REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Członków i Sympatyków SKOK im.
Powstańców Śląskich”; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest
Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, w szczególności
województwo opolskie i województwo dolnośląskie.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zdzieszowice.
4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Przedstawiciel, a w razie jego
nieobecności Zastępca Przedstawiciela, wybrani uchwałą na Zebraniu
Założycielskim.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie
niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej
członków.
7. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
Wysokość składki określana jest w drodze uchwały.
8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. Celem Stowarzyszenia jest:
1) Kształtowanie i rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie:
a) promocji członkostwa w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo –
Kredytowej im. Powstańców Śląskich,
b) ochrony interesów ekonomicznych, w tym propagowania idei
oszczędności i gospodarności,
c) informacji i edukacji finansowej,
d) ochrony prawnej.
2) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi.
3) Promowanie idei samopomocy finansowej na rzecz społeczności lokalnych oraz
wspieranie inicjatyw społecznych realizujących ideę samopomocy finansowej.
10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Udostępnienie informacji o prawach i obowiązkach konsumentów (doradztwo) w
celu dokonywania świadomego wyboru,
2) Wydawanie czasopism, broszur i ulotek związanych z celami Stowarzyszenia,
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3) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, koncertów oraz
innych imprez,
4) Wspieranie instytucji finansowych o charakterze samopomocowym, w
szczególności
Spółdzielczej
Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
im.
Powstańców Śląskich z siedzibą w Zdzieszowicach,
5) Inne działania sprzyjające rozwojowi celów Stowarzyszenia.
Członkowie - prawa i obowiązki
11. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
który identyfikuje się z celem Stowarzyszenia.
12. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej Deklaracji i opłaceniu
składki członkowskiej.
13. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
14. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek.
15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji,
b) wykluczenia przez zebranie członków:
 z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,
 z powodu niepłacenia składek,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia
16. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie i odwołują Przedstawiciela
oraz Zastępcę Przedstawiciela, w drodze podjętej uchwały.
17. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków (quorum) posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych.
18. Zebranie członków Stowarzyszenia zwołane w drugim terminie z powodu braku
quorum może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na
liczbę obecnych członków.
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Postanowienia końcowe
19. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia kwalifikowaną
większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy
członków (quorum) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
20. Zebranie członków Stowarzyszenia zwołane w drugim terminie z powodu braku
quorum może podejmować uchwały w sprawie zmiany Regulaminu lub rozwiązania
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych
członków.
21. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
22. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
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