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Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Rejonowych oraz Kół 

Przewodniczący Wojewódzkich, Rejonowych Komisji 
Rewizyjnych 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnych w Kołach 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy 

Wykonując zalecenie Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego, wydane po przeprowadzonej dniach 22 -23 maja br. kontroli Zarządu 
Głównego, poniżej przedstawiam wykładnię postanowień Statutu Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w sprawie opłacania składek członkowskich. 

1. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem każdego członka Związku 
(§ 15 pkt 5 Statutu). 

2. Zgodnie z postanowieniem § 32 ust. 2 pkt 8 Statutu, do kompetencji Zarządu 
Głównego należy uchwalanie wysokości części składki członkowskiej na potrzeby 
władz naczelnych (Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego 
Sądu Koleżeńskiego) oraz władz wojewódzkich i rejonowych Związku. 

3. Składka członkowska składa się z 3 części: 

1) na potrzeby władz naczelnych, 

2) na potrzeby władz wojewódzkich (rejonowych), 

3) na potrzeby władz kota. 
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4. Zarząd Główny, zgodnie z postanowieniem § 64 ust. 2 pkt 4 Statutu, w terminie 
do dnia 30 września określa w drodze uchwały wysokość składki członkowskiej 
na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich i rejonowych oraz terminy jej 
przesyłania do zarządów wojewódzkich (rejonowych) oraz do Zarządu Głównego. 
Podjętą uchwałę przesyła się niezwłocznie do zarządów wojewódzkich 
i rejonowych. 

5. Wysokość składki na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich oraz rejonowych 
oblicza się proporcjonalnie, w zależności od wysokości pobieranego świadczenia 
emerytalnego lub rentowego i wynosi 10 gr od każdych 100 zł świadczenia netto. 
Przy obliczaniu wysokości składki nie bierze się pod uwagę dodatków do 
emerytury {np. kombatanckiego, pielęgnacyjnego itp.), a także dochodów z innych 
źródeł. 

6. Wysokość składki na potrzeby władz koła, wyrażoną procentowo w zależności od 
wysokości pobieranego świadczenia lub kwotowo w złotych, określa walne 
zebranie członków koła w terminie do dnia 30 listopada (§ 60 ust. 2 oraz § 64 ust. 
2 pkt 4 lit b Statutu). Jest to jego wyłączna prerogatywa. W większości 
przypadków koła określają wysokość części składki na swoje potrzeby w takiej 
samej wysokości jak na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich i rejonowych tj. 
10 gr każdych 100 zł świadczenia netto. 

7. Wyliczona w ten sposób łączna wysokość składki wynosi 20 gr od każdych 100 zł 
świadczenia netto. Wysokość tak wyliczonej składki członkowskiej, w zależności 
od wysokości emerytury przedstawia załączona tabela. 

8. Z każdych 10 gr przeznaczonych na potrzeby władz naczelnych oraz 
wojewódzkich (rejonowych), 5 gr przeznaczanych jest na potrzeby władz 
naczelnych i 5 gr na potrzeby władz wojewódzkich (rejonowych)~ 

9. W wariancie proporcjonalnym roczną łączną wysokość składki na potrzeby władz 
" naczelnych, wojewódzkich (rejonowych) oraz koła ·oblicza się według 

następującego algorytmu: 

0,20 zł x liczba setek x 12 miesięcy 

Przykład: 

1) wysokość emerytury (renty) miesięcznie netto: 2500 zł, co daje 25 setek. 

2) roczna wysokość części składki na potrzeby władz naczelnych, wojewódzkich 
oraz koła rejonowych wynosi: 

0,20 zł x 25 (setek) x 12 (miesięcy) = 60 zł 

Algorytm ten pozwała jednocześnie zweryfikować deklarowaną przez członków 
Związku wysokość otrzymanego świadczenia, a także wysokość składki 
przekazywanej przez zarządy wojewódzkie (rejonowe) do Zarządu Głównego. 

10. Zarząd kota w szczególnych przypadkach może zastosować ulgi, a nawet zwolnić 
poszczególnych członków z opłaty części składki członkowskiej przeznaczonej na 
potrzeby kota (§ 60 ust. 3 Statutu). Nie może natomiast zwolnić go z opłacania 
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części składki członkowskiej przeznaczonej na potrzeby władz naczelnych, 
wojewódzkich oraz rejonowych. 

11. Powyższe zasady obejmują wszystkie struktury Związku~ 

Wiceprezes ds. ekonomicznych - skarbnik 

3 


