Informacja o wysokości składki członkowskiej na rok 2018
oraz warunkach przystąpienia do WZ LZS
Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2017 roku podjęła
uchwałę nr XII/21/2017 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2018, która wynosi:
 za

osobę prawną dla UKS, ULKS



za osobę prawną dla LZS, LKS, PZ LZS i innych stowarzyszeń



za każdą osobę fizyczną, członka Zrzeszenia LZS

270,00 zł
450,00 zł
15,00 zł

Członkowie prawni WZ LZS jak rady Gminne i Powiatowe Z LZS, będące stowarzyszeniami osób prawnych wnoszą
dwuczłonową składkę członkowską w wysokości:
a) 450,00 zł
b) 150,00 zł za każdego swojego członka prawnego.
Składki o której mowa w ust. 2 b nie wnosi się za te stowarzyszenia, które są członkami prawnymi zarówno WZ LZS
jak i Radnych Gminnej lub Powiatowej Z LZS.
Składka członkowska może być uregulowana:


przelewem na konto nr 45 1090 1359 0000 0000 3505 4485



gotówką w biurze WZ LZS

w terminie do 15 maja 2018r.
Ważnym zastrzeżeniem zawartym w uchwale jest zapis, iż dofinansowanie imprez w ramach Kalendarza WZ LZS
(bądź przekazanie innych świadczeń) może nastąpić dopiero po wcześniejszym uregulowaniu składki członkowskiej.
Tryb przystąpienia do WZ LZS
Zainteresowane stowarzyszenie składa wniosek wyrażający wolę przystąpienia do WZ LZS. Do wniosku w
formie załącznika dołączyć należy:


uchwałę organu stowarzyszenia o woli przystąpienia



kserokopię rejestracji stowarzyszenia



statut stowarzyszenia



osoba kontaktowa, adres, telefon, e-mail, NIP, REGON itp.



kserokopię dowodu uiszczenia wpisowego.

Wpisowe wynosi:
- 50,00 zł – dla UKS, ULKS, LZS, PZ LZS
- 200,00 do 1000,00 zł – dla pozostałych stowarzyszeń
Tak przesłany wniosek przedkładany jest do akceptacji Radzie WZ LZS, która w formie uchwały podejmuje decyzję
o przyjęciu. Przyjętym członkom zostaje przekazany certyfikat przynależności.
Dodatkowe ubezpieczenie
Zgodnie z umową KZ LZS a WARTA SA istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia członków kół LZS nie
będących członkami WZ LZS lub nie posiadających osobowości prawnej. Szczegóły takiego ubezpieczenia można
uzyskać w biurze WZ LZS

