
Uchwała o zwrotach składek dla członków Rady Nadzorczej 

 

Zatwierdzona przez Zarząd Eflingu 29 października 2020 r. i przyjęta przez Radę nadzorczą 

12 listopada 2020 r. 

 

Zarząd Eflingu przyjmuje niniejszym uchwałę dotyczącą zwrotu składek związkowych członkom Rady 

nadzorczej Eflingu (trúnaðarráð). Rozporządzenie dotyczy roku roboczego 2020-2021, por. art. 8. 

  

1. Postanowienia ogólne  

1.1 Członkom Rady nadzorczej Eflingu zwraca się składki członkowskie na rzecz Eflingu na koniec roku 

roboczego, proporcjonalnie do liczby spotkań, w których uczestniczyli w ciągu roku, jak opisano poniżej. 

Celem jest zachęcenie członków do udziału w zebraniach Rady nadzorczej i pokrycie kosztów ich uczestnictwa. 

Uchwała jest zgodna z wcześniejszymi dyskusjami i decyzjami Zarządu i Rady nadzorczej podjętymi jesienią 

2020 roku.  

 

2. Składki podlegające zwrotowi 

2.1 Zgodnie z niniejszym regulaminem składki podlegające zwrotowi wynoszą 0,7% miesięcznego 

wynagrodzenia brutto członka związku, które zostało wpłacone do funduszu członkowskiego Eflingu w ciągu 

przepracowanego roku. Rok roboczy określa się jako trwający od 1 czerwca do 31 maja każdego roku, w 

związku z wymogiem art. 28 Statutu Eflingu, aby coroczne walne zgromadzenie odbywało się przed końcem 

maja każdego roku. Zwrotowi podlegają jedynie składki legalne i w pełni opłacone, zgodnie z ewidencją 

składek związkowych.  

 

3. Zebrania w trakcie roku roboczego uwzględniane w kalkulacji refundacji 

 3.1 Zebrania Rady nadzorczej wcześniej zaplanowane, zwołane prawnie i faktycznie odbywające się w ciągu 

roku roboczego podlegają zwrotowi. Walne zgromadzenia Eflingu i Funduszu Gildi podlegają zwrotowi 

członkom Rady nadzorczej i liczone są jako zebrania Rady nadzorczej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

 

3.2 Zarząd związku gwarantuje, że uzgodniony harmonogram posiedzeń dostępny jest w każdym momencie, 

oraz iż wyszczególniona jest liczba i czas posiedzeń podlegających zwrotowi. Biuro Eflingu gwarantuje, że 

harmonogram spotkań jest ogólnie dostępny dla członków Rady nadzorczej. 

 

3.3 W przypadku odwołania spotkania i niezwołania w jego miejsce żadnego innego spotkania, zostaje ono 

wyłączone z warunków wstępnych naliczania refundacji, por. art. 5. 

 

 

4. Kadencja członkowska podlegająca zwrotowi 

4.1 Maksymalna kwota podlegająca zwrotowi danemu członkowi Rady jest ograniczona do liczby posiedzeń w 

ciągu przepracowanego roku odbywających się w trakcie jego kadencji w Radzie nadzorczej. Artykuł ten 

dotyczy między innymi, członków, którzy opuszczają Radę nadzorczą lub wchodzą do niej w trakcie roku 

roboczego z powodu powołania nowej rady 1 stycznia, co dwa lata zgodnie z artykułami 15 i 26 Statutu Eflingu 

lub z powodu wejścia w zastępstwo członka Rady, który odszedł z pracy zgodnie z paragrafem 3 artykułu 15 

Statutu Eflingu. 

 

5. Naliczanie należności zwrotnych 

5.1 Poniższy wzór określa sumę zwróconych składek dla każdego członka w momencie płatności: 

x * y/z 

x = suma składek członkowskich wpłaconych przez członka w przepracowanym roku 

y = liczba posiedzeń podlegających zwrotowi, w których członek uczestniczył podczas kadencji w Radzie 

nadzorczej w ciągu roku roboczego  

z = liczba spotkań podlegających zwrotowi w ciągu roku roboczego 



 

6. Potwierdzenie obecności 

6.1 Zwroty są naliczane jedynie w przypadku spotkań, w których obecność członka została potwierdzona, 

niezależnie od powodu nieobecności i niezależnie od powiadomień o takich nieobecnościach. 

 

6.2 Biuro Eflingu monitoruje i potwierdza obecność członków Rady nadzorczej na wszystkich zebraniach 

podlegających zwrotowi oraz prowadzi ewidencję uczestnictwa. 

 

6.3 Pisemne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu, o którym mowa, jest wysyłane po zakończeniu spotkania 

do członka Rady pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez członka. Jeżeli członek Rady nadzorczej nie 

otrzyma potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu, w którym uczestniczył, powinien powiadomić pocztą 

elektroniczną biuro związku nie później niż trzy dni po spotkaniu. 

 

6.4 Spory dotyczące obecności na posiedzeniu rozstrzyga się na podstawie wysłania pisemnego potwierdzenia 

obecności, por. art. 6.3. Jeżeli nie rozwiąże to sporu, Zarząd związku dokona jego przeglądu. Od decyzji 

Zarządu przysługuje odwołanie do Rady nadzorczej, której decyzja w sprawie jest ostateczna. 

 

7. Dokonanie płatności 

7.1 Po ostatnim zebraniu podlegającym zwrotowi w roku roboczym i po wpłynięciu składek za ostatni miesiąc, 

biuro Eflingu nalicza kwotę zwrotu dla każdego członka Rady nadzorczej zgodnie z zasadą określoną w art. 5 i 

deponuje ją na konto bankowe członka po otrzymaniu niezbędnych informacji o koncie. 

  

8. Okres ważności 

 8.1 Niniejsza uchwała wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i ma zastosowanie do roku roboczego 

2020-2021, pod warunkiem zatwierdzenia przez Radę nadzorczą na posiedzeniu zaplanowanym na 12 listopada 

2020 r. Uchwała zostanie przedstawiona Radzie nadzorczej niezwłocznie na posiedzeniu w dniu 12 listopada 

2020 r. i z tym dniem podlega refundacji. 

 

8.2 Zarząd Eflingu na koniec roku roboczego 2020-2021 dokona oceny wykonania ustawy w celu podjęcia 

decyzji o przedłużeniu jej obowiązywania, ewentualnie bezterminowo, po dokonaniu niezbędnych zmian w jej 

treści.  

 

Załącznik: Harmonogram posiedzeń na lata 2020-2021.  

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Zarządu i Rady nadzorczej Eflingu na lata 2020-2021, posiedzenia są 

zaplanowane w następujących terminach (posiedzenia są zebraniami Rady nadzorczej, o ile nie określono 

inaczej) i podlegają zwrotowi z wyjątkiem spotkania Wigilijnego zaplanowanego na 17 grudnia: 

 

1. 12.11.2020 

2. 10.12.2020 

3. 17.12.2020 (Spotkanie Wigilijne) 

4. 14.01.2021 

5. 11.02.2021 

6. 11.03.2021 

7. 08.04.2021 

8. 15.04.2021 (Walne zgromadzenie Gildi) 

9. 06.05.2021 (Walne zgromadzenie Eflingu) 

10. 20.05.2021 

W tym roku odbędzie się zatem 9 spotkań podlegających zwrotowi. Przypuszczalnie w późniejszym terminie 

odbędzie się o 1-2 zebrania więcej, ponieważ wszystkie spotkania od początku roku roboczego będą podlegały 

zwrotowi. 



 


