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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO  

Stowarzyszenie Pomocy Zadłużonym INLET 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie  zwykłe  pod  nazwą:  Stowarzyszenie Pomocy Zadłużonym INLET - 

zwane  dalej w niniejszym regulaminie „Stowarzyszeniem” - działa  na  postawie  

ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo  o  stowarzyszeniach”,  oraz niniejszego 

regulaminu.  

2. Siedzibą  Stowarzyszenia  jest miasto Pszów.   

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.  

4. Stowarzyszenie  może  posługiwać  się pieczęciami zgodnie z obowiązującym prawem,  

Rozdział II  

Cele i środki działania 

§ 2 

1. Celem  Stowarzyszenia  jest  działalność  na  rzecz  pomocy osobom zadłużonym. 

2. Stowarzyszenie powołane jest w celach niezarobkowych i realizuje je głównie poprzez 

pracę społeczną swoich członków oraz wolontariuszy. 

3. Stowarzyszenie celem prowadzenia swych spraw może również zatrudniać 

pracowników, w tym swoich członków, oraz zlecać wykonanie zadań innym 

podmiotom. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a. doradztwo prawne 

b. reprezentację potrzebujących pomocy przed osobami fizycznymi, prawnymi, 

instytucjami, urzędami i sądami, 

c. pomoc w negocjacjach z wierzycielami, 

d. doradztwo gospodarcze, 

e. działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą w celu kształtowania 

odpowiedzialnych postaw obywateli w systemie finansowym 
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f. opracowywanie i wdrażanie stanowisk dotyczących zmian w prawie 

chroniącym przed nieetycznym działaniem banków, firm pożyczkowych, firm 

windykacyjnych, organów egzekucyjnych 

Rozdział III  

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 4 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

a. Zwyczajnych, 

b. Wspierających. 

§ 5 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel polski posiadający 

pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  nie  pozbawiony  praw  publicznych,  

który akceptuje regulamin, cele oraz program Stowarzyszenia.  

2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek  

a. Przestrzegać postanowień Regulaminu Stowarzyszenia  

b. Czynnie popierać cele Stowarzyszenia   

3. Członkowie  Stowarzyszenia  mają  prawo  używać  oznak  organizacyjnych 

Stowarzyszenia. 

4. Warunkami przyjęcia na Członka Zwyczajnego są:  

a. Podpisanie  i  złożenie  deklaracji  członkowskiej,  popartej  przez  dwóch 

wprowadzających zwyczajnych członków Stowarzyszenia, 

b. Przyjęcie  kandydata  przez Prezesa Zarządu  

5. Członkowie  Zwyczajni  biorą  udział  w  Walnym  Zebraniu  Członków Stowarzyszenia 

z  prawem głosowania, oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz 

Stowarzyszenia. 

§ 6 

1. Warunkami przyjęcia na Członka Wspierającego są:  

a. Podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej, 

b. Przyjęcie  kandydata  przez  Prezesa Zarządu  
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2. Członek  Wspierający    ma  prawo    udziału  w    Walnym  Zebraniu  Członków 

Stowarzyszenia, jednakże tylko z głosem doradczym; nie może również  korzystać z 

czynnego ani biernego prawa wyborczego.  

§ 7 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:  

a. Śmierci członka,  

b. Utraty przez  członka  obywatelstwa  polskiego,  pełnej zdolności  do  

czynności prawnych lub praw publicznych, 

c. Skreślenie z listy członków na wniosek zainteresowanego, 

d. Wykluczenia na podstawie §7 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych wyżej, stwierdza  Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Z  powodu  nieprzestrzegania  regulaminu,  niestosowania  się  do  uchwał Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia, Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia może wymierzyć członkowi następujące kary:  

a. Ostrzeżenie, 

b. Zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do 12 miesięcy, 

c. Wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

§ 8 

1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje rejestr członków. 

Rozdział IV 

Organizacja Stowarzyszenia, Reprezentacja 

§ 9 

1. Organem  Stowarzyszenia jest Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia.    

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:  

a. Określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,  

b. Uchwalanie regulaminu i zmian w regulaminie, 

c. Wybieranie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, 
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d. Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  przedstawionych  przez  członków 

Stowarzyszenia, 

e. Wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia, 

f. Określanie zasad  regulowania składek, 

g. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, 

h. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, 

i. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia. 

