Informacja o rodzajach członkostwa
w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych
W Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych istnieją trzy pełnoprawne rodzaje
członkostwa, różniące się między sobą zakresem i obowiązków i uprawnień. Te trzy rodzaje to:
1) członek standardowy
2) członek nadzwyczajny
3) członek zwyczajny
Ad. 1) członek standardowy
Dla takiego członka wpisowe wynosi 300 zł (w uzasadnionych wypadkach Rada Izby może ustalić
niższe wpisowe), natomiast składka członkowska 25 zł miesięcznie lecz płatna jest jednorazowo za
okresy roczne (300 zł).
Członkowi standardowemu:
 przysługuje jeden głos podczas walnych zgromadzeniach członków,
 nie przysługują rabaty na wystawach organizowanych przez Izbę,
Ad. 2) członek nadzwyczajny
Dla tego członka wysokość wpisowego uzależniona jest od obrotów w ostatnim pełnym okresie
obrachunkowym przed złożeniem wniosku i wynosi:
 1.500 zł dla kandydatów z obrotem do 10.000.000 zł,
 3.000 zł dla kandydatów z obrotem powyżej 10.000.000 zł lecz nie więcej niż 50.000.000 zł,
 4.500 zł dla kandydatów z obrotem deklaracji powyżej 50.000.000 zł lecz nie więcej niż
100.000.000 zł,
 6.000 zł dla kandydatów z obrotem powyżej 100.000.000 zł.
W uzasadnionych wypadkach Rada może ustalić niższe kwoty wpisowego.
Składka dla członka nadzwyczajnego wynosi 50 zł miesięcznie, lecz płatna jest jednorazowo za okres
półrocza (300 zł) lub roku (600 zł)
Członkowi nadzwyczajnemu:
 przysługują dwa głosy podczas walnych zgromadzeniach członków,
 przysługują rabaty na wystawach organizowanych przez Izbę na warunkach określonych w
odpowiednich regulaminach
Ad. 3) członek zwyczajny
Wpisowe dla członka zwyczajnego ustala Rada Izby, z tym, że nie może być ono niższe niż średnia
wpisowego ostatnich trzech członków, którzy uzyskali status członka zwyczajnego. Składka
członkowska dla członków zwyczajnych wynosi 500 zł miesięcznie i płatna jest jednorazowo albo za
okresy kwartału (1500 zł), albo półrocza (3.000 zł) albo roku (6.000 zł)
Członkowi zwyczajnemu:
 przysługuje dwadzieścia głosów podczas walnych zgromadzeniach członków,
 przysługują rabaty na wystawach organizowanych przez Izbę na warunkach określonych w
odpowiednich regulaminach
Członkiem standardowym i nadzwyczajnym może zostać każdy podmiot gospodarczy.
Członkiem zwyczajnym może zostać podmiot gospodarczy:
 którego przedmiotem działalności jest produkcja albo dystrybucja maszyn lub urządzeń rolniczych,
 który przez nieprzerwany okres trzech lat przed dniem złożenia wniosku był członkiem
nadzwyczajnym.
Członek standardowy może zostać członkiem nadzwyczajnym po złożeniu wniosku i opłaceniu różnicy
pomiędzy kwotami wpisowego.
Członek nadzwyczajny może zostać członkiem standardowym po złożeniu wniosku (bez dodatkowej
opłaty lub zwrotu uiszczonego wpisowego).
Członek nadzwyczajny może zostać członkiem zwyczajnym po złożeniu wniosku i uiszczeniu
wpisowego.
Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków oraz w sprawie zmiany charakteru członkostwa z
nadzwyczajnego na zwyczajny podejmuje Rada Izby.
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