Tekst jednolity.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STOWARZYSZENIA POLSKICH PRODUCENTÓW
ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH
S.P.P.E.S.

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych, zawiązanego
na zebraniu założycielskim w dniu 11 kwietnia 1997r. w Poznaniu, postanowili przyjąć
poniższy regulamin organizacyjny, określający cele, zadania i strukturę organizacyjną
powołanego związku.
§1
Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych ( nazwa w skrócie
S.P.P.E.S.) jest stowarzyszeniem zwykłym, zrzeszającym osoby fizyczne będące
właścicielami, członkami zarządu lub członkami rad nadzorczych firm produkujących
etykiety samoprzylepne.
§2
Siedzibą stowarzyszenia jest Rokietnica k. Poznania, zaś terenem działania obszar całego
kraju.
§3
1.Naczelnymi zadaniami Stowarzyszenia są:
a) integracja właścicieli, członków zarządu, członków rad nadzorczych firm produkujących
etykiety samoprzylepne,
b) reprezentowanie
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c) reprezentowanie członków wobec dostawców materiałów wykorzystywanych w branży
poligraficznej
d) popularyzacja etykietowania produktów za pomocą etykiet samoprzylepnych dla
poszerzenia rynku odbiorców,
e) wymiana informacji z innymi Stowarzyszeniami branżowymi,
f) rozpowszechnianie technicznych nowości wśród członków,
g) Wspieranie się wzajemne członków w sytuacjach losowych.
2. Stowarzyszenie zamierza dążyć do osiągnięcia postawionych celów poprzez:
a) wymianę doświadczeń i informacji dla dobra interesów członków,
b) organizację wystaw etykiet i konkursu etykiet,
c) szkolenie na organizowanych seminariach i sympozjach specjalistycznych,
d) udział w sympozjach,
e) prowadzenie strony internetowej i forum dyskusyjnego,
f) tworzenie warunków do nawiązywania współpracy pomiędzy członkami.

§4
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy właściciel, członek Zarządu lub członek Rady
Nadzorczej działającej co najmniej 24 miesiące drukarni etykiet samoprzylepnych.
2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia powinna uzyskać pisemną
rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się przestrzegać dobrych obyczajów kupieckich, nie
naruszać zasad poufności a w prowadzonej działalności gospodarczej postępować rzetelnie i
nie naruszać interesów innego Członka Stowarzyszenia.
§5
Procedura przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia przebiegać będzie w następujący
sposób:
1. Każdy kandydat przedkłada Przewodniczącemu Stowarzyszenia pisemną deklarację
o przyjęcie do Stowarzyszenia wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków
Stowarzyszenia.
2. Do deklaracji należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS albo kopię aktualnego
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
3. Przewodniczący Stowarzyszenia po sprawdzeniu wymogów formalnych dotyczących
kandydatów na członków przedstawia deklaracje o przyjęcie do Stowarzyszenia na
najbliższym zebraniu członków, które większością głosów podejmuje decyzje o
przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia.
§6
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zgromadzenie Członków.
2. Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.
§7
1. Zgromadzenie Członków zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego co
najmniej dwa razy w roku, z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek pisemny
dwóch członków.
2. Do zadań Zgromadzenia Członków należy ocena działalności Stowarzyszenia,
uchwalenie priorytetowych zadań, określenie wysokości składek członkowskich,
wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
§8
1. Przewodniczący Stowarzyszenia jest wybierany na okres 3-ch lat przez Zgromadzenie
Członków.
2. Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia jest wybierany na okres 3-ch lat przez
Zgromadzenie Członków z kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego
Stowarzyszenia.

3. Przewodniczący reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz zaś w razie niemożności
pełnienia tej funkcji- czyni to Zastępca Przewodniczącego.
4. Ponadto do kompetencji Przewodniczącego i jego Zastępcy należy w szczególności:
a) godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia dla realizacji zadań określonych w niniejszym
regulaminie
c) organizacja spotkań, szkoleń i zjazdów członków
d) zwoływanie Zgromadzenia Członków
§9
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje wyłącznie ze składek członkowskich, których
wysokość określa Zgromadzenie Członków w uchwale podejmowanej zwykłą
większością głosów.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Przewodniczący Stowarzyszenia, zgodnie z
obowiązującymi w tej mierze przepisami i ewentualnymi wytycznymi Zgromadzenia
Członków.
§10
Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków lub w
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Przewodniczący
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