
 S T A T U T 
RECYKLERÓW POLSKICH – ZWIĄZKU PRACODAWCÓW 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

NAZWA, FORMA PRAWNA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, TEREN DZIAŁALNOŚCI

§ 1
Utworzony na podstawie uchwały podjętej na zgromadzeniu założycielskim w dniu 27 
listopada  2014  roku  w  Łodzi  Związek  Pracodawców  nosi  nazwę  RECYKLERZY 
POLSCY i zwany jest w dalszej części niniejszego Statutu Związkiem. 

§ 2
Związek  działa  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  23  maja  1991  roku  o 
organizacjach  pracodawców (Dz.  U.  nr  55  poz.  235  ze  zm.)  oraz  postanowienia 
niniejszego Statutu.

§ 3
Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 5
1.  Związek  działa  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i miejscowego, zagranicą. 
2. Związek, jeśli uzna to za korzystne dla realizacji jego celów, może przystępować,  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  do  federacji  i  konfederacji 
pracodawców oraz do wszelkich innych organizacji krajowych i międzynarodowych. 

§ 6
1.  Związek ma osobowość  prawną i   podlega zgodnie z  prawem rejestracji  oraz 
może używać pieczęci.
Związek  posługuje  się  pieczęcią  o  treści  „RECYKLERZY  POLSCY  –  ZWIĄZEK 
PRACODAWCÓW”.
2. Związek może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „RP-ZP”.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
1.  Celami  Związku,  oprócz  celów  wskazanych  w  Ustawie  o  organizacjach 
pracodawców, są: 
1.1. ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych i ekonomicznych 
interesów  swoich  członków,  związanych  z  działalnością  prowadzoną  w  obszarze 
branży  odpadowej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  stacji  demontażu  pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 
oraz  innych  podmiotów  gospodarczych  zajmujących  się  produkcją,  dystrybucją, 



zbieraniem, ubezpieczaniem pojazdów, demontażem, strzępieniem, odzyskiwaniem, 
recyklingiem,  przetwarzaniem  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji,  ich  części, 
odpadów i materiałów; 
1.2.  tworzenie  wśród  polskiej  opinii  publicznej  pozytywnego  wizerunku  branży 
odpadowej oraz wpływanie na właściwe zrozumienie celów Związku zarówno przez 
szeroko pojętą opinię publiczną jak i organy państwa i administracji. 
2. Związek nie posiada celów politycznych ani ideologicznych. 
3.  Dochód  Związku  służy  realizacji  jego  zadań  statutowych  i  nie  może  być 
przeznaczony do podziału pomiędzy członków. 

§ 8
Związek realizuje swoje cele poprzez: 
1. utrzymywanie kontaktów i dobrych stosunków z organami władzy i administracji 
państwowej i samorządowej, związkami zawodowymi i innymi instytucjami; 
2. oddziaływanie na ustawodawstwo gospodarcze w sferze regulacji obejmujących 
działalność swoich członków;
3.  reprezentowanie i  popieranie interesów gospodarczych i  społecznych członków 
Związku  z  branży  odpadowej  wobec  władz  i  instytucji,  mających  wpływ  na 
rozwiązania prawne i organizacyjno-techniczne, dla zapewnienia optymalizacji zasad 
i  warunków  demontażu  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji,  strzępienia, 
odzyskiwania,  recyklingu,  przetwarzania  pojazdów wycofanych  z  eksploatacji,  ich 
części, odpadów i materiałów;
4.  reprezentowanie  opinii  swoich  członków i  zajmowanie  stanowiska  w  istotnych 
kwestiach  prawnych  i  ekonomicznych  dotyczących  sfery  ich  aktywności 
gospodarczej; 
5.  na  żądanie  członków prowadzenie  negocjacji  i  wspieranie  swoich  członków w 
negocjacjach dotyczących ich zawodowych interesów; 
6. promowanie opinii swoich członków dotyczących wszelkich spraw związanych z 
prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą; 
7.  dostarczanie  swoim  członkom  profesjonalnych  informacji  i  konsultacji  na 
interesujące ich tematy związane z szeroko rozumianą branżą odpadową;  
8.  monitorowanie  praktycznej  realizacji  obowiązujących  w  branży  odpadowej 
przepisów prawnych; 
9.  kształtowanie  i  propagowanie  zasad  etyki  i  dobrych  obyczajów  w  obrocie 
gospodarczym;
10.  przeciwdziałanie  rozprzestrzenianiu  się  "szarej  strefy"  w  branży  
odpadowej;  inicjowanie  i  podejmowanie  działań  na  rzecz  efektywnej  walki  z  
tym  zjawiskiem,  w  celu  ograniczenia  negatywnych  konsekwencji  jego  
utrzymywania się dla pracodawców, przedsiębiorców, gospodarki i budżetu państwa;
11. rozwijanie i  propagowanie przedsiębiorczości oraz aktywności  gospodarczej w 
branży odpadowej;
12.  popularyzację  wiedzy  ekonomiczno-prawnej  oraz  wszelkich  sprawdzonych  i 
ugruntowanych doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
dla poprawy jej rentowności; 
13. upowszechnianie, wspieranie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz zasad 
postępu technicznego;
14.  inicjowanie  i  opiniowanie  zmian  przepisów  prawnych  oddziaływujących 
bezpośrednio na realizację celów gospodarczych swoich członków; 
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15.  systematyczne  informowanie  swoich  członków  i  opinii  publicznej  o  krótko  i 
długoterminowych celach ekonomicznego rozwoju i  najważniejszych wydarzeniach 
na rynkach krajowym i zagranicznych; 
16. tworzenie warunków do wzajemnej wymiany informacji i danych;
17.  współpracę  z  innymi  organizacjami  i  związkami  pracodawców  w  kraju  i  za 
granicą,  w  zakresie  optymalizacji  warunków  obrotu  gospodarczego  dla  branży 
odpadowej.  

