STATUT
STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Organizacja nosi nazwę „Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej” dalej zwana
„Stowarzyszeniem”, i może używać skrótu „SKEF”.
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami.)
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą stowarzyszenia jest Gdynia.
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić również działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym charakterze i zakresie działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej,
2) ochrona konsumentów,
3) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
4) rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
5) promocja i organizacja wolontariatu,
6)reintegracja społeczna i zawodowa,
7) prowadzenie działalności charytatywnej,

8) wspieranie rozwoju kultury polskiej i dziedzictwa narodowego,
9) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej i
opiekuńczej.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) wszechstronne wspieranie społecznych instytucji finansowych o charakterze
samopomocowym, prowadzących działalność na zasadzie non-profit,
2) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,
3) prowadzenie działalności doradczej, w tym w szczególności doradztwa konsumenckiego,
prawno-obywatelskiego oraz doradztwa w zakresie pozyskiwania środków pomocowych
zewnętrznego finansowania projektów,
4) prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej oraz kulturalno-naukowej za
pośrednictwem środków komunikacji masowej,
5) prowadzenie, wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych i
opiekuńczych, promocja, popieranie i podejmowanie przedsięwzięć przyczyniających się do
podnoszenia jakości edukacji.
§7
Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie będzie polegała na:
1) pozaszkolnych formach kształcenia,
2) organizowaniu konferencji, sympozjów i prelekcji propagujących idee Stowarzyszenia,
3) inicjowaniu i organizowaniu różnych form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych,
oświatowych i naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji finansowej,
4) współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi i
zagranicznymi instytucjami, których cele zbieżne są z celami Stowarzyszenia,
5) doradztwie i pomocy organizacyjno - ekonomicznej oraz szkoleniu członków
i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
6) upowszechnianiu polubownych form rozstrzygania sporów finansowych poprzez
propagowanie i prowadzenie:
a) arbitrażu konsumenckiego,
b) postępowań pojednawczych i sądownictwa polubownego,
7) promowaniu i organizowaniu wolontariatu,
8) przeprowadzaniu zbiórek publicznych na cele oświatowe, zdrowotne, kulturalno –
społeczne i społeczno – opiekuńcze,
9) wspieraniu instytucji przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu,
10) wspieraniu finansowym dzieci i młodzieży w zdobywaniu wykształcenia
w oparciu o wyodrębniony Fundusz Stypendialny,
11) opracowywaniu i prowadzeniu projektów edukacyjnych, organizowaniu i prowadzeniu
placówek oświatowo-wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, małoletni w wieku od 16 do 18 lat,
obywatele polscy i cudzoziemcy, w tym także nie mający stałego miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują wolę
czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.
2. Małoletni poniżej 16 lat oraz inna osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia.
§ 10
1. O uzyskanie statusu członka zwyczajnego może się ubiegać osoba, która:
1) przedłoży rekomendację dwóch członków zwyczajnych,
2) złoży pisemną deklarację o podjęciu się realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z dniem zarejestrowania.
3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Walne
Zebranie Członków.
4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
3) prawo do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.
5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu,
3) dbać o dobro i autorytet Stowarzyszenia,
4) regularnie płacić składki członkowskie.
6. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z
wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
§ 11
1. Członkiem wspierającym zostaje osoba fizyczna, z chwilą zadeklarowania woli przystąpienia
do Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji członkowskiej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.
2. Osoba prawna zostaje przyjęta do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego po
uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej.
§ 12
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, której godność tę nada
Walne Zebranie Członków, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członkowie Stowarzyszenia wspierający i honorowi mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień statutu;
2) dbać o dobro i autorytet Stowarzyszenia;
3) opłacać składki członkowskie, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza składka członkowska
powinna zostać uiszczona nie później niż w terminie 95 dni od uzyskania
członkowstwa.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach
i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 14
Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
§ 15
Skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, a
członków honorowych Walne Zebranie Członków w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
2) śmierci członka,
3) utraty osobowości prawnej.
§ 16
1. Wykluczenia członka zwyczajnego i honorowego dokonuje Walne Zebranie Członków. Przed
podjęciem uchwały o wykluczeniu członek ma możliwość złożenia wyjaśnień na piśmie lub
osobiście na Walnym Zebraniu Członków.
2. Wykluczenia członka wspierającego dokonuje Zarząd.
3. Wykluczenie może nastąpić w następujących przypadkach:
1) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi
w dobre imię Stowarzyszenia,
3) utraty praw obywatelskich,
4) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez członka
zwyczajnego za okres przekraczający 6 miesięcy.
4. Wykluczonemu członkowi wspierającemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji
Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu, prawo obecności
na jej obradach przy rozpoznawaniu tego odwołania oraz prawo popierania odwołania.
Odwołujący powinien być zawiadomiony o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej pod
wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
5. Odwołanie powinno być rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W
razie nieobecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wykluczonego członka Zarząd
obowiązany jest zawiadomić go na pisemnie o sposobie rozpatrzenia odwołania przez Komisję
Rewizyjną w ciągu 14 dni od daty jej posiedzenia.
6. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 i 6, uważa się za doręczone jeżeli zostały wysłane
na ostatni adres pocztowy lub mailowy wskazany przez wykluczonego członka.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
A. Postanowienia ogólne
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
B. Walne Zebranie Członków
§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania Członków są:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
§ 20
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku w terminie do
30 czerwca.
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i regulaminu Komisji Rewizyjnej,
4) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej,
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność jego władz,
10) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, wykluczanie i skreślanie z listy
członków honorowych,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich,
12) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych ze Stowarzyszenia, ,
13) zatwierdzanie rocznego planu działalności i rocznego planu finansowego opracowanych
przez Zarząd,
14) wyznaczanie likwidatorów Stowarzyszenia,

15) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia, na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa, spółek i spółdzielni oraz przystępowania do już
istniejących.
§ 21
Zmiana Statutu Stowarzyszenia, wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji
Rewizyjnej wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków
Stowarzyszenia. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków nie
obowiązuje.
§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, zastrzeżeniem ust. 3, na
podstawie:
1) pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej,
2) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
3) z własnej inicjatywy.
2. Pisemny wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien
zawierać podanie celu jego zwołania.
3. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania czynności kontrolnych istotnych
nieprawidłowości w pracach Zarządu, które mogłyby uzasadniać odwołanie członków Zarządu,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Zarząd zawiadamia na piśmie lub elektronicznie członków zwyczajnych
o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed jego
odbyciem.
2. W przypadku wniesienia do porządku obrad dodatkowych spraw, uzupełniony porządek
obrad powinien być podany do wiadomości na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków w sposób określony w ust. 1.
§ 24
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób i w terminie określonym w §
23.
B. Zarząd
§ 25
1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób: Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu
wieloosobowego także z Wiceprezesa i Członków Zarządu. Prezesa, Wiceprezesa i Członków
Zarządu wybiera Zarząd ze swojego grona.
2. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Walne Zebranie Członków. Wyboru i
uzupełnienia składu Zarządu dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia lub innych osób
w głosowaniu tajnym. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego
lub za przestępstwo skarbowe,

2. Kadencja Zarządu trwa siedem lat. Mandat Członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, na
którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku
odwołania członka Zarządu oraz w przypadku zrzeczenia się funkcji członka Zarządu.
Odwołanie może nastąpić w każdym czasie. W takim przypadku nowego członka Zarządu, w
miejsce odwołanego, powołuje się do końca kadencji członka odwołanego.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w jego
zastępstwie Wiceprezes.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu; w przypadku Zarządu wieloosobowego w
zastępstwie Prezesa posiedzenia zwołuje Wiceprezes z własnej inicjatywy lub na wniosek
któregokolwiek z członków Zarządu.
§ 26
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie, w tym również w zakresie zaciągania
zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku
Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo albo Wiceprezes łącznie z
Członkiem Zarządu albo Wiceprezes lub Członek Zarządu wraz z pełnomocnikiem.
3. Za Stowarzyszenie jako pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje
w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu
wieloosobowego – członek Zarządu wskazany w uchwale o podziale obowiązków pomiędzy
członków Zarządu, o której mowa w § 27 ust. 2.
§ 27
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie i skreślanie z listy członków
zwyczajnych i wspierających,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) opracowywanie projektu rocznego planu działalności i projektu rocznego planu
finansowego Stowarzyszenia,
5)
przyjmowanie
regulaminów
wewnętrznych
Stowarzyszenia
w
tym
w szczególności regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania.
2. Podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu wieloosobowego określa uchwała
Zarządu. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.

D. Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna powoływana i odwoływana jest przez Walne Zebranie Członków. Wyboru
i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w
głosowaniu tajnym.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

a) nie jest członkiem Zarządu ani nie pozostaje z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z
oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa siedem lat. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z
upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji
następuje w wypadku odwołania członka Komisji przez Walne Zebranie Członków oraz w
przypadku zrzeczenia się funkcji członka Komisji.
5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni..
Zasady zwrotu kosztów określa regulamin, o którym mowa w ust. 6.
9. Przy czynnościach prawnych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu
Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4)
ustalanie
wysokości
i
zasad
wynagradzania
Członków
Zarządu,
5) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w przypadku określonym w § 22
ust. 3,
6) badanie okresowych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) wybór biegłego rewidenta.
Rozdział V
Majątek i działalność gospodarcza stowarzyszenia
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą;
1) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego statutowych celów.
§ 31
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5) ofiarności publicznej.
§ 32
Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 33
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej
działalności jest przeznaczony na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia, z tym
zastrzeżeniem, że zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów, lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Stowarzyszenie może tworzyć, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa,
spółki i spółdzielnie oraz przystępować do już istniejących.
§ 34
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe wymienione w § 6 Statutu poprzez
prowadzenie działalności gospodarczej w następujących formach przewidzianych w Polskiej
Klasyfikacji Działalności:
1) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
2) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
3) 58.11. Z - Wydawanie książek,
4) 58.11.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
5) 58.19. Z - Pozostała działalność wydawnicza,
6) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych,
7) 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne,
8) 85.20.Z - Szkoły podstawowe,
9) 85.31. Z - Gimnazja,
10) 85.31.B - Licea ogólnokształcące,
11) 85.31.C - Licea profilowe,

12) 85.32.A - Technika,
13) 85.41. Z - Szkoły Policealne,
14) 85.42.B - Szkoły wyższe,
15) 85.59. B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
16) 85.60 .Z - Działalność wspomagająca edukację,
17) 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana.
§ 35
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej
z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

Stowarzyszenia

ustala,

zgodnie

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 36
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W drugim
terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych
likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele związane z rozwojem
ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

Tekst jednolity Statutu SKEF
zatwierdzony Uchwałą nr 5 ZWZC SKEF z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

