Regulamin nabywania i zbywania członkostwa wspierającego i aktywnego
w Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej

I. Upoważnienie Zarządu do stworzenia Regulaminu
Realizując postanowienia Uchwały nr 5_09/03/2011 Walnego Zebrania Członków PASE,
oraz późniejsze zmiany zgodne z Uchwałą nr 5_12/10/2011 Walnego Zebrania Członków PASE,
Zarząd Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej niniejszym uchwala tekst regulaminu
nabywania i zbywania członkostwa wspierającego i aktywnego w Polskiej Akademii Stomatologii
Estetycznej w brzmieniu przedstawionym poniżej.

II. Postanowienia ogólne
1. Źródłem postanowień Regulaminu jest Statut Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej,

który jest aktem nadrzędnym w stosunku do Regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych
Statutem zastosowanie ma ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach”
oraz odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Kandydat na Członka PASE jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Statutu oraz z

niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem procedury ubiegania się o członkostwo.
3. Zgodnie z postanowieniami § 9 Statutu PASE, członkami mogą być lekarze stomatolodzy,

lekarze dentyści, lekarze medycyny, technicy dentystyczni, pracownicy naukowi instytucji
prowadzących badania w dziedzinach pokrewnych stomatologii i medycynie jamy ustnej,
którzy, jak stanowi § 11 pkt. 1 Statutu, są obywatelami Polskimi lub cudzoziemcami, którzy
pragną wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
4. Zgodnie z § 18 Statutu, Członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem członków honorowych

mają obowiązek brania udziału w spotkaniach naukowych, Walnych Zebraniach członków
oraz opłacania składek członkowskich ustalonych przez Zarząd.
5. Zgodnie z § 19 Statutu, Członkowie Stowarzyszenia bez wyjątków mają obowiązek:
(a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
(b) propagować działalność Stowarzyszenia
(c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia
(d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
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6. Zgodnie z § 20 Statutu, członkostwo ustaje na skutek:
(a) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi
(b) zgonu członka
(c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia
7. Zgodnie z § 21 pkt. 1 Statutu, wykluczenie członka może nastąpić na skutek nie

przestrzegania przez niego postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia, prawomocnego orzeczenia o utracie praw publicznych, naruszenia zasad
współżycia społecznego oraz nieusprawiedliwionego zalegania z uiszczeniem składek
członkowskich, nieuczestniczenia w spotkaniach naukowych bez usprawiedliwienia oraz
działania na szkodę Stowarzyszenia i jego dobrego imienia.
8. Zgodnie z § 21 pkt. 3 Statutu, aby ponownie zostać członkiem Stowarzyszenia należy

wypełnić swoje poprzednie zobowiązania finansowe wobec Stowarzyszenia i uzyskać status
członka wspierającego na zasadach ogólnych.

III. Członkostwo Wspierające
9. Zgodnie z postanowieniami § 12 pkt. 2 Statutu, przyjęcie Członka Wspierającego następuje

na mocy decyzji Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.
10. Zarząd w głosowaniu podejmuje swoja decyzję w stosunku do kandydata, który spełnia

łącznie poniższe kryteria nabycia członkostwa wspierającego:
(a) Opisze swoje doświadczenie zawodowe przedstawiając CV
(b) Złoży deklarację członkowską opatrzoną podpisami 2 Członków Aktywnych
(c) Udokumentuje udział w minimum dwóch Kongresach lub Konferencjach naukowych
organizowanych przez PASE
(d) Uiści opłatę wpisową i składkę członkowską należną za dany okres kalendarzowy, w
przeciągu 14 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu w poczet Członków Wspierających.
Niedochowanie tego warunku, zgodnie z § 12 pkt. 3a Statutu skutkuje wygaśnięciem
decyzji o przyznaniu członkostwa.
11. Zgodnie z § 12 pkt. 5 Statutu, Członek Wspierający ma prawo korzystać nieodpłatnie z

pomocy i urządzeń Stowarzyszenia oraz:
(a) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia
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(b) zgłaszać postulaty wobec organów Stowarzyszenia
(c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i korzystać z rekomendacji oraz opieki