§ 9
Realizacja celów Związku obejmuje:

1. realizację pakietu usług na rzecz członków Związku;
2. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie 

kształtowania zasad i warunków prawnych obrotu gospodarczego oraz polityki 
gospodarczej i ochrony środowiska w stosunku do branży odpadowej;

3. delegowanie  przedstawicieli  Związku  do  współpracy  z  organami  i 
organizacjami  państwowymi  i  samorządowymi  oraz  wszelkimi  instytucjami, 
mającymi wpływ na interesy społeczne i gospodarcze członków;

4. współpracę  z  organami  administracji  państwowej  i  samorządowej   w  celu 
wypracowania  mechanizmów  pozwalających  na  skierowanie  do  legalnych 
stacji  demontażu pojazdów wycofanych  z  eksploatacji  strumienia  pojazdów 
pochodzących z Towarzystw Ubezpieczeniowych;

5. opracowywanie ekspertyz, analiz i opinii, a także prowadzenie badań rynku na 
rzecz Związku, organów administracji państwowej i innych podmiotów;

6. świadczenie doradztwa  i  pomocy organizacyjno-technicznej  i  ekonomiczno-
prawnej dla członków Związku;

7. występowanie w imieniu swoich członków do organów administracji rządowej i 
samorządowej w sprawach związanych z ich działalnością gospodarczą;

8. udzielanie  swoim  członkom  wszechstronnej  pomocy  w  organizacji 
prowadzenia  działalności  gospodarczej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
poprawy jej rentowności;

9. organizowanie  szkoleń,  warsztatów,  konferencji  i  sympozjów poświęconych 
problematyce odpadowej;

10.działalność  edukacyjną,  marketingową,  promocyjną  i  reklamową  łącznie  z 
wydawniczą, mającą na celu propagowanie recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji w legalnych stacjach demontażu.

§ 10
1.  Związek not  for  profit dla  realizacji  celów  statutowych  będzie  prowadzić 
działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w pkt. 1 obejmuje:

a) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
b) opracowywanie opinii merytorycznych z zakresu gospodarki odpadami;
c) organizowanie  szkoleń,  konferencji,  seminariów  i  warsztatów  o  tematyce 

gospodarczej, i dotyczącej edukacji ekologicznej;
d) organizowanie targów i wystaw;
e) badanie rynku branży odpadowej;
f) wydawanie książek, broszur, folderów i podobnych publikacji;
g) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
h) promocję  i  reklamę  mającą  na  celu  propagowanie  recyklingu  pojazdów 

wycofanych z eksploatacji w stacjach demontażu;
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i) pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną.
3. Zakres  działalności  gospodarczej,  prowadzonej  przez  Związek  w  ramach 

określonych w pkt. 2 potwierdza uchwała Zarządu.
4. O rozszerzeniu działalności gospodarczej Związku poza zakres określony w  pkt. 

