
 

 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWALUACYJNEGO1 

 

1. Członkowie/inie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE), w tym członkowie instytucjonalni mają 

obowiązek opłacać składkę członkowską, której wysokość ustala Walny Zjazd Członków. 

2. Składka członkowska jednorazowo jest opłacana za cały rok z góry do 31 marca. Przystępując do PTE 

nowi/e członkowie/inie opłacają składkę w ciągu 14 dni od momentu włączenia w poczet członków/iń 

PTE za bieżący rok. Wysokość składki nie zależy od terminu przyjęcia do PTE. 

3. W wyjątkowych przypadkach (uzasadnionych np. trudną sytuacją materialną) dopuszczalne jest 

rozłożenie na raty składki rocznej lub zaległych składek za poprzednie lata. Chęć skorzystania z wpłat 

ratalnych należy zgłosić Zarządowi Głównemu (ZG) PTE wraz z uzasadnieniem. ZG PTE podejmuje 

decyzję o rozłożeniu na raty zaległych składek. Harmonogram opłat ustalany jest indywidualnie między 

ZG PTE a danym/ą członkiem/inią.  

5. Zwolnienie ze składki członkowskiej może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na pisemny 

wniosek członka/ini PTE. Wnioski o zwolnienie z części lub całości składki członkowskiej powinny być 

składane w formie pisemnej do 31 marca danego roku wraz z propozycją sposobu odpracowania 

składki. Za rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z płatności składek członkowskich odpowiada ZG. 

6. Wpłaty składki można dokonać w formie: 

- bezgotówkowej, przelewem na konto PTE z podaniem imienia i nazwiska osoby, za którą składka jest 

opłacana, a także roku za który następuje opłata, 

- gotówkowej, w formie wpłaty (KP). 

7. W przypadku nieodnotowania wpłaty składki w terminie wskazanym w pkt 3 regulaminu, w tym samym 

roku kalendarzowym (pomiędzy 1 a 30 kwietnia) przesyłany jest monit (drogą elektroniczną) 

wzywający do opłacenia składki w ciągu kolejnych 14 dni. W przypadku składki ratalnej analogiczną 

procedurę uruchamia się po upływie 30 dni od uzgodnionej daty wpłaty danej raty.  

8. Po upływie kolejnych dwóch tygodni od daty wskazanej w monicie, w przypadku nieuregulowania 

zaległości, PTE zaprzestaje wysyłania do członka/ini zalegającego/j z wpłatą składek zapytań 

ofertowych i ogłoszeń o pracy, a także promowania tej osoby (np. na stronie internetowej PTE 

i profilach PTE w mediach społecznościowych). Osoby zalegające ze składkami nie mogą uczestniczyć 

w zespołach projektowych ani wchodzić w skład kadry prowadzącej poszczególne działania 

w projektach realizowanych przez PTE. Osobom tym nie przysługują również preferencyjne opłaty za 

udział w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez PTE. Uregulowanie zaległych składek 

powoduje przywrócenie tych przywilejów.  

9. W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 1 

roku, stosownie do zapisów Statutu (paragraf 13 punkt 6 b), następuje udokumentowane skreślenie 

z listy członków/iń PTE osób, które nie mają uregulowanych składek. Informacja o wykreśleniu z listy 

członków/iń PTE jest przesyłana do danej osoby, po czym następnie jej automatyczne włączenie do 

grona sympatyków PTE (bez konieczności ubiegania się o uzyskanie tego statusu).  

10. Osoby skreślone z listy członków/iń w związku z nieopłaceniem składek, mogą ponownie ubiegać się 

o członkostwo w PTE pod warunkiem uregulowania zaległej składki. 

                                            
1 Przyjęty uchwałą Zarządu Głównego PTE z dnia 23.04.2021. 