Stowarzyszenia w swojej działalności
(d) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie
12. Członek wspierający ma prawo do używania znaku PASE w/g zasad „corporate design”

określonego odrębnym regulaminem oraz zasadami opisanymi w dokumencie
„Identyfikacja wizualna Stowarzyszenia”
13. Zgodnie z § 12 pkt. 4 Statutu, Członek Wspierający nie ma czynnego i biernego prawa

wyborczego, nie może też wykonywać prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków
14. Niepłacenie przez Członka Wspierającego składek członkowskich przez dwa lata stanowi

podstawę do usunięcia go z szeregów Stowarzyszenia.
15. Zgodnie z § 21 pkt. 2a, decyzję o wykluczeniu Członka Wspierającego podejmuje Zarząd

zwykłą większością głosów. Na wniosek wykluczonego podaje do wiadomości
wykluczonego jej treść i uzasadnienie. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

IV Członkostwo Aktywne
16. Zgodnie z postanowieniami § 11 pkt. 2 Statutu, Członek Wspierający Stowarzyszenia może

stać się Członkiem Aktywnym na mocy decyzji Walnego Zebrania podjętej większością 2/3
głosów przy obecnych ¾ uprawnionych do głosowania ( dot. pierwszego terminy walnego,
lub zwykłą większością głosów jeśli walne obraduje w drugim terminie )
17. Walne Zebranie podejmuje decyzję w stosunku do kandydata, który spełnia łącznie

poniższe kryteria nabycia aktywnego członkostwa:
(a) Jest Członkiem Wspierającym PASE przez okres nie krótszy niż 2 lata
(b) Terminowo i regularnie opłaca wymagane składki członkowskie
(c) Bierze aktywny udział w pracach Stowarzyszenia poprzez udział w pracach Grup
Roboczych, Komitetów Naukowych i Organizacyjnych oraz innych organów powołanych
przez Walne lub Zarząd PASE
(d) Brał udział w czasie członkostwa wspierającego udział w minimum dwóch Kongresach
lub Konferencjach naukowych organizowanych przez PASE
(e) Udokumentuje osiągnięcia pracy zawodowej na forum Walnego Zebrania w postaci
prezentacji, której rygor określa „Regulamin prezentacji na Członka Aktywnego”
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(f) Przedstawi opracowane przez siebie publikacje, w tym w szczególności związane z

działalnością PASE
18. Zgodnie z § 17 Statutu PASE, Członek Aktywny ma prawo brać udział w działalności

Stowarzyszenia, w szczególności:
(a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia jak również
może:
(b) korzystać nieodpłatnie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
(c) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
(d) zgłaszać postulaty wobec organów Stowarzyszenia,
(e) posiadać legitymację Stowarzyszenia i korzystać z rekomendacji oraz opieki
Stowarzyszenia w swojej działalności,
(f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
19. Członek aktywny ma prawo do używania znaku PASE w/g zasad „corporate design”

określonego odrębnym regulaminem oraz zasadami opisanymi w dokumencie
„Identyfikacja wizualna Stowarzyszenia”
20. Niepłacenie przez Członka Aktywnego składek przez dwa lata stanowi podstawę do

usunięcia go z szeregów Stowarzyszenia
21. Dwukrotna „pod rząd” nieusprawiedliwiona nieobecność na Walnym Zebraniu, przy

jednoczesnym nieprzekazaniu głosu innemu członkowi aktywnemu, stanowi podstawę do
zdegradowania go z członka aktywnego do członka wspierającego. W tym przypadku chęć
ponownego ubiegania się o Statut Członka aktywnego wymaga ponownie przejścia pełnej
procedury na forum Walnego Zebrania Członków PASE
22. Zgodnie z par. 21 pkt 2, decyzję o wykluczeniu Członka Aktywnego podejmuje Walne

Zebranie na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów. Na wniosek wykluczonego podaje
do wiadomości wykluczonego jej treść i uzasadnienie. Decyzja Walnego Zebrania jest
ostateczna.