2 decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
1.  Członkiem  Związku  może  zostać  podmiot  gospodarczy  mający  siedzibę  i 
działający  w  Polsce,  będący  pracodawcą  w  rozumieniu  ustawy  o  organizacjach 
pracodawców,  podmiot  zajmujący  się  produkcją,  dystrybucją,  zbieraniem, 
ubezpieczaniem pojazdów, demontażem, strzępieniem, odzyskiwaniem, recyklingiem 
oraz zajmujący się przetwarzaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, ich części, 
odpadów i materiałów, wpisany do Rejestru prowadzonego przez właściwy Sąd, lub 
inny właściwy organ rejestrowy, który dodatkowo spełnia warunki określone w pkt. 2 
niniejszego paragrafu. 
2.  Warunkiem  członkostwa  jest  prowadzenie  ciągłej  działalności  gospodarczej  w 
Polsce, w przynajmniej jednej z następujących dziedzin: 
a) prowadzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
b) prowadzenie sieci stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
c) prowadzenie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
d) prowadzenie sieci punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
e) demontaż wyrobów zużytych;
f) dystrybucja odzyskanych części samochodowych;
g) strzępienie pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
h)  prowadzenie  działalności  polegającej  na  zbieraniu,  odzysku,  lub  recyklingu  
odpadów;
i) produkcja części samochodowych;
j) dystrybucja części samochodowych;
k) krajowy handel częściami samochodowymi; 
l) międzynarodowy handel częściami samochodowymi;
ł) produkcja samochodów;
m) montaż samochodów;
n) krajowy handel samochodami; 
o) międzynarodowy handel samochodami;
p) krajowy handel produktami dla przemysłu motoryzacyjnego; 
r) międzynarodowy handel produktami dla przemysłu motoryzacyjnego;
s) prowadzenie działalności  ubezpieczeniowej  w zakresie branży motoryzacyjnej  i 
odpadowej;
t)  prowadzenie  działalności  doradczej,  analitycznej,  wydawniczej,  badań  rynku  w 
zakresie branży motoryzacyjnej i odpadowej. 
3. Warunkiem członkostwa jest zatwierdzenie wniosku o przyjęcie w poczet członków 
Związku przez Zarząd. 
4.  Członkowie  Związku  dzielą  się  na  członków  zwyczajnych,  członków 
stowarzyszonych i członków honorowych.
5.  Członkiem  zwyczajnym  może  być  pracodawca,  prowadzący  działalność 
gospodarczą, określoną w §11 pkt. 1 i 2.
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6.  Członkiem  stowarzyszonym może być pracodawca będący osobą fizyczną,  lub 
prawną,  bądź  inna  jednostka  organizacyjna  zainteresowana  merytoryczną 
działalnością  Związku.  Członek  stowarzyszony  nie  posiada  biernego  prawa 
wyborczego do organów Związku.
7. Członek honorowy jest zapraszany do uczestnictwa w Związku przez Zarząd. Nie 
korzysta  z  praw i  obowiązków wynikających  z  członkostwa  w Związku,  w  tym  z 
czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku. 
8. Członkiem Związku mogą być, na warunkach określonych wyżej, w §11 pkt. 1-8, 
podmioty zagraniczne, zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, mające siedzibę, lub 
prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12
1.  Wniosek  o  przyjęcie  w  poczet  członków  Związku,  wraz  ze  stosowną 
dokumentacją, składa się Zarządowi Związku. 
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków, lub odmowie przyjęcia, podejmuje Zarząd 
Związku.  Fakt  przyjęcia  w poczet  członków winien  być  potwierdzony na wniosku 
przystąpienia do Związku podpisem dwóch członków Zarządu, z oznaczeniem daty 
uchwały o przyjęciu członka do Związku. 
3.  Jeżeli  Zarząd  odmówi  przyjęcia  w  poczet  członków Związku,  kandydat  może 
wnieść odwołanie od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni 
od  dnia  otrzymania  uchwały,  przesłanej  listem  poleconym.  Uchwała  Walnego 
Zgromadzenia podjęta w sprawie jest ostateczna. 
4.  Członkostwo  rozpoczyna  się  z  chwilą  podjęcia  uchwały  o  przyjęciu  w  poczet 
członków Związku oraz wpłaceniu składki członkowskiej. 
5. Zarząd wydaje członkom Związku certyfikaty potwierdzające ich przynależność. 

§ 13
Członkowie Związku są w nim reprezentowani w sposób wskazany we właściwym 
rejestrze, lub poprzez ustanowionego pełnomocnika.

§ 14
1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo: 
1.1. brać udział w Walnym Zgromadzeniu; 
1.2. wybierać i być wybieranymi do Organów Związku poprzez swoich przedstawicieli  
(czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku); 
1.3.  wnioskować zwołanie Walnego Zgromadzenia,  lub posiedzenia Zarządu oraz 
proponować tematy w związku z porządkiem dziennym; 
1.4. zgłaszać propozycje oraz inicjatywy wobec Walnego Zgromadzenia i Zarządu; 
1.5. brać udział w omawianiu propozycji  przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu 
oraz w podejmowaniu decyzji; 
1.6 .  uczestniczyć  w  zebraniach,  zjazdach,  szkoleniach  i  konferencjach  oraz 

wszystkich innych projektach Związku;
1.7 . korzystać z pomocy Związku w formach i  zakresie przewidzianym statutem i 

uchwałami organów Związku; 
1.8 . uczestniczyć w obradach organów Związku, w czasie rozpatrywania przez nie 

stawianych  tym  członkom  zarzutów,  wniesionych  skarg  i  odwołań.  Członkom 
Związku przysługuje w takich sytuacjach prawo składania wyjaśnień;

