PROCEDURA REKRUTACJI I SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Potencjalne firmy członkowskie podlegają procesowi weryfikacji, który trwa 1 miesiąc.
Organ opiniodawczy dla kandydatów tworzą wszyscy członkowie DAFA.
Informacja o firmach kandydujących wysyłana jest do wszystkich członków zrzeszonych.
Firmy kandydujące mają możliwość zaprezentowania swojej działalności na podstawie opisu.
Opinie członków DAFA o kandydatach przesyłane są pocztą e-mail do Biura Stowarzyszenia.
Następnie Zarząd weryfikuje zebrane informacje i podejmuje decyzję o przyjęciu bądź
odrzuceniu danej kandydatury.
W przypadku pozytywnej dla kandydata decyzji, wysłane są dokumenty akcesyjne.
Jednocześnie Zarząd zobowiązuje się do dyskrecji w zakresie zgłaszanych względem
kandydata opinii.
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:


4 000 złotych rocznie – członkowie wspierający (firmy) prowadzący działalność o
profilu wykonawczym. Składka podlega corocznej waloryzacji o współczynnik
średniorocznej inflacji, powiększony o 1 punkt procentowy w stosunku do roku
poprzedzającego.

 5 000 złotych rocznie – członkowie wspierający (firmy) prowadzący działalność o
profilu

produkcyjno-dostawczym.

Składka

podlega

corocznej

waloryzacji

o

współczynnik średniorocznej inflacji, powiększony o 1 punkt procentowy w stosunku do
roku poprzedzającego.
 Dodatkowo, firmy o profilu produkcyjno/dostawczym (nie dotyczy firm o profilu
wykonawczym) przyjmowane są na podstawie jednorazowo wniesionej wartości
dodanej w wysokości 10 000 złotych, wpłaconej w opcjach:


rocznej reklamy na stronie głównej portalu DAFA;



wsparcia funduszu Grupy Merytorycznej na wydanie i opracowanie publikacji
technicznej;



sponsoringu Dorocznego Spotkania Członków z 20 minutową prezentacją.

 250 złotych rocznie - członkowie zwyczajni (osoby fizyczne). Składka nie podlega
waloryzacji.
 360 złotych rocznie – członek wspierający będący osobą fizyczną (projektanci,
architekci, eksperci). Składka nie podlega waloryzacji.
Odmowa przyjęcia musi być uzasadniona i poparta konkretną opinią i jest wiążąca do czasu
złożenia wyjaśnień przez firmę kandydującą.
Wydalenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie decyzji Zarządu w przypadku
ewidentnego naruszenia regulaminu członkostwa przez firmę zrzeszoną.
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