członkowski. 

5.3. Członkostwo aspirujące może jedynie trwad w okresie trwania studiów członka i 

w każdym razie nie dłużej niż pięd lat. W przypadku gdyby członek aspirujący zakooczył 

studia w czasie trwania roku członkowskiego, zachowuje on status członka aspirującego 

do kooca tego roku członkowskiego. Po ostatnim roku członkostwa aspirującego, 

członek jest zobowiązany zapłacid składkę członkowską w zakresie pełnym lub 

podstawowym. 

5.4. W przypadku braku wpłaty składki w terminie wskazanym w pkt 5.3 powyżej, 

Zarząd może pobrad opłatę administracyjną, o której mowa w pkt. 1.3 powyżej. 

5.5. Członek Stowarzyszenia: 

a. zobowiązuje się do brania udziału w działalności Stowarzyszenia; 

b. winien dbad o dobre imię Stowarzyszenia; 

c. prezentowad wysoki standard etyczny w życiu prywatnym oraz profesjonalnym; 

d. winien godnie reprezentowad Stowarzyszenie i zachowywad się lojalnie wobec 

Stowarzyszenia oraz innych członków Stowarzyszenia; 

e. winien wspierad członków Stowarzyszenia w pełnionych przez nich rolach i 

funkcjach. 

5.6. Zarząd jest uprawniony do nakładania na członków Stowarzyszenia obowiązków. 

Obowiązki muszą zostad zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. 
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6. Ustanie Członkostwa 

6.1. Ustanie członkostwa następuje przez: 

a. Śmierd członka; 

b. Wypowiedzenie członkostwa przez członka; 

c. Wypowiedzenie członkostwa przez Stowarzyszenie; 

d. Usunięcie członka przez Stowarzyszenie. 

6.2. Wypowiedzenie członkostwa może jedynie nastąpid na koniec roku 

członkowskiego z zachowaniem czterotygodniowego terminu wypowiedzenia. 

6.3. Jednakże zakooczenie członkostwa może nastąpid bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, jeżeli z uwagi na sytuację (czy to ze strony członka czy też 

Stowarzyszenia) nie można racjonalnie oczekiwad, że członkostwo będzie nadal trwad. 

6.4. Jeżeli rozwiązanie członkostwa nastąpiło z naruszeniem zasad określonych w pkt. 

6.2 i 6.3 powyżej, to członkostwo ulega rozwiązaniu w najwcześniejszym możliwym 

terminie następującym po dacie wskazanej w wadliwym rozwiązaniu. 

6.5. Członkostwo może ustad w drodze wypowiedzenia przez członka ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie miesiąca od: 

a. momentu powzięcia przez członka wiedzy o tym, iż jego prawa członkowskie zostały 

ograniczone lub zakres jego obowiązków uległ zwiększeniu; wówczas decyzja będąca 

przyczyną wypowiedzenia nie ma zastosowania w stosunku do członka; 

a. po tym, jak członek został poinformowany o zmianie formy Stowarzyszenia w inną 

formę prawną, o fuzji z innym stowarzyszeniem lub o podziale Stowarzyszenia. 

6.6. Stowarzyszenie może wypowiedzied członkostwo jedynie w przypadku gdy: 

a. członek przestał spełniad wymagania członkostwa wskazane w statucie (tj. w pkt 2.1 

powyżej); 

b. jeżeli z uwagi na sytuację nie można racjonalnie oczekiwad od Stowarzyszenia, że 

członkostwo będzie nadal trwad. 

6.7. Wypowiedzenia członkostwa w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Zarząd. 

6.8. Członek może zostad usunięty ze Stowarzyszenia jedynie wówczas gdy członek 

zachował się w sposób sprzeczny ze statutem, regulaminem lub uchwałami 

Stowarzyszenia oraz w sytuacji, gdy członek wyrządził Stowarzyszeniu szkodę materialną 

lub niematerialną. 

6.9. Usunięcia członka w imieniu Stowarzyszenia dokonuje Zarząd. 

6.10. Członek powinien zostad niezwłocznie poinformowany na piśmie wraz 

z podaniem powodów o decyzji o wypowiedzeniu członkostwa z przyczyn, o których 

mowa w pkt 6.6 b powyżej lub o o usunięciu członka ze Stowarzyszenia. Członkowi 

przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia w 

terminie miesiąca od jej otrzymania. W czasie trwania procedury odwoławczej do czasu 
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rozpatrzenia sprawy członek pozostaje zawieszony. Członek ma prawo byd obecnym 

i wypowiedzied się na Walnych Zgromadzeniu Członków obradującym w jego sprawie. 

6.11. Jeżeli członkostwo, niezależnie od przyczyny, ustanie w toku roku 

obrachunkowego członek jest zobowiązany do zapłaty należnej składki członkowskiej w 

pełnej wysokości w zależności od rodzaju przysługującego mu członkostwa, a 

w przypadku gdy składka została zapłacona, nie podlega ona zwrotowi. 


