
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY 

 
 
 
 

Uchwała Zarządu PSK 470 z dnia 25.11.2006 w sprawie składek członkowskich 
oraz deklaracji członkowskich. 

 
 
 

W celu podniesienia efektywności ściągalności składek od członków PSK 470 
Zarząd podjął jednogłośnie następującą uchwałę: 
 

� Składka członkowska w wysokości 60 PLN musi zostać opłacona do 
ostatniego dnia Pucharu PZŻ (każdego roku). 

� Istnieje możliwość opłacenia składki po tym terminie na następujących 
warunkach: 

o w przeciągu miesiąca od ostatniego dnia Pucharu PZŻ w 
wysokości 120 PLN (wzrost o 100% podstawy) 

o do ostatniego dnia Mistrzostw Polski w wysokości 180 PLN (wzrost 
o 200% podstawy) 

 
Po Mistrzostwach Polski nie ma możliwości opłacenia składki. 
 
Osoby, które przystępują do PSK 470 po terminie Pucharu PZŻ (nowe załogi, 
nowi członkowie załóg, nowi trenerzy i inne nowe osoby zainteresowane 
członkostwem w Stowarzyszeniu) muszą opłacić składkę członkowską w terminie 
do ostatniego dnia Mistrzostw Polski w wysokości podstawowej, czyli 60 PLN. 
 
Podstawą przystąpienia do PSK 470 jest wypełnienie i przesłanie Zarządowi 
deklaracji członkowskiej. Deklaracja będzie dostępna na stronie PSK 470 oraz u 
przedstawicieli Zarządu. Każdy zainteresowany członkostwem w Stowarzyszeniu 
(niezależnie od tego czy jest już członkiem czy dopiero chce nim zostać) musi 
wypełnić deklarację. Zarząd na podstawie deklaracji stworzy bazę danych 
członków PSK 470, która do tej pory nie istniała. Wypełnienie deklaracji i 
przesłanie jej do jednego z członków Zarządu jest równoznaczne z 
przystąpieniem do PSK 470, a co za tym idzie do korzystania z praw i 
przestrzegania obowiązków zapisanych w Statucie PSK 470, w szczególności do 
opłacania składki członkowskiej. 
 
Brak opłacenia składki niesie za sobą między innymi poniższe konsekwencje: 

� brak czynnego prawa wyborczego, 
� nieklasyfikowanie w Pucharze Polski, 
� brak miejsca w Informatorze PSK 470, 



� zakaz startu w regatach organizowanych przez Stowarzyszenie 
(Mistrzostwa Świata lub Europy organizowane w Polsce, Meczowe MP, 
Mistrzostwa PSK 470 Juniorów, regaty sparingowe itp), 

� brak wsparcia merytorycznego i finansowego ze strony PSK 470. 
 
Składkę można opłacić przelewem na konto Stowarzyszenia (będzie podane na 
stronie PSK 470) lub bezpośrednio do Skarbnika. 
 
 
       Prezydent PSK 470 
 
            Rafał Sawicki 