1.9.  wskazywać  swoje  członkostwo  w  Związku  w  nagłówku  swojego  papieru 
firmowego i innych materiałach promocyjnych. 
2. Członkowie stowarzyszeni mają prawo: 
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2.1. zgłaszać propozycje oraz inicjatywy wobec Walnego Zgromadzenia i Zarządu; 
2.2. brać udział w omawianiu propozycji przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu; 
2.3. brać udział w charakterze obserwatora w Walnych Zgromadzeniach Związku; 
2.4. do czynnego prawa wyborczego;
2.5. korzystać z pomocy Związku w dostępie do informacji i materiałów.
3. Członkowie honorowi mają prawo:
3.1. uczestniczyć z głosem doradczym w pracach organów Związku.

§ 15
1. Członek zwyczajny Związku jest zobowiązany do: 
1.1.  opłacenia  corocznej  składki  członkowskiej oraz  opłat   za  wszelkie  usługi 
świadczone przez Związek na rzecz swoich członków; 
1.2. propagowania celów Związku oraz brania udziału w jego pracach; 
1.3.  podporządkowania  się  postanowieniom  Statutu  Związku  oraz  prawomocnym 
uchwałom  jego  organów,  a  także  innym  ustaleniom  wewnętrznym  podjętym 
prawomocnie;
1.4. udostępniania Związkowi informacji nie mających charakteru poufnego, które są 
potrzebne w jego pracy; 
1.5.  przestrzegania  norm  etycznych  w  działalności  gospodarczej  aprobowanych 
przez Związek oraz szanowania interesów innych członków Związku, co jednakże nie 
ogranicza,  ani  nie  wyłącza  konkurencji  pomiędzy  członkami  jako  podmiotami 
gospodarczymi;
1.6. dbałości o dobre imię Związku.
2. Członek stowarzyszony jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w 
pkt. 1 powyżej. 

§ 16
Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1. likwidacji podmiotu gospodarczego, będącego członkiem Związku;
2. wystąpienia członka;
3. wykreślenia członka;
4. wykluczenia członka.

§ 17
Wystąpienie członka ze Związku następuje po upływie  jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie członkostwa powinno być złożone Zarządowi Związku i mieć formę 
pisemną, pod rygorem nieważności.

§ 18
1.  Uchwałę  o  wykreśleniu  członka  podejmuje  Zarząd  Związku,  po  wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanego.
2.  Wykreślenie członka następuje w przypadku utraty przez niego określonych  w 
statucie  uprawnień niezbędnych  do zrzeszenia się  w Związku,  bądź stwierdzenia 
przez  właściwy  organ  Związku  niezgodnego  ze  statutem  przyjęcia  w  poczet 
członków.
3. Członek ma prawo odwołania się od uchwały Zarządu w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania  uchwały,  przesłanej  listem  poleconym  do  Walnego  Zgromadzenia. 
Uchwała  Walnego  Zgromadzenia  podjęta  w  sprawie  jest  ostateczna.  W  takim 
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wypadku ustanie członkostwa następuje z dniem uchwały Walnego Zgromadzenia 
podtrzymującej uchwałę Zarządu o wykreśleniu.

§ 19
1.  Wykluczenie  członka  może  nastąpić  na  mocy  uchwały  Zarządu  Związku  z 
ważnych przyczyn w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo jest niemożliwe,  
z  uwagi  na  naruszenie  postanowień  statutu  i  zasad  z  niego  wynikających,  a  w 
szczególności:

1.1. postępowania nieetycznego;
1.2. umyślnego działania na szkodę Związku, lub jego członków;
1.3. uporczywego  uchylania  się  od  wykonywania  statutowych  obowiązków 

członkowskich, lub postępowania w sposób, który narusza ogólne intencje 
Związku; 

1.4. uchylania się od opłacania składek członkowskich oraz pozostałych opłat 
należnych na rzecz Związku przez ponad 3 miesiące.

2. Członek ma prawo odwołania się od uchwały Zarządu w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania  uchwały,  przesłanej  listem  poleconym  do  Walnego  Zgromadzenia. 
Uchwała  Walnego  Zgromadzenia  podjęta  w  sprawie  jest  ostateczna.  W  takim 
wypadku ustanie członkostwa następuje z dniem uchwały Walnego Zgromadzenia 
podtrzymującej uchwałę Zarządu o wykluczeniu.

Rozdział IV
ORGANY ZWIĄZKU

§ 20
Organami Związku są:

1. Walne Zgromadzenie;
2. Zarząd Związku;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21
Wybory  do  organów  Związku  dokonywane  są  na  Walnym  Zgromadzeniu,  w 
bezpośrednim tajnym głosowaniu, spośród członków Związku, przy nieograniczonej 
liczbie kandydatów.
Ilość  kadencji  dla  członków  w  poszczególnych  organach  Związku  jest 
nieograniczona.
Kadencja poszczególnych organów Związku trwa trzy lata.