IV. Składki
23. Zgodnie z delegacją wynikającą z § 18 pkt. c Statutu, Zarząd ustala wysokość rocznej składki

członkowskiej od początku 2019roku na kwotę 1500 złotych.
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24. Wysokość opłaty wpisowej ustala się na 0 zł.
25. Składkę uiszcza się jednorazowo za cały rok licząc od dnia wstąpienia do Stowarzyszenia.
26. W wyjątkowych przypadkach w 2 ratach, z których każda wynosi 1/2 kwoty składki rocznej.

Członek Stowarzyszenia chcący wnosić składkę w ratach informuje pisemnie o tym fakcie
Zarząd w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego.
27. Składkę uiszcza się wpłatą na konto Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, którego

numer podawany jest przez Zarząd do wiadomości członków drogą mailową oraz
umieszczony jest na stronie www.pase.org.pl
28. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego Członka PASE,

Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu konieczności uiszczenia przez niego składki,
jednak na okres nie dłuższy niż rok. Dotyczy to w szczególności względów natury
materialnej wnioskującego, który bardzo aktywnie angażuje się w działalność
Stowarzyszenia. Ze względu na charakter wniosku, uzasadnienie podjętej przez Zarząd
decyzji ma charakter poufny i podawane jest wnioskującemu na życzenie.
29. Stan poboru składek w danym okresie rozliczeniowym jest podawany do wiadomości

Członków przez Zarząd podczas Walnego Zebrania oraz udostępniany Członkom na wniosek
w okresach pomiędzy Zebraniami. Dodatkowo na stronie internetowej PASE ( w części dla
członków wymagającej zalogowania się ) umieszczona jest stała informacja – lista członków
zalegających ze składkami.
30. Zarząd wysyła upomnienia Członkom, którzy bez usprawiedliwienia uchylają się od

terminowego i regularnego wnoszenia składek. Upomnienie wysyła się pocztą lub
elektronicznie, w sposób umożliwiający udokumentowanie jego wysłania.
31. Upomnienie uznaje się za bezskuteczne, jeśli pozostaje bez odpowiedzi po upływie 30 dni

kalendarzowych od daty wysyłki. Upomnienie bezskuteczne może stać się przesłanką do
wszczęcia procedury usunięcia Członka ze Stowarzyszenia.
V. Postanowienia końcowe
31. W chwili ustanowienia niniejszego regulaminu Zarząd nie przewiduje wprowadzania

legitymacji Stowarzyszenia. Znaczki wpinane w klapę z logiem PASE przysługujące Członkom
Aktywnym ( opisane w dokumencie „Identyfikacja wizualna Stowarzyszenia” ) są odpłatne,
a ich cena jest zależna od aktualnej w chwili zamówienia ceny rynkowej.
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32. Treść niniejszego Regulaminu podaje się do wiadomości Członków poprzez stronę

internetową Stowarzyszenia oraz do wglądu w siedzibie PASE. Każdy kandydat na członka
otrzymuje kopię Regulaminu wraz z formularzem deklaracji członkowskiej, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
33. W celu aktualizacji danych osobowych lub po zmianie druku formularza deklaracji

członkowskiej, Zarząd ma prawo rozesłać droga mailową lub pocztową formularze
aktualizacyjne, a obowiązkiem Członków jest formularze aktualizacyjne odesłać na swój
koszt do sekretariatu PASE.
34. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Zarząd, o ile nie dotyczą one zmiany

szczegółowych kryteriów nabycia członkostwa aktywnego i wspierającego. Zmian tych
kryteriów dokonuje Walne Zebranie, które może upoważnić Zarząd do przeredagowania
treści Regulaminu zgodnie z podjętymi przez Członków decyzjami lub jeśli jego zmiany
wynikają ze zmian Statutu Stowarzyszenia.
35. Zmiany Regulaminu podawane są do wiadomości Członków wraz z nowym brzmieniem

tekstu jednolitego w ciągu 7 dni od daty ich wprowadzenia.
36. Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 12 października 2011 roku, oraz podlegał

uaktualnieniom na mocy uchwał kolejnych Zarządów PASE.
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