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§1
o

1. Organizacja pracodawców o nazwie: Kaszubski Zwi¹zek
Pracodawców jest dobrowoln¹, samorz¹dow¹ organizacj¹, niezale¿n¹ od organów w³adzy publicznej oraz
organizacji politycznych, spo³ecznych i zawodowych.
2. Zwi¹zek dzia³a na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55,
poz. 235 z póŸniejszymi zmianami).

§2
o

1. Zwi¹zek dzia³a na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza
jej granic¹.
2. Siedzib¹ Zwi¹zku jest ¯ukowo.

§3
o

Zwi¹zek mo¿e przystêpowaæ do organizacji krajowych
i miêdzynarodowych.
§4
o

Do celów i zadañ Zwi¹zku nale¿¹:
1. reprezentowanie interesów gospodarczych i spo³ecznych
zrzeszonych w nim podmiotów w zakresie ich dzia³alnoœci
wytwórczej, handlowej, budowlanej lub us³ugowej,
w szczególnoœci wobec organów pañstwowych, samorz¹du
terytorialnego i zwi¹zków zawodowych,
2. kszta³towanie i upowszechnianie zasad etyki w dzia³alnoœci gospodarczej, w szczególnoœci opracowanie
i doskonalenie norm rzetelnego postêpowania w obrocie
gospodarczym,
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3. wyra¿anie opinii o projektach rozwi¹zañ odnosz¹cych siê
do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenia w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz
dokonywania ocen wdro¿enia i funkcjonowania przepisów
prawnych dotycz¹cych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz stosunków z zakresu prawa pracy,
4. organizowanie pomocy Zwi¹zku w rozwi¹zywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych
zwi¹zanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich
dzia³alnoœci gospodarczej,
5. prowadzenie dzia³alnoœci promocyjnej na rzecz cz³onków
oraz pomoc w nawi¹zywaniu kontaktów z partnerami
w kraju i za granic¹,
6. organizowanie, wspieranie kszta³cenia pracodawców
w zakresie stosunków pracy, ekonomii, prawa, organizacji
i postêpu technicznego.

§5
o

Zwi¹zek organizuje swoje cele i zadania poprzez:
1. przyczynianie siê do tworzenia warunków rozwoju ¿ycia
gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych
cz³onków,
2. popieranie, we wspó³pracy z w³aœciwymi organami oœwiatowymi, rozwoju kszta³cenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zak³adach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracodawców,
3. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenia organów pañstwowych i samorz¹dowych do uczestnictwa
w pracach instytucji doradczo - opiniodawczej,
4. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania
sporów w drodze postêpowania polubownego i pojednaw-6-

czego oraz uczestniczenie na odrêbnie okreœlonych zasadach w postêpowaniu s¹dowym w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ jej cz³onków,
5. wydawanie opinii o istniej¹cych zwyczajach dotycz¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej,
6. informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyra¿anie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze dzia³ania Zwi¹zku.
7. prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej,
8. doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz badañ marketingowych oraz
consultingu,
9. wspó³pracê i wymianê doœwiadczeñ z krajowymi i zagranicznmi organizacjami zrzeszaj¹cymi podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
10. tworzenie bran¿owych i œrodowiskowych klubów cz³onkowskich,
11. podejmowanie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
s³u¿¹cej realizacji celów i zadañ Zwi¹zku,
12. tworzenie zespo³ów ekspertów, komisji i zespo³ów problemowych.

§6
o

Cz³onkami Zwi¹zku mog¹ byæ:
1. pracodawcy dzia³aj¹cy na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej,
2. organizacje biznesowe dzia³aj¹ce na podstawie Ustawy
o stowarzyszeniach,
3. osoby fizyczne, które aktywnie wspó³pracuj¹ ze Zwi¹zkiem, dzia³aj¹ na rzecz jego rozwoju i posiadaj¹ doœwiadczenie jako byli pracodawcy.
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§7
o

O przyjêciu w poczet cz³onków decyduje Zarz¹d, na pisemny
wniosek zainteresowanego.

§8
o

Cz³onkowie Zwi¹zku maj¹ prawo do:
1. uczestnictwa w pracach Zwi¹zku i jego organów,
2. korzystania ze wsparcia Zwi¹zku we wszystkich sprawach
objêtych niniejszym statutem,
3. dostêpu do wszelkich informacji dotycz¹cych Zwi¹zku,
4. zg³aszania wniosków dotycz¹cych dzia³alnoœci.

§9
o

Cz³onkowie Zwi¹zku mog¹ uczestniczyæ w pracach Zwi¹zku
poprzez swoich przedstawicieli.