3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział Członkowie 

Stowarzyszenia na prawach, określonych niniejszym Regulaminem. 

4. Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia zwoływane  jest  raz  na  rok  

przez  Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia zwoływane  jest  w  miarę  

potrzeby  przez Prezesa Zarządu  Stowarzyszenia.  Może  być ono również zwołane  

na  wniosek  co najmniej  1/2  liczby  Zwyczajnych  Członków  Stowarzyszenia.  

Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad 

sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.  

6. Prezes Zarządu Stowarzyszenia powiadamia wszystkich o zwołaniu Zwyczajnego 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia bądź  Nadzwyczajnego  Walnego  

Zebrania  Członków Stowarzyszenia na  co  najmniej  7  dni  przed  terminem  

zebrania.  W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad. Za 

wystarczające uznaje się powiadomienie poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Stowarzyszenia lub przesłanie informacji drogą elektroniczną. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą 

większością głosów, niezależnie  od  liczby  obecnych  na  zebraniu, o  ile  niniejszy  

Regulamin  nie  stanowi inaczej.  

§ 10 

1. Stowarzyszenie  reprezentowane  jest na zewnątrz wyłącznie  przez przedstawiciela 

którym jest Prezes Zarządu  

2. Prezes Zarządu jest uprawniony do reprezentacji i składania oświadczeń woli w 

imieniu Stowarzyszenia samodzielnie. 

§ 11 

1. Prezes Zarządu kieruje bieżącą pracą wewnątrz Stowarzyszenia.    
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2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:  

a. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 

b. Realizacja celów Stowarzyszenia.  

c. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

d. Uchwalanie własnego Regulaminu działania.  

e. Przyjmowanie i wykluczanie Członków .  

f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.  

g. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.  

h. Pobieranie od Członków składek członkowskich.  

i. Składanie  rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków.  

3. Podejmowanie przez Prezesa Zarządu czynności przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, wymaga uprzedniej zgody głosowania Członków Stowarzyszenia oraz 

udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. 

4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 

a. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 

b. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 

c. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, 

d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, 

zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 

e. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł 

§ 12 

1. Kadencja Prezesa Zarządu wynosi 5 lat.  

2. Wybór Prezesa Zarządu lub zmiany Prezesa Zarządu w czasie  trwania kadencji, 

dokonywane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Wyboru dokonuje 

się spośród grona Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, zwykłą większością  głosów 

w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Członków Zwyczajnych. 
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3. Podczas trwania kadencji Prezes Zarządu może dokonać rezygnacji z pełnionej funkcji. 

W takim wypadku wakat uzupełniany jest podczas Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 

Rozdział V   

Majątek Stowarzyszenia. 

§ 13 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność: 

a. ze składek członkowskich,  

b. darowizn,  

c. spadków,  

d. zapisów,  

e. dochodów z majątku Stowarzyszenia 

f. ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie  może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

3. Fundusze  uzyskiwane  przez Stowarzyszenie służyć  mogą  wyłącznie    realizacji  

celów regulaminowych, bez prawa podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.  

4. Dokumenty  finansowe  Stowarzyszenia  prowadzone  są  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami.  

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Regulamin  i  jego  zmiany  uchwalane  są  przez  Walne Zgromadzenie  Członków  

Stowarzyszenia i  wymagają zwykłej większości   głosów  oddanych  przy  obecności  

co  najmniej  połowy  uprawnionych  do głosowania.   

§ 15 

1. Uchwała  o  likwidacji  Stowarzyszenia  może  być  podjęta  przez Walne Zebranie  

Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. O przeznaczeniu funduszy powstałych 

z likwidacji majątku, w związku z likwidacją  Stowarzyszenia  decyduje  Walne 

Zebranie  Członków  Stowarzyszenia podejmujące  uchwałę  o likwidacji.  
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§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”. 

 

Regulamin wszedł w życie 20 kwietnia 2017 roku 


