
Uchwała nr 195/2015 

Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie  

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 18 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek członkowskich                  

dla członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych 

księgowych 

 

Na podstawie art. 36 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Księgowych              

w Polsce  Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce uchwala,  co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się roczną minimalną składkę członkowską dla członków 

zwyczajnych oraz członków zwyczajnych – dyplomowanych 

księgowych stowarzyszonych w Oddziale Okręgowym w Warszawie 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w kwocie 50,00 zł (słownie 

pięćdziesiąt złotych). 

 

§ 2 

Ustala się roczną minimalną składkę członkowską dla członków 

zwyczajnych oraz członków zwyczajnych – dyplomowanych 

księgowych stowarzyszonych w Oddziale Okręgowym w Warszawie 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, będących emerytami                      

lub rencistami, którzy nie pracują zarobkowo i utrzymują się wyłącznie 
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ze świadczeń społecznych, w kwocie 20,00 zł (słownie dwadzieścia 

złotych). 

 

§ 3 

Zmiana wysokości składki związanej z przejściem członka 

zwyczajnego oraz członka zwyczajnego – dyplomowanego 

księgowego na emeryturę lub rentę obowiązuje od roku następnego              

po roku, w którym członek zwyczajny lub członek zwyczajny – 

dyplomowany księgowy przeszedł na emeryturę lub zaczął pobierać 

rentę. 

 

§ 4 

Zwalnia się z płacenia składek członkowskich wszystkich członków 

zwyczajnych oraz członków zwyczajnych – dyplomowanych 

księgowych Stowarzyszonych w Oddziale Okręgowym w Warszawie 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którzy ukończyli 75 rok życia. 

 

§ 5 

Ustala się roczną minimalną składkę członkowską dla członków 

zwyczajnych stowarzyszonych w Oddziale Okręgowym w Warszawie 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, będących uczniami szkół 

średnich oraz studentami do ukończenia 26 roku życia, w kwocie  

20,00 zł (słownie dwadzieścia złotych). 

 

§ 6 
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Ustala się wpisowe dla kandydatów na członków zwyczajnych               

oraz członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych Oddziału 

Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce             

na kwotę 20,00 zł (słownie dwadzieścia złotych). 

 

§ 7 

Tracą moc uchwała nr 189/2011 Zarządu Oddziału Okręgowego                  

w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 19 grudnia 

2011 roku w sprawie ustalenia wpisowego oraz minimalnych składek 

członkowskich dla członków zwyczajnych. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 