§ 22
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie składające się ze wszystkich 
członków Związku.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, niezależnie od innych spraw zastrzeżonych 
niniejszym Statutem, należy: 

1. uchwalanie kierunków działania Związku i zasad prowadzenia przez Związek 
działalności gospodarczej dla wsparcia celów statutowych;

2. ustalanie wysokości, zasad i terminu płatności składek członkowskich;
3. podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej Związku, w tym 

podjęcie  uchwały w przedmiocie przyjęcia  programu działania na dany rok 
obrotowy przedłożonego i uprzednio zatwierdzonego przez Zarząd; 
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4. podejmowanie  uchwał  w  sprawach  zaciągania  przez  Związek  zobowiązań 
majątkowych o wartości powyżej 100 000,- zł (stu tysięcy złotych) netto;

5. ustalanie,  na  wniosek  Zarządu,  zasad  organizacji  biura  Związku  oraz 
wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników i osób współpracujących;

6. rozpatrywanie  sprawozdań  Zarządu  Związku  i  Komisji  Rewizyjnej  oraz 
podejmowanie uchwał  z  nimi  związanych,  łącznie z udzielaniem Zarządowi 
absolutorium, w tym przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Związku 
opracowanego  przez  Zarząd  Związku  oraz  rocznego  sprawozdania 
finansowego sporządzonego przez Zarząd Związku; 

7. wybór i odwoływanie członków Zarządu; 
8. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
9. zatwierdzenie planów prac Związku przedstawianych przez Zarząd;
10.zatwierdzenie budżetu Związku; 
11.  uchwalanie regulaminów działania Zarządu i  na jej  wniosek także Komisji 

Rewizyjnej;
12. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, rozstrzyganie odwołań od 

uchwał  Zarządu  w  sprawie  odmowy  przyjęcia  kandydata  do  Związku,  lub 
uchwał związanych z utratą członkostwa w Związku; 

13.  rozpatrywanie  spraw  i  podejmowanie  uchwał  w  innych  kwestiach, 
wniesionych  do  porządku  obrad  przez  Zarząd  Związku,  lub  członków 
reprezentujących 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu;

14.  zmiana statutu Związku;
15.  podjęcie  uchwały  w  przedmiocie  rozwiązania  i  likwidacji  Związku  oraz 

przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji;
16.podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia do federacji, lub konfederacji 

pracodawców, lub innych organizacji krajowych i międzynarodowych. 

§ 23
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne, lub nadzwyczajne. 
2.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  jest  zwoływane  przez  Zarząd  Związku 
przynajmniej raz do roku, nie później niż do końca czerwca. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest, gdy zachodzi taka potrzeba 
niezwłocznie  na  pisemny  wniosek  Zarządu,  albo  na  pisemny  wniosek  Komisji  
Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Związku. 
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje co najmniej 10 dni przed jego datą. O 
Walnym Zgromadzeniu zawiadamia Zarząd - w miarę możliwości - listem poleconym, 
listem priorytetowym, faksem, lub listem elektronicznym, oznaczając miejsce, datę, 
godzinę  i  proponowany  porządek  obrad  Walnego  Zgromadzenia.  W  przypadku 
projektowanych zmian Statutu Zarząd Związku powinien podać treść proponowanych 
zmian. 
5.  Walne  Zgromadzenie  może  podejmować  wiążące  uchwały  tylko  w  kwestiach 
przedstawionych w rozesłanym zaproszeniu. W sprawach nie objętych zaproszeniem 
uchwał  powziąć nie można, chyba,  że wszyscy członkowie są reprezentowani  na 
Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 

§ 24
1. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów.  W 

przypadku  równej  liczby głosów decyduje  głos  Prezesa  Zarządu  Związku.  Do 
ważności  uchwał  wymagana  jest  obecność  co  najmniej  50%  członków  w 
pierwszym terminie. W przypadku niemożności odbycia Zgromadzenia z powodu 
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braku quorum,  na Zgromadzeniu zwołanym w drugim terminie, z  identycznym 
porządkiem obrad, uchwały zapadają niezależnie od liczby obecnych członków.

2. W głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu każdemu z członków zwyczajnych 
przysługuje  jeden  głos,  zaś  każdemu  z  członków  stowarzyszonych  ¼ głosu. 
Członkowie  nie  mają  prawa  do  dokonywania  podziału  swoich  głosów  w 
poszczególnych głosowaniach.

3. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  dotyczące  rozwiązania  Związku,  lub  zmiany 
jego statutu zapadają większością 75% głosów. Do ważności uchwał wymagana 
jest obecność co najmniej  50% członków w pierwszym terminie.  W przypadku 
niemożności odbycia Zgromadzenia z powodu braku quorum, na Zgromadzeniu 
zwołanym w drugim terminie, z identycznym porządkiem obrad, uchwały zapadają 
niezależnie od liczby obecnych członków.

4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. 
5.  Walne  Zgromadzenie  może  podjąć  decyzję  o  przeprowadzeniu  tajnego 
głosowania na wniosek co najmniej  2/3 członków obecnych na Zgromadzeniu. W 
każdym wypadku wybory do organów Związku odbywają się w głosowaniu tajnym. 
6.  Z  obrad  Walnego  Zgromadzenia  sporządza  się  protokoły,  które  podpisuje 
Przewodniczący i Sekretarz. 

§ 25
Zarząd jest organem reprezentacji Związku.  

1. Zarząd  Związku  składa  się  z  3  do  7  członków  wybieranych  przez  Walne 
Zgromadzenie. 

2. Kadencja  członków Zarządu jest  wspólna  i  trwa  trzy  lata,  kończy się  datą 
odbycia  Walnego Zgromadzenia  zatwierdzającego sprawozdanie  finansowe 
Związku  za  ostatni  rok  obrotowy  pełnienia  funkcji  (mandatu)  członków 
Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu wykonują swoje uprawnienia osobiście. 
4. Spośród  powołanego  Zarządu  wyłania  on  Prezesa  Zarządu,  Skarbnika  i 

Sekretarza. W przypadku składu 3 osobowego rolę Sekretarza może pełnić 
osoba wyznaczona przez Zarząd i zatrudniona w biurze Związku.

5. W razie zmniejszenia się składu Zarządu,  dokooptowanie brakującej  osoby 
następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.

6. W  razie  stwierdzenia  naruszenia  przez  Zarząd  zasad  wynikających  z 
niniejszego statutu, Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd w całości, lub 
jego  poszczególnych  członków,  przed  upływem  kadencji,  ze  skutkiem 
natychmiastowym.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 
8. Posiedzenia Zarządu zwoływane  są  nie  rzadziej  niż  raz  na 3 miesiące za 

pomocą listu poleconego, faksu, lub poczty elektronicznej na co najmniej 10 
dni  przed  odbyciem  posiedzenia.  Każdy  z  członków Zarządu  ma  prawo 
zwołania  posiedzenia.  Zarząd  może  odbyć  posiedzenie  bez  formalnego 
zwołania  i  podjąć  wiążące  uchwały,  jeżeli  obecni  są  wszyscy  członkowie 
Zarządu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
10.Zarząd może zapraszać na swe posiedzenie ekspertów oraz innych gości. 
11.Zarząd  może  również  podejmować  uchwały  bez  odbycia  posiedzenia  w 

drodze głosowania zdalnego opisanego poniżej:
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a) Prezes Zarządu, lub członek Zarządu przesyła pocztą elektroniczną na 
adres  e-mail  każdego  z  pozostałych  członków  Zarządu  projekt 
uchwały/uchwał, za potwierdzeniem odczytu; 

b) każdy z członków Zarządu przesyła w terminie 7 dni kalendarzowych 
na adres nadawcy, odpowiedź pocztą elektroniczną, czy wyraża zgodę 
na  pisemne głosowanie,  czy  wnosi  o  odbycie  posiedzenia  Zarządu, 
brak  odpowiedzi  ze  strony  adresata  oznacza  zgodę  na  pisemne 
głosowanie; 

c) w przypadku braku sprzeciwu któregokolwiek z członków Zarządu na 
pisemne głosowanie, Sekretarz wysyła pocztą elektroniczną na adres 
e-maila  każdego  z  członków  Zarządu  zarządzenie  o  pisemnym 
głosowaniu;  uchwała  jest  podejmowana  w  ten  sposób,  że  każdy  z 
członków Zarządu składa podpis pod przesłanym projektem uchwały z 
informacją,  czy jest za, czy przeciw jej  podjęciu i  przesyła  na adres 
poczty elektronicznej nadawcy podpisany dokument w formie PDF w 
terminie  3  dni  od  zarządzenia  pisemnego  głosowania;  uchwała  jest 
podjęta zwykłą większością głosów; 

d) po  zebraniu  i  podliczeniu  wszystkich  głosów  Sekretarz  Zarządu 
zawiadamia  w  formie  elektronicznej  członków  Zarządu  o  wynikach 
głosowania;

e) z tak odbytego głosowania Sekretarz Zarządu sporządza protokół, który 
podpisuje;  do  protokołu  załącza  się  korespondencję  elektroniczną 
związaną z podejmowaniem uchwał bez odbycia posiedzenia. 

