Uchwała
Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich oraz ustalenia trybu i
sposobu ich uiszczania
Na podstawie § 33ust. 1 pkt. 12 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd postanawia co następuje:
§ 1. 1. Kandydaci na członków Stowarzyszenia wnoszą opłatę wpisową w wysokości równej składce
członkowskiej, która obowiązywałaby ich, gdyby byli członkami Stowarzyszenia w dniu wpłacenia
opłaty wpisowej.
2. W razie przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych przez Zarząd Stowarzyszenia opłata
wpisowa zostaje zaliczona na poczet składki za dany okres członkostwa.
3. W razie odmowy przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych przez Zarząd
Stowarzyszenia opłata wpisowa zostaje zwrócona kandydatowi.
§ 2. 1. Ustala się dwa poziomy wysokości składki członkowskiej:
1) Poziom podstawowy
2) Poziom rozszerzony
2. Składka członkowska może być opłacona na następujące okresy:
1) jednego roku,
2) pięciu lat,
3) bezterminowo,
zwane dalej „okresami rozliczeniowymi” i obowiązuje przez cały okres na jaki została opłacona.
3. Ustala się następującą wysokość składek członkowskich
1) 79 zł - na okres jednego roku w Poziomie podstawowym,
2) 199 zł – na okres jednego roku w Poziomie rozszerzonym,
3) 237 zł - na okres pięciu lat w Poziomie podstawowym,
4) 597 zł – na okres pięciu lat w Poziomie rozszerzonym,
5) 1990 zł – składka bezterminowa w Poziomie rozszerzonym.
4. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu o przyjęciu
kandydata w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Zakres świadczeń przysługujących członkom Stowarzyszenia w ramach poszczególnych poziomów
składek określa załącznik do niniejszej uchwały.
6. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach, w drodze odrębnej uchwały, ustalić szczególną
wysokość składki członkowskiej dla wybranych kategorii członków Stowarzyszenia.
§ 3. 1. Terminem wpłaty składki członkowskiej za nowy okres rozliczeniowy jest ostatni dzień
poprzedniego okresu rozliczeniowego.

2. W przypadku opłacenia składki członkowskiej w terminie, lub nie później niż miesiąc po dniu
upływu terminu, nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem następnym po ostatnim dniu
poprzedniego okresu rozliczeniowego.
3. W przypadku zalegania przez członka zwyczajnego z opłatą składki, członek zwyczajny zostaje
zawieszony w prawach członkowskich zgodnie z § 19 ust. 7 Statutu.
4. W przypadku uregulowania składki, przez członka zawieszonego w prawach członkowskich
zawieszenie w prawach członkowskich ustaje, a nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu
opłacenia składki.
5. W przypadku opisanym w ust. 4 przerwaniu ulega ciągłość członkostwa, która może być podstawą
do naliczania dodatkowych zniżek lub przywilejów przysługujących członkom zwyczajnym
Stowarzyszenia.
6. Zarząd Stowarzyszenia, może przywrócić ciągłość członkostwa na uzasadniony wniosek członka
zwyczajnego Stowarzyszenia, pod warunkiem uregulowania przez członka składki wstecz od dnia
zakończenia ostatniego okresu rozliczeniowego. Przywrócenie ciągłości członkostwa w przypadku
zalegania ze składką dłużej niż jeden rok może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach.
§ 4. Opłata wpisowa oraz składka mogą być uiszczone przelewem na konto Stowarzyszenia, gotówką
do kasy Stowarzyszenia lub przez system płatności elektronicznych dostępny na stronie
Stowarzyszenia.
§ 5. Osobom, które opłaciły składkę członkowską przed dniem 8 grudnia 2014 r. przez cały okres
rozliczeniowy na który została opłacona składka członkowska przysługuje zakres świadczeń
określonych w ramach Poziomu rozszerzonego.
§ 6. Z chwilą wejścia w życie uchwały tracą moc obowiązujące przepisy uchwały Zarządu
Stowarzyszenia z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wpisowej i składek
członkowskich oraz ustalenia trybu i sposobu ich uiszczania oraz uchwał ją zmieniających.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2014 r.
Jarosław Dominiak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Załącznik do uchwały

Świadczenia

Poziom
podstawowy

Dostęp do materiałów publikowanych na stronie internetowej
SII (informacje, analizy, edukacja)

√

Dostęp do serwisów ATskaner.pl i Inwestomierz.pl na 6
miesięcy

√

Dostęp do serwisów ATskaner.pl i Inwestomierz.pl na 12
miesięcy
Dostęp do wydawnictw SII (Akcjonariusz, raport OBI)

Poziom
rozszerzony
√

√
√

√

300 zł zniżki na udział w konferencjach organizowanych przez
SII (WallStreet i Profesjonalny Inwestor)

√

Konsultacje prawne u ekspertów SII (120 min rocznie)

√
√

√

Roczne

79 zł

199 zł

5-letnie

237 zł

597 zł

-

1990 zł

Zniżki partnerów
Cena członkostwa

Dożywotnie

