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Zgodnie z § 18 pkt. Statutu FMD  

„Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do regularnego opłacania 

składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu”  

 1. Składka  członkowska  w  wysokości  50  PLN  na  semestr  powinna  być  opłacona w okresie 

odpowiednio  

1) 1 stycznia – 28 (29) lutego za pierwszy semestr 

oraz  

2) 1 lipca – 31 sierpnia za drugi semestr 

 poprzez wpłatę na konto bankowe Stowarzyszenia.  

2. Członkowi, który na dzień 1 marca lub 1 września zalega z opłatą składki członkowskiej 

za semestr poprzedni zostaje wysłane powiadomienie na adres pocztowy 

@diplomacy.pl, z wyznaczonym ostatecznym 14-dniowym terminem dokonania wpłaty 

(15 marca lub 15 września).  

3. Członkowi zalegającemu z opłatą składki członkowskiej po wyznaczonym terminie 

dodatkowym zostaje zablokowane konto pocztowe @diplomacy.pl, do momentu 

dokonania opłaty składki członkowskiej (data zablokowania konta pocztowego 

@diplomacy.pl to odpowiednio 16 marca lub 16 września).  

4. Jeżeli Członek zalegający z opłatą składki członkowskiej nie uiści opłaty w ciągu 30 dni 

od dnia zablokowania konta pocztowego @diplomacy.pl to zostaje zawieszony 

w prawach Członka (data rozpoczęcia okresu zawieszenia to odpowiednio 15 kwietnia 

lub 15 października).  

5. Ostatecznym terminem uregulowania opłaty jest dzień poprzedzający rozpoczęcie się 

kolejnego semestru rozliczeniowego (30 czerwca lub 31 grudnia).  

6. Członek zalegający z opłatą za więcej niż dwa semestry zostaje skreślony z listy 

Członków.  

7. Członek  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji  finansowej  może  jednorazowo  zostać 

zwolniony z obowiązku opłaty składki członkowskiej lub termin opłaty może zostać 

przesunięty. Zgodę na zwolnienie z opłaty lub przesunięcie terminu opłaty wydaje 

Zarząd na podstawie pisemnego podania Członka.  
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8. Wszelkie zmiany statusu Członka, tj. uzyskanie statusu Członka tymczasowego, 

Członka zwyczajnego lub Alumna mogą być przeprowadzone jedynie w momencie 

uregulowania wszystkich zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia.  

9. Każdy Członek Zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję, jest zobowiązany do 

uiszczania opłaty na poczet składek członkowskich.  


