
Bydgoszcz, dnia 25 maja 2022 r. 
 

U C H W A Ł A  Nr  06/2022 
do protokołu nr 06/2022 z posiedzenia Zarządu Oddziału SITK RP w Bydgoszczy dotycząca 
opłacania składek członkowskich. 

 

Na podstawie § 49 pkt. 8 Statutu SITK RP oraz Uchwały nr 4/2020-2022 Zarządu Krajowego SITK 
RP z dnia 13.12.2021r. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w 
Bydgoszczy uchwala co następuje: 
 

1. Ustala się jednakową wysokość wpisowego dla wszystkich osób zgłaszających akces do 
Stowarzyszenia w wysokości 10,00 zł. 
 

2. Wysokość składki członkowskiej dla osób czynnych zawodowo ustala się w wysokości 5,00 zł 
miesięcznie, niezależnie od liczby stowarzyszeń technicznych, do których należą. 
 

3. Emeryci, studenci i uczniowie korzystają ze zniżki i opłacają ulgową składkę członkowską  w 
wysokości 2,00 zł miesięcznie. 
 

4. W przypadku emerytów, którzy uzyskali prawa emerytalne w trakcie bieżącego roku, składka 
ulgowa przysługuje po złożeniu przez zarząd koła lub klubu stosownego wniosku  i 
zatwierdzeniu go przez Zarząd Oddział. 
 

5. Członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 80 lat życia zwolnieni są z opłacania składek 
członkowskich. 
 

6. Członkowie Stowarzyszenia, którzy w wyniku zdarzeń losowych utracili pracę (czasowo lub 
stale) i legitymują się statusem (np. bezrobotnego, rencisty) mogą zostać zwolnieni z opłacania 
składek członkowskich, po złożeniu stosownego wniosku przez zarząd koła lub klubu i 
zatwierdzeniu go przez Zarządu Oddziału. 
 

7. Członkowie Stowarzyszenia, którzy utracili pracę w wyniki skorzystania z Programu 
Dobrowolnych Odejść pozostają członkami macierzystych kół lub klubów i opłacają ulgową 
składkę członkowską po złożeniu wniosku przez zarząd koła lub klubu. 
 

8. Na podstawie § 26 Statutu ZK SIRK RP postanowił pozostawić na dotychczasowym poziomie 
wysokość składki na wspólną działalność na 2022 rok   –   składka wynosi     6,- zł od każdego 
członka zwyczajnego, z wyłączeniem studentów, emerytów, rencistów i Członków Honorowych.  

• Zgodnie z rocznym raportem o stanie organizacyjnym na dzień 31.12.2021r. Oddział SITK 
RP w Bydgoszczy liczy 157 osób w tym 94 pracujących i 63 emerytów. Składka roczna 
Oddziału w Bydgoszczy wynosi: 564,-zł (płatne w 2 ratach po 282,- zł). 

9. W szczególnych przypadkach, na podstawie § 9 ust. 2 Statutu SITK RP, Zarząd Oddziału może 
zwolnić członka z częściowego lub całkowitego opłacania składki członkowskiej po złożeniu 
stosownego wniosku przez zarząd koła lub klubu i zatwierdzeniu go przez Zarząd Oddziału. 

• Następujący członkowie Oddziału SITKRP w Bydgoszczy, którzy ukończyli 80 rok życia, są 
zwolnieni z opłacania składek członkowskich: z Koła nr 2 - Zdzisław Glonek, Józef Sobota; 
z Koła nr 8 - Kazimierz Niedbalski, Feliks Michalski, Urszula Budzyńska, Zbigniew Nelke, 
Krystyna Kaczmarek, Zbigniew Jeliński; oraz członkowie honorowi SITK RP– Zenon 
Pazderski (Koło nr 7) i Edward Ossowski  (Koło nr 5). Łącznie 10 osób. 

  
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. 

 
 