§ 26
1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1.1. reprezentowanie  Związku  na  zewnątrz  i  składanie  w  jego  imieniu 
oświadczeń woli.  Prawo to  wykonywać  może dwóch  członków Zarządu 
działających  łącznie,  bądź  też  samodzielnie  pełnomocnik  Zarządu 
powołany jednomyślną uchwałą Zarządu; 

1.2. zaciąganie w imieniu Związku przez dwóch członków Zarządu łącznie, lub 
pełnomocnika Zarządu samodzielnie zobowiązań majątkowych do wartości 
nie przekraczającej 100 000,- PLN (stu tysięcy złotych) netto;

1.3. ustalanie wysokości i struktury opłat za usługi świadczone przez Związek w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe; 

1.4. zarządzanie finansami i majątkiem Związku; 
1.5. terminowe  regulowanie  zobowiązań,  w  tym  zobowiązań  publiczno-

prawnych  i  cywilno-prawnych  Związku,  składanie  deklaracji,  wniosków i 
innych dokumentów wymaganych przepisami prawa,  w szczególności  w 
zakresie wykonania obowiązków publiczno-prawnych i cywilno-prawnych; 

1.6. dokonywanie rozporządzeń, lub zaciąganie zobowiązań w imieniu Związku 
w ramach uchwalonego rocznego budżetu; 

1.7. dokonywanie  czynności  faktycznych  i  prawnych  w  zakresie  stosunków 
pracy  z  pracownikami  i  cywilno-prawnych  ze  współpracownikami  biura 
Związku;

1.8. przygotowanie  i  opracowanie  rocznego  sprawozdania  z  działalności 
Związku oraz rocznego sprawozdania finansowego Związku zgodnego z 
księgami i dokumentami Związku, a także stanem faktycznym; 

1.9. zapewnienie obsługi administracyjnej zgodnie z potrzebami Zarządu. 
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1.10. podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzania opracowanego przez 
Prezesa  Zarządu programu działania Związku na dany rok obrotowy; 

1.11. na  umotywowany  wniosek  Prezesa  Zarządu  wyrażanie  zgody  na 
przekroczenie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie budżetu; 

1.12. nadzór nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wskazań 
Komisji Rewizyjnej;

1.13. opracowywanie  rocznych  planów  pracy  Związku  i  nadzór  nad  ich 
prawidłową realizacją;

1.14. opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu; 
1.15. podejmowanie  uchwał  o  przyjęciu  kandydata  do  Związku,  lub  odmowie 

przyjęcia  oraz  uchwał  w  zakresie  utraty  statusu  członka  zwyczajnego 
Związku, lub członka stowarzyszonego Związku; 

1.16. powoływanie  komisji,  zespołów  i  sekcji  specjalistycznych  w  ramach 
Związku; 

1.17. podejmowanie i realizacja uchwał w sprawach Związku, nie należących do 
właściwości innych organów;

1.18. nadzór  nad  zorganizowaniem  pracy  biura  Związku,  zasadami  jego 
funkcjonowania,  lokalizacji,  zatrudnienia  personelu  i  ustalania 
wynagrodzeń  dla  osób  w  nim  zatrudnionych  i  współpracujących,  po 
uzyskaniu w tym zakresie akceptacji Walnego Zgromadzenia;

1.19. wykonywanie  innych  obowiązków  ustalonych  w  uchwałach  Walnego 
Zgromadzenia; 

1.20. w  celu  wykonania  swoich  obowiązków  Zarząd  może  badać  wszystkie 
dokumenty  Związku,  żądać  od  Prezesa  Zarządu  i  pracowników  oraz 
współpracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu 
majątku Związku. 

2. Prawo  do  dokonywania  operacji  na  rachunku  bankowym  Związku  dla  celów 
związanych  z  jego  działalnością  statutową  ma  dwóch  członków  Zarządu 
działających  łącznie,  bądź  też  samodzielnie  pełnomocnik  Zarządu  powołany 
jednomyślną uchwałą Zarządu. 

3. Dla wypełniania swoich zadań Zarząd Związku posiada strukturę administracyjną 
w postaci biura pod bezpośrednim kierownictwem Dyrektora biura. 

4. Umowy o pracę z pracownikami i współpracownikami biura zawiera i rozwiązuje 
Prezes  Zarządu  w  porozumieniu  z  Zarządem.  Do  kompetencji  Zarządu  należy 
również ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników i współpracowników biura, w 
ramach rocznego budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. 

