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Regulamin przyjmowania nowych członków 

 
§ 1 

Regulamin określa tryb i procedurę przyjmowania członków PROM.  

 

§ 2 

Organizacja pragnąca przystąpić do PROM zawiadamia o tym Zarząd PROM w formie 

wstępnego wniosku. Wzór wstępnego wniosku stanowi załącznik nr 1.  

 

§ 3 

O wpłynięciu wstępnego wniosku o członkostwo Zarząd PROM powiadamia niezwłocznie 

wszystkich członków PROM.  

 

§ 4 

Zarząd PROM przekazuje zainteresowanej organizacji niezbędne dokumenty, które organizacja 

musi zaakceptować przystępując do PROM.  

 

§ 5 

1. Organizacja składa do Zarządu PROM formalny wniosek o uzyskanie statusu członka PROM. 

(wzór wniosku stanowi załącznik nr 2)  

2. Do wniosku dołącza się uchwałę właściwych władz organizacji o chęci przystąpienia do 

PROM, potwierdzone za zgodność odpis statutu organizacji i wyciąg z KRS lub innego 

stosownego rejestru oraz rekomendacje organizacji członkowskich w liczbie nie mniejszej niż 

wymagana w Statucie PROM (wzór rekomendacji stanowi załącznik nr 3).  

3. Wniosek o uzyskanie statusu członka PROM zawiera: oznaczenie statusu o jaki wnioskuje 

organizacja (członek zwyczajny, stowarzyszony, wspierający), deklarację spełniania warunków 

określonych w § 1, oraz odpowiednio § 12, 13 lub 14 Statutu PROM, deklarację akceptacji statutu 

oraz innych dokumentów wewnętrznych PROM.  

4. Wniosek o uzyskanie statusu członka wspierającego zawiera ponadto deklarację formy 

pomocy organizacji w realizacji celów statutowych PROM.  

5. Wniosek o uzyskanie statusu członka zwyczajnego może zostać złożony nie wcześniej niż rok 

po uzyskaniu statusu członka stowarzyszonego.  

 

§ 6 

1. W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące Zarząd PROM dokonuje oceny wniosku o status członka 

PROM o czym niezwłocznie zawiadamia zainteresowaną organizację.  

2. Zarząd PROM może wystąpić do organizacji kandydującej o dodatkowe informacje.  

3. Ocena składa się z oceny formalnej (spełnianie wszystkich wymogów formalnych) oraz oceny 

zgodności działalności organizacji kandydującej z celami i zasadami PROM.  

 

§ 7 

Na podstawie oceny wniosku Zarząd PROM podejmuje decyzję o przyznaniu statusu członka 

stowarzyszonego lub wnioskuje do Zjazdu o przyznanie statusu członka wspierającego lub 

członka zwyczajnego. 


