Regulamin Członkostwa w Krajowej Izbie Domów Opieki KIDO
§1

1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa procedurę przyjęcia nowych członków oraz ustania
członkostwa, a także wysokość i tryb opłacania składek członkowskich w stowarzyszeniu Krajowa Izba
Domów Opieki KIDO, zwanej dalej KIDO.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują przepisy określone uchwałami Zarządu KIDO.
§2
KIDO jest reprezentacją środowiska związanego z holistycznie pojętą opieką senioralną, reprezentującą interesy
zrzeszonych w niej członków - w zakresie ich działalności gospodarczej, naukowej i doradczej oraz eksperckiej wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych organów i organizacjimających wpływ na
zakres ich działalności.

2.

§3

1.

Przyjęcie w poczet członków KIDO następuje po złożeniu przez kandydata na piśmie deklaracji
członkowskiej o przystąpieniu do KIDO i zobowiązaniu się do przestrzegania regulaminu, a także po
dokonaniu płatności na rzecz KIDO, o których mowa w § 4 Regulaminu.

2.

Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej KIDO: www.kido.org.pl

4.

Oryginał prawidłowo wypełnionej i podpisanej (przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
ubiegającego się o członkostwo w KIDO) deklaracji członkowskiej, wraz z aktualną kopią odpisu z KRS lub
zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej formie działalności, kandydaci na
członków powinni przesłać do Biura KIDO pocztą na adres siedziby KIDO oraz skany tych dokumentów emailem na adres : izba@kido.org.pl

5.

Uchwałę o przyjęciu w skład członków Izby Zarząd KIDO podejmuje niezwłocznie po otrzymaniu deklaracji i
potwierdzeniu dokonania opłaty wpisowego.

6.

Kandydat może być przyjęty w poczet członków KIDO bez konieczności obecności na posiedzeniu Zarządu
Izby, na którym podejmowana będzie uchwała, o której mowa w ust. 5. Zarząd KIDO może zadecydować o
zaproszeniu na swoje posiedzenie przedstawiciela podmiotu ubiegającego się o członkostwo.

7.

Przyjęcie w poczet członków Izby zostaje potwierdzone niezwłocznie listownie lub e-mailem, po którym
Biuro KIDO przesyła Certyfikat członkostwa w KIDO najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia podjęcia przez
Zarząd KIDO uchwały o przyjęciu w poczet członków KIDO i opłaceniu składki członkowskiej.
§4

1.

Członkowie KIDO zobowiązani są do dokonywania płatności na jej rzecz na warunkach określonych w
uchwałach odpowiednich organów Krajowej Izby Domów Opieki KIDO, w szczególności w odniesieniu do
opłacenia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich.

2. Wysokość składek członkowskich określona jest w następujących kwotach:

•

Placówki całodobowej opieki długoterminowej (domy seniora, domy opieki,etc.) - 1 zł
miesięcznie za każdego Pensjonariusza placówki - obliczane na podstawie aktualnych danych
zawartych w Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku + wpisowe 100 zł
jednorazowo za każdy posiadany obiekt.

•

Instytucje (firmy,stowarzyszenia,fundacje,instytucje,etc.)
- jako Partner strategiczny KIDO- zgodnie z warunkami określonymi w Umowie
partnerstwa strategicznego
- jako Partner KIDO- 500 zł miesięcznie + wpisowe – 250 zł jednorazowo,
- jako Partner wspierający KIDO - 250 zł miesięcznie + wpisowe -100 zł jednorazowo,
- jako Partner stowarzyszony KIDO - 100 zł miesięcznie + wpisowe – 50 zł jednorazowo,
3.Kwota pierwszej składki jest płatna zależnie od daty przyjęcia członka do Izby, w rozliczeniu pełnych miesięcy.
4.Składki roczne opłacane są z góry do 10 –tego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny rok przynależności do
Izby, jednorazowo – z uwzględnieniem 5 % rabatu od łącznej kwoty opłaty jednorazowej - lub co miesiąc, do 10 –
tego każdego miesiąca którego dotyczy składka.
5.Dopuszcza się rozliczenie należności z tytułu składek członkowskich w formie barteru lub kompensaty
6.Ustanie członkostwa w KIDO nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty składki członkowskiej za rok
kalendarzowy, w którym to następuje.
7.Wpłat należy dokonywać przelewem na konto nr: 89 1140 2004 0000 3202 8094 3255 w treści:
składkaczłonkowska KIDO.
§5
1.W szczególnych przypadkach, na pisemny, uzasadniony czynnikami obiektywnymi wniosek członka KIDO,
możliwe jest odroczenie płatności składki lub rozłożenie jej na raty.
2.Zarząd KIDO może podjąć decyzję w uzasadnionych przypadkach o okresowymzawieszeniu opłaty
składek,zmiejszeniu ich kwoty oraz umorzeniu opłaty wpisowego.
3.Nowoprzyjęci członkowie Izby są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej przez okres 3 pełnych miesięcy
następujących po dacie (miesiącu) wstąpienia w szeregi KIDO.
4.Decyzje, o których mowa w ust. 1 powyżej, podejmuje Zarząd KIDO na wniosek jednostki.
§6
Członek KIDO jest obowiązany umieścić w widocznym miejscu prowadzonej działalności oraz na swojej stronie
internetowej i w materiałach promocyjno-reklamowych logo Krajowej Izby Domów Opieki KIDO w formie widżetu
wraz z linkiem przekierowującym do stron internetowych:www.kido.org.ploraz www.krdo.pl
§7

1.

Członkostwo w Izbie ustaje na zasadach określonych w regulaminie KIDO, w szczególności na skutek:

a) wystąpienia z KIDO,
b) skreślenia z listy członków,
c) wykluczenia.
2.

Rezygnacja z członkostwa (wystąpienie) następuje na pisemny wniosek członka KIDO.

3.

Decyzję o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu podejmuje Zarząd KIDO.

4.

Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 2 powyżej należy przesłać pocztą lub e-mailem do Biura
KIDO:izba@kido.org.pl
§8

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu stowarzyszenia Krajowa Izba Domów Opieki KIDO z dnia
20października 2021 r.