§ 27
Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru Związku.  
1.  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  do 5  członków  wybranych  przez  Walne 
Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. 
2. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej dokooptowanie brakującego 
członka następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 28
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.1. przeprowadzanie co  najmniej  raz w roku kontroli  działalności  Związku i 
zdawanie w tym zakresie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu;
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1.2. kontrola pracy Zarządu i występowanie do niego z wnioskami wynikającymi 
z przeprowadzonej kontroli oraz uzyskiwanie w tym zakresie stosownych 
wyjaśnień;

1.3. kontrolowanie  realizacji  przez  Zarząd  Związku  kierunków  i  programu 
działania Związku, w tym budżetu; 

1.4. występowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla 
Zarządu;

1.5. coroczne zatwierdzanie realizacji budżetu Związku przez Zarząd.
2. Szczegółowy  regulamin  pracy  Komisji  Rewizyjnej  zatwierdza  na  jej  wniosek 

Walne Zgromadzenie.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie 

dokumenty  Związku,  żądać  od  Zarządu  oraz  od  pracowników  i 
współpracowników  sprawozdań  i  wyjaśnień  oraz  dokonywać  rewizji  stanu 
majątku Związku. 

Rozdział V
MAJĄTEK ZWIĄZKU, REPREZENTACJA I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ

§ 29
1. Majątek Związku powstaje z: 
1.1. corocznych składek członkowskich; 
1.2. wpływów z działalności statutowej;
1.3. darowizn, spadków i zapisów; 
1.4. wpływów z własnej działalności gospodarczej;
1.5. dochodów z majątku Związku. 
2. Związek może tworzyć  fundusz statutowy i  inne fundusze celowe w oparciu  o 
przepisy prawa i uchwały Organów Związku.

§ 30
1.  Wysokość  corocznych  składek  członkowskich,  zasady i  terminy  ich  opłacania, 
określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 
2. Zarząd ustala wysokość i strukturę opłat za usługi świadczone przez Związek w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe. 
3. Ustalane przez Walne Zgromadzenie składki dla członków stowarzyszonych nie 
mogą być wyższe niż ¼ składki członkowskiej członka zwyczajnego.  

§ 31
1.  Związek  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  w/g  ogólnych  zasad 
określonych w niniejszym statucie  i  odrębnych przepisach.  Dochód z działalności 
gospodarczej  Związku  służyć  będzie  realizacji  celów statutowych  i  nie  może być 
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 
2.  Walne  Zgromadzenie  corocznie  uchwala  podstawowe  założenia  działalności 
gospodarczej oraz finansowej Związku, w tym budżet i zasady jego realizacji. 
3. Zarząd prowadzi bieżącą działalność gospodarczą oraz finansową Związku i jest 
odpowiedzialny za szczegółowe przygotowanie i realizację budżetu.
4. Przekroczenie budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie jest możliwe 
tylko  w  wyjątkowych  przypadkach  i  tylko  na  podstawie  wcześniejszej  uchwały 
Zarządu.  Prezes  Zarządu  w  corocznym  pisemnym  sprawozdaniu  przedkładanym 
Walnemu Zgromadzeniu wyjaśnia powody takiej sytuacji. 
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§ 32
1.  Do reprezentowania  i  zaciągania  zobowiązań majątkowych  w imieniu  Związku 
upoważnionych  jest  dwóch  członków  Zarządu  działających  łącznie,  bądź  też 
samodzielnie  pełnomocnik  Zarządu  powołany  jednomyślną  uchwałą  Zarządu. 
Pełnomocnictwo  takie  może  zostać  udzielone  przez  Zarząd  każdemu  z  jego 
członków oraz Dyrektorowi biura.
2.  Związek  jest  odpowiedzialny  za  swoje  zobowiązania  i  nie  ponosi 
odpowiedzialności  za  zobowiązania  swoich  członków.  Członkowie  nie  ponoszą 
odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące rozwiązania Związku, lub zmiany jego 
statutu  zapadają  większością  75%  głosów.  Do  ważności  uchwał  wymagana  jest 
obecność  co  najmniej  50%  członków  w  pierwszym  terminie.  W  przypadku 
niemożności  odbycia  Zgromadzenia  z  powodu  braku  quorum,  na  Zgromadzeniu 
zwołanym w drugim terminie, z identycznym porządkiem obrad, uchwały zapadają 
niezależnie od liczby obecnych członków.
2. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie ważnie podjętej uchwały Walnego 
Zgromadzenia, lub w innych wypadkach przewidzianych prawem.
3.  W przypadku  rozwiązania  Związku  na podstawie  własnej  uchwały,  uchwała  ta 
winna określać sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku.
4. W przypadku rozwiązania Związku na podstawie własnej uchwały, likwidatorami 
Związku  są  członkowie  jego  Zarządu  w  ramach  którego  kadencji  następuje 
rozwiązanie Związku.
5.  Wszelkie  ewentualne  ogłoszenia  Związku  będą  publikowane  w  dzienniku 
Rzeczpospolita, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali inne miejsce publikacji.

§ 34
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowane będą 
przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 
55  poz.  235  z  późniejszymi  zmianami),  a  w  zakresie  tymże  statutem  i  ustawą 
nieuregulowanym  odpowiednio  przepisy  dotyczące  organizacji  o  podobnych 
zasadach i charakterze.

13