§ 10
o

Cz³onkowie Zwi¹zku zobowi¹zani s¹ do:
1. udzia³u w pracach Zwi¹zku,
2. przestrzegania statutu Zwi¹zku oraz uchwalonych regulaminów,
3. terminowego uiszczania sk³adek,
4. udzielania organom Zwi¹zku informacji niezbêdnych dla
jego dzia³alnoœci,
5. udzielania pomocy Zwi¹zkowi w wykonywaniu zadañ
statutowych.
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§ 11
1. Cz³onkostwo w Zwi¹zku ustaje w razie:
a. wyst¹pienia ze Zwi¹zku,
b. rozwi¹zania Zwi¹zku,
c. wykluczenia ze Zwi¹zku przez Zarz¹d na skutek:
- dzia³alnoœci cz³onka na szkodê Zwi¹zku,
- uchylania siê od op³acania sk³adek cz³onkowskich
przez okres jednego roku,
d. likwidacji przedsiêbiorstwa cz³onka Zwi¹zku.
2. Deklaracjê wyst¹pienia ze Zwi¹zku sk³ada siê najpóŸniej
na szeœæ miesiêcy przed up³ywem roku kalendarzowego, tj.
do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej.
3. Wykluczenie cz³onka ze Zwi¹zku nastêpuje na mocy
uchwa³y Zarzàdu, podjætej wiækszoúcià 2/3 gùosów, przy
obecnoúci co najmniej ½ czùonków Zarzàdu.
4. Od uchwa³y Zarz¹du w sprawie wykluczenia przys³uguje
odwo³anie do Walnego Zgromadzenia. W okresie do rozpatrzenia odwo³ania przez Walne Zgromadzenie cz³onek jest
zawieszony w prawach i obowi¹zkach cz³onka Zwi¹zku.
5. W zwi¹zku z ustaniem cz³onkostwa nie przys³uguje ¿adne
roszczenie do maj¹tku Zwi¹zku.
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ORGANY ZWI¥ZKU
o

§ 12
o

1. Organami Zwi¹zku s¹:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarz¹d,
c. Komisja Rewizyjna,
d. S¹d Kole¿eñski.
2. Uchwa³y kolegialnych organów Zwi¹zku podejmowane
s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów,
chyba, ¿e statut postanawia inaczej.
3. Wybory cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i S¹du
Kole¿eñskiego dokonywane s¹ przez Walne Zgromadzenie
w g³osowaniu tajnym lub jawnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów po wczeœniejszym podjêciu uchwa³y w tym zakresie.
4. Do wa¿noœci uchwa³ organu kolegialnego Zwi¹zku
wymagane jest, aby na posiedzeniu obecna by³a co najmniej po³owa cz³onków organu.
o

§ 13
o

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale¿y:
1. wybór Prezesa oraz cz³onków Zarz¹du Zwi¹zku, Komisji
Rewizyjnej i S¹du Kole¿eñskiego spoœród kandydatów
zg³oszonych przez cz³onków Zwi¹zku,
2. uchwalanie programów dzia³ania Zwi¹zku,
3. uchwalanie Statutu i jego zmian,
4. rozwi¹zanie Zwi¹zku i podejmowanie uchwa³ ustalaj¹cych przeznaczenie i podzia³ maj¹tku Zwi¹zku,
5. rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdañ Zarz¹du
dzia³alnoœci Zwi¹zku oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdañ finansowych.
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§ 14
o

1. Bie¿¹c¹ pracê Zwi¹zku nadzoruje Zarz¹d, zgodnie
z uchwa³ami Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Zarz¹du trwa 3 lata.
3. W sk³ad Zarz¹du wchodzi Prezes i od 4 do 8 cz³onków powo³ywanych przez Walne Zgromadzenie spoœród przedstawicieli cz³onków Zwi¹zku.
4. Zarz¹d uprawniony jest dokooptowaæ do swojego sk³adu
nowych cz³onków. W czasie trwania kadencji Zarz¹du
liczba dokooptowanych cz³onków nie mo¿e przekroczyæ
1/3 cz³onków Zarz¹du. Zarz¹d mo¿e dokooptowaæ nowych
cz³onków zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co
najmniej 2/3 cz³onków Zarz¹du.
5. Informacjê o zmianach sk³adu Zarz¹du dokonywanych
w trybie okreœlonym w ust. 4 Prezes Zarz¹du przekazuje
cz³onkom Zwi¹zku do wiadomoœci.
6. Posiedzeniom Zarz¹du przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecnoœci wyznaczony przez niego cz³onek
Zarz¹du.
7. Wygaœniêcie mandatu cz³onka Zarz¹du nastêpuje w razie:
a. ustania cz³onkostwa w Zwi¹zku,
b. rezygnacji z pe³nienia funkcji w Zarz¹dzie,
c. odwo³ania przez Walne Zgromadzenie,
d. odwo³ania upowa¿nienia do reprezentowania cz³onka
Zwi¹zku,
e. œmierci cz³onka Zarz¹du.
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§ 15
Do kompetencji Zarz¹du nale¿y:
1. przygotowanie projektów i planów dzia³alnoœci Zwi¹zku,
2. przygotowanie i przyjmowanie projektów bud¿etu i za³o¿eñ polityki finansowej oraz nadzór nad realizacj¹ bud¿etu
Zwi¹zku,
3. sk³adanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdañ Zarz¹du
z dzia³alnoœci Zwi¹zku oraz sk³adanie sprawozdañ finansowych,
4. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia œrodków trwa³ych Zwi¹zku,
5. podejmowanie uchwa³ w sprawie tworzenia funduszy
Zwi¹zku,
6. zatwierdzanie planów i projektów dzia³ania Biura
Zwi¹zku,
7. nadzór nad dzia³alnoœci¹ Biura Zwi¹zku,
8. podejmowanie uchwa³ w sprawie przyst¹pienia lub wyst¹pienia z organizacji krajowych i miêdzynarodowych,
9. podejmowanie uchwa³ w sprawie tworzenia fundacji,
10. podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach nie zastrze¿onych dla Walnego Zgromadzenia Zwi¹zku,
11. podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjmowania lub
wykluczania cz³onków Zwi¹zku,
12. ustalenie wysokoœci sk³adaki cz³onkowskiej oraz terminu
jej p³atnoœci,
13. zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora
Biura,
14. podejmowanie decyzji w sprawie podjêcia dzia³alnoœci
gospodarczej.
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§ 16
o

