
  

 

Oddział Warszawski SARP   

 

Warszawa, 28 stycznia 2016 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Oddziału Warszawskiego podjął decyzję (Uchwała nr 2/2016 z dnia 

25.01.2016) o podniesieniu wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia do wysokości 20 pln miesięcznie. Nowa wysokość obowiązuje od 2016 roku. 

Zdajemy sobie sprawę, że wyższe składki są dla Koleżanek i Kolegów dodatkowym obciążeniem, 

jednak po przeanalizowaniu naszego budżetu taką decyzję uznaliśmy za konieczną. Czynimy wiele 

starań w celu pozyskania dodatkowych funduszy na naszą działalność, jednak wpływy z wynajmu sal 

oraz organizacji konkursów i warsztatów są dość ograniczone i nieregularne. Składki członkowskie 

stanowią podstawę naszego budżetu. Są one przeznaczone na bieżącą działalność i zasilają Fundusz 

Pomocy Koleżeńskiej. Nasza stabilność finansowa jest uzależniona od dobrej woli i solidarności nas 

wszystkich.  

W związku z tym liczymy na zrozumienie i prosimy o terminowe i regularne opłacanie składek, które 

mogą być wpłacane w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. 

Składki można wpłacać na konta:  

Bank Millennium SA: 42 1160 2202 0000 0000 2748 2961 

PKO BP SA: 29 1020 1156 0000 7402 0049 4583 

lub w biurze Oddziału przy ulicy Foksal 2 w Warszawie. 

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem spraw członkowskich SARP członkowie , 

którzy przeszli na emeryturę nie mają obowiązku opłacania składek. O przejściu na emeryturę lub 

rentę należy zawiadomić Prezydium Zarządu Oddziału. 

Chcielibyśmy jednak zaapelować do Koleżanek i Kolegów, którzy przeszli już na emeryturę, ale ich 

sytuacja finansowa na to pozwala, o dobrowolne wspieranie działalności opiekuńczej naszej 

Organizacji i wpłaty na Fundusz Pomocy Koleżeńskiej. 

 

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do pozostawania w kontakcie z naszym Stowarzyszeniem oraz do 

udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach. Wszelkie informacje znajdują się na naszej 

stronie internetowej, można je również uzyskać w biurze Oddziału. Jesteśmy otwarci na różnorodne 

propozycje współpracy oraz sugestie naszych Kolegów. 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 

Maria Saloni-Sadowska, architekt 

 

Wiceprezes ds. wewnętrznych OW SARP  


