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1.  Przedmiotem ulg i bonusów w roku 2013 objęte są: 

1.1. opłaty za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach 

organizowanych przez ZG SBP, 

1.2. zakup publikacji zwartych wydanych przez Wydawnictwo SBP. 

2. Ustala się następujące wysokości ulg:  

2.1. przy opłatach za udział w konferencjach, seminariach, warsztatach 

do 10% dla członków SBP o stażu członkowskim od 1 roku do 5 lat, 

2.2. do 20% dla członków SBP ze stażem członkowskim powyżej 5 lat, 

2.3. przy zakupie publikacji zwartych SBP - do 25% dla wszystkich członków 

SBP . 

3. Struktury lokalne SBP mogą rozszerzyć zakres ulg i bonusów na inne formy 

aktywności stowarzyszeniowej i kulturalnej, w zależności od posiadanych przez 

nie środków.  

4. Każdy członek SBP ma prawo do korzystania z w/w ulg pod warunkiem, że 

4.1. jego dane zostały umieszczone w Bazie Członków, 

4.2. posiada ważną legitymację członkowską, 

4.3. opłacił składki za rok kalendarzowy do dnia 31 grudnia 2012 roku i 

zostało to odnotowane w Bazie Członków ( z wyłączeniem członków SBP 

zwolnionych z opłacania składek) . 

4.4. spełnia wymóg odpowiedniego stażu członkowskiego w przypadku ulg 

ustalonych w p.2.1 

5. Harmonogram wdrożenia programu 

a) Do 7.01.2013 r. Biuro SBP rozsyła do okręgów Regulamin ulg i bonusów 

zatwierdzony przez ZG SBP, te zaś, do 15.01.2013 r. przesyłają go do 

oddziałów i kół. 

b) Do 28.02.2013 r. Biuro SBP przekazuje oddziałom legitymacje 

członkowskie i hologramy. 

c) Do 20.03.2013 r. zarządy oddziałów upoważnione do wydawania 

legitymacji członkowskich przekazują je członkom (za pośrednictwem 

kół), a wykaz członków z informacją o numerach wydanych im 

legitymacji i opłaconych składkach przesyłają do prowadzonej przez 

administratora okręgowego Bazy Członków SBP. 

d) Do 31.03.2013 r. administratorzy okręgowi wprowadzają otrzymane 

dane do Bazy Członków SBP. 

 



 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Głównego SBP 

w dniu 13 grudnia 2012 roku. 