W ramach struktur Zwi¹zku mog¹ dzia³aæ komisje stanowi¹ce
cia³o doradcze Zarz¹du.

§ 17
o

Do zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych oraz sk³adania
oœwiadczeñ woli w imieniu Zwi¹zku s¹ upowa¿nieni: Prezes
i jeden cz³onek Zarz¹du lub dwóch cz³onków Zarz¹du.

§ 18
o

Prezes Zwi¹zku kieruje bie¿¹c¹ prac¹ Zwi¹zku.
Do kompetencji Prezesa Zwi¹zku nale¿y:
1. bie¿¹ce kierowanie dzia³alnoœci¹ Zwi¹zku,
2. wykonywanie uchwa³ Walnego Zgromadzenia i Zarz¹du,
3. proponowanie kandydatury na stanowisko Dyrektora
Biura,
4. powo³anie i rozwi¹zanie komisji, zespo³ów i innych organów kolegialnych, nadzorowanie ich dzia³alnoœci i zatwierdzanie regulaminów dzia³ania,
5. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrze¿onych do kompetencji Zwi¹zku.

§ 19
o

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 osób wybieranych przez
Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego sk³adu przewodnicz¹cego.
3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej mo¿e uczestniczyæ
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w posiedzeniach Zarz¹du bez prawa do g³osowania.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata

§ 20
o

Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y:
1. przeprowadzanie bie¿¹cych i rocznych kontroli gospodarki
finansowej Zwi¹zku,
2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i uwag
dotycz¹cych bie¿¹cej dzia³alnoœci Zwi¹zku.

§ 21
o

1. Walne Zgromadzenie wybiera S¹d Kole¿eñski w sk³adzie 3
osób.
2. Cz³onkowie S¹du Kole¿eñskiego wybieraj¹ spoœród siebie
przewodnicz¹cego.
3. Kadencja S¹du Kole¿eñskiego trwa 3 lata.

.
§ 22
o

Do zadañ S¹du Kole¿eñskiego nale¿y rozpatrywanie sporów
pomiêdzy cz³onkami oraz zarzutów wobec cz³onków.
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BIURO ZWI¥ZKU
§ 23
o

1. Prac¹ Biura Zwi¹zku kieruje Dyrektor Biura, zgodnie ze
statutem Zwi¹zku i Uchwa³ami jego organów.
2. Dyrektor Biura podlega bezpoœrednio Prezesowi, który na
podstawie uchwa³y Zarz¹du:
a. nawi¹zuje stosunek pracy z Dyrektorem Biura,
b. okreœla zakres obowi¹zków Dyrektora Biura,
c. okreœla sk³adniki i wysokoœæ jego wynagrodzenia,
d. mo¿e upowa¿niæ Dyrektora Biura do dokonywania
czynnoœci nale¿¹cych do kompetencji Prezesa.

§ 24
o

Maj¹tek Zwi¹zku powstaje min. z:
1. sk³adek cz³onkowskich,
2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
3. wp³ywów z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej
Zwi¹zku,
4. wp³ywów z dzia³alnoœci statutowej.

§ 25
o

Ka¿dy cz³onek Zwi¹zku zobowi¹zany jest p³aciæ sk³adkê
cz³onkowsk¹ w wysokoœci i terminach uchwalonych przez
Zarz¹d.
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POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 26
o

1. Uchwa³a o rozwi¹zaniu Zwi¹zku mo¿e byæ podjêta przez
Walne Zgromadzenie zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co najmniej 2/3 przedstawicieli.
2. Uchwa³a w sprawie rozwi¹zania Zwi¹zku okreœlaæ winna
sposób jego likwidacji sposób przeznaczenia i podzia³u
maj¹tku Zwi¹zku.
3. Uchwa³a o zmianie statutu Zwi¹zku mo¿e byæ podjêta
przez Walne Zgromadzenie zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci co najmniej po³owy osób uprawnionych do
g³osowania.
Niniejszy statut zosta³ przyjêty dnia 12.04.2011 r. Uchwa³¹
Zgromadzenia Za³o¿ycieli.
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