STATUT
STOWARZYSZENIA POLSKI KLUB BIZNESU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§
Stowarzyszenie o nazwie POLSK) KLUB B)ZNESU zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną,
ogólnopolską organizacją środowiskową.
§

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r.-Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. z
r Nr , poz.
z późn. zm.
niniejszego Statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
§

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§

Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji, związków, klubów i
stowarzyszeń.
§

Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się własnym znakiem organizacyjnym i graficznym.
§

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
Cele i środki działania
§
1. Stowarzyszenie jest organizacją samodzielnie wyznaczającą w granicach prawa swoje cele,
programy działania i struktury organizacyjne, a także, samodzielnie ustalającą w drodze aktów
wewnętrznych reguły swego działania i formy realizacji zadań statutowych.
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2. Celami Stowarzyszenia są:

1) Działanie na rzecz rozwoju gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości.

2) Inspirowanie i wspomaganie organizacji i ruchów społecznych, zawodowych i politycznych,

3) propagujących idee przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej.

4) Reprezentowanie interesów członków w kraju i za granicą.

5) Utrwalanie więzi środowiskowych.

6) Utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego i
zawodowego oraz organizacjami działającymi w sferze gospodarczej, politycznej i naukowej.

7) Kształtowanie i propagowanie zasad etyki „dobrego przedsiębiorcy” i dobrych praktyk
w biznesie.

8) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy
instytucjami i podmiotami gospodarczymi w szczególności państw Unii Europejskiej.

9) Działanie na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
§

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) )nicjowanie programów społecznych i gospodarczych.

2) Pomoc organizacyjną i prawną dla członków Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej i finansowej na skutek zagrożenia upadłoscią lub bankructwem.

3) Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych.

4) Współpracę z organizacjami społecznymi, związkami, partiami, klubami oraz
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

5) Organizowanie seminariów, narad i spotkań z polskimi i zagranicznymi osobistościami życia
społecznego i gospodarczego.

6) Promowanie polskiej przedsiębiorczości w kraju i za granicą.

7) Występowanie w obronie członków Klubu w prowadzonej działalności gospodarczej przed
organami państwowymi i samorządowymi.

8) Promowanie zasad etyki, dobrych praktyk i społecznego oblicza biznesu.
§

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może uczestniczyć w innych organizacjach
w granicach dopuszczonych prawem.
§
Realizując cele statutowe stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych.

2) Członków Wspierających.

3) Członków (onorowych.

§

1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być na zasadzie dobrowolności osoby
pełnoletnie, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, również tacy, którzy
nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zainteresowane
realizacją celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna obywatel polski lub cudzoziemiec
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna krajowa lub
zagraniczna , która wspiera działalność statutową Stowarzyszenia oraz deklaruje pomoc
finansową w celu jej realizacji.

3. Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy
oraz działanie dla dobra Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający osobiście lub przez swoich przedstawicieli mają prawo do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym oraz do zgłaszania
wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba fizyczna.

6. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek
Prezesa za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia, za zgodą zainteresowanego.
7. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członek (onorowy
jest zwolniony zobowiązku płacenia składek członkowskich.

8. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków może nadać tytuł Prezesa
(onorowego Stowarzyszenia działaczowi o szczególnych zasługach dla działalności
Stowarzyszenia.
§

1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu
na wniosek kandydata z załączeniem:
1) deklaracji złożonej na piśmie

2) zobowiązania do płacenia składki członkowskiej

2. Wzór pisemnej deklaracji oraz wysokość składki określa Zarząd Stowarzyszenia.
3. O przyjęciu członka Stowarzyszenia lub odmowie przyjęcia, Zarząd zawiadamia
zainteresowanego na piśmie w terminie
dni od daty podjęcia uchwały.
4. Od odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia nie służy odwołanie.
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§
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez skreślenie przez Zarząd z listy członków
w następujących przypadkach:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
2) podjęcia lub prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz
Stowarzyszenia,
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
4) uporczywego i nieusprawiedliwionego uchylania się od działania na rzecz realizacji celów
Stowarzyszenia,
5) zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez miesięcy.

2. Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje członkowi prawo
odwołania się do Walnego Zebrania w terminie
dni od daty powiadomienia o decyzji
Zarządu.
. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia o którym mowa w ust. 1 powoduje ustanie
wszystkich pełnionych funkcji w organach Stowarzyszenia.

4. Funkcja członka Zarządu Stowarzyszenia PKB ustaje w przypadku:
1) Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia

2) W przypadku nie uczestniczenia w 3 kolejnych posiedzeniach Zarządu bez
usprawiedliwionej przyczyny, mimo prawidłowego zawiadomienia o terminie i miejscu
posiedzenia Zarządu.
§

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszać wnioski w celu usprawnienia działalności Stowarzyszenia,

3) inicjować działalność zmierzającą do realizacji celów Stowarzyszenia,

4) nosić odznakę Stowarzyszenia,

5) korzystać z obiektów i urządzeń należących do Stowarzyszenia zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Zarząd.

2. Postanowienie ust. pkt. stosuje się odpowiednio do Członków (onorowych, a nie dotyczy
Członków Wspierających.
§

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) Przestrzegać postanowień Statutu.

2) Przestrzegać uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu.

3) Uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

4) Terminowo uiszczać składki członkowskie.

5) Przejawiać troskę o majątek Stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§
Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.
§

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa lata i jest wspólna dla wszystkich
jej członków.
§

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej.
§

. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest okresowo jako Zwyczajne sprawozdawczowyborcze lub jako Nadzwyczajne zwołane dla załatwienia konkretnych spraw.
§

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu i
propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny
skuteczny sposób, co najmniej
dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje także co najmniej
połowie członków Stowarzyszenia. Żądanie zwołania powinno być w formie pisemnej,
doręczone Zarządowi na
dni przed planowanym terminem.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony o / godziny później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę członków.

. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia z głosem
stanowiącym oraz osoby zaproszone przez Zarząd z głosem doradczym.

5. Członkiem Władz Stowarzyszenia może być wybrana wyłącznie osoba będąca członkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia.

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie zmian Statutu,
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7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
i uczestniczenia w innych organizacjach,
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

8. Członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
§

1. Zarząd składa się z do

członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, do wiceprezesów i innych członków Zarządu.

3. Prezesa powołuje i odwołuje na letnią kadencję Walne Zgromadzenie Członków. Wybór
członków Zarządu następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Zarządu.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich i ich sposobu opłacania oraz w szczególnych
przypadkach zwolnień z opłacania tych składek,

6) załatwianie innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem lub przepisami prawa
o stowarzyszeniach,
7) powoływanie członków Kapituły Nagród i komisji problemowych Stowarzyszenia,
8) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

9) przyznawanie odznaczeń Stowarzyszenia oraz wyróżnień i certyfikatów.

6. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy Biura, kierowanego przez Dyrektora.

7. Zarząd, na wniosek Prezesa, powołuje i odwołuje Dyrektora oraz zatwierdza regulamin pracy
Biura.
. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu.
§

. Komisja Rewizyjna liczy członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
1) Członek Zarządu,

2) Osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.

3) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
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3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborze posiedzeniu, wybierając
ze swojego grona przewodniczącego.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej
członków, w tym przewodniczącego.

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
§

1.
2.
3.

Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień
odnoszących się do jego działalności.

Komisja Rewizyjna występuje z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu
Zarządowi na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § ust. i w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu jedynie spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes Zarzadu i jeden członek Zarządu
łącznie.
§

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
powziętej kwalifikowaną większości / głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy prawa
o stowarzyszeniach.
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