Regulamin przyjmowania członków
Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych
Rozdział I
Przepisy Ogólne:
§ 1.
Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o:
1. Stowarzyszeniu – rozumie się przez to Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych w skrócie
PSBR.
2. Uprawnionych Członkach Stowarzyszenia - rozumie się członków zwyczajnych, wspierających i
członków honorowych.
3. Kandydacie na członka – rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną wyrażającą wolę wstąpienia lub
wspierania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, iż osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
Rozdział II.
Członek Zwyczajny
§ 2.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i utożsamia się
z celami Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację członkowską.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać wyłącznie osoba fizyczna:
a) posiadająca rekomendację browaru rzemieślniczego,
b) będąca w stosunku współpracy z browarem rzemieślniczym,
c) posiadająca rekomendację 3 obecnych już w stowarzyszeniu członków zwyczajnych.
3. Wraz z deklaracją osoba chcąca wejść w poczet członków musi dostarczyć pisemną rekomendację
browaru rzemieślniczego, który jednocześnie deklaruje chęć wstąpienia na członka wspierającego
stowarzyszenia oraz rekomendację od 3 obecnych już w stowarzyszeniu członków zwyczajnych.
4. Przyjęcie Kandydata w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej nie
później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
5. Zarząd ma prawo odrzucić kandydata na członka stowarzyszenia. Odrzucenie wymaga uzasadnienia.
6. Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
7. W przypadku zakończenia współpracy przez browar rzemieślniczy z osobą rekomendowaną przez
niego w Stowarzyszeniu, browar rzemieślniczy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie
Zarząd Stowarzyszenia, a ten dokonuje wykreślenia wskazanej osoby z grona członków zwyczajnych.
Jednocześnie browar może rekomendować nową osobę, a Zarząd przyjmuje wskazaną osobę w poczet
członków zwyczajnych.
§ 3.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo w szczególności do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, z uwzględnieniem art. 3 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków dotyczących całokształtu działalności Stowarzyszenia,
§ 4.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a. przestrzegania postanowień Statutu,
b. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, a w szczególności
poszanowania i propagowania wartości piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce,
c. respektowania uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,
d. systematycznego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, w
terminie i wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia,
e. dbania o dobre imię Stowarzyszenia, a swoją postawą i działaniami do przyczyniania się do wzrostu roli
i znaczenia Stowarzyszenia.
Rozdział III.
Członkowie Wspierający
§ 5.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w
realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego
przedstawiciela, będącego rekomendowanym przez nią członkiem zwyczajnym.
2. Przyjęcie nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej
nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
§6.
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający, poza przestrzeganiem obowiązków określonych w §4 Regulaminu, mają
ponadto obowiązek wywiązywania się z płatności zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej składek.
Rozdział IV.
Członkowie Honorowi
§ 7.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia lub piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez przyjęcie uchwały przez Walne Zebranie
Członków, na wniosek Zarządu.
§8.
1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać

udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi zobowiązani są do przestrzegania obowiązków określonych w §4 Regulaminu, z
wyłączeniem obowiązku, o którym mowa w §4 lit. e) Regulaminu.
Rozdział V.
Rejestracja
§ 9.
1. Kandydaci na Członków Stowarzyszenia, aby uzyskać status członka zobowiązani są do wypełnienia
deklaracji członkowskiej znajdującej się w siedzibie Stowarzyszenia oraz umieszczonej w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia.
2. Kandydaci wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej zobowiązani są do dostarczenia rekomendacji:
a. browaru rzemieślniczego,
b. rekomendacji 3 członków zwyczajnych należących do PSBR,
która dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia oraz umieszczonej w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
Rozdział VI.
Składka członkowska
§ 10.
1. Wysokość składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia została określona w drodze uchwały
Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej począwszy od dnia jej
ustalenia na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający zobowiązują się do uiszczania zadeklarowanych wobec Stowarzyszenia
świadczeń od momentu wskazanego w deklaracji członkowskiej. W przypadku świadczeń finansowych,
świadczenia te powinny być wpłacane na rachunek bankowy Stowarzyszenia
Rozdział VII.
Ustanie członkostwa
§ 11.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej do Zarządu,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
c. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu,
d. rozwiązania Stowarzyszenia.
Rozdział VIII.
Skreślenie z listy członków
§ 12.
1. Skreślenie z listy członków ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej w
głosowaniu jawnym w przypadku:

a. nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania lub uchwał Zarządu
podjętych w ramach przysługujących im kompetencji,
b. działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
c. nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składki członkowskiej lub innych zobowiązań
przez okres przekraczający sześć miesięcy,
d. naruszenia przepisów prawa i dobrych obyczajów,
e. wycofania rekomendacji browaru.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IX.
Przepisy końcowe
§ 13.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

