STATUT
ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU PRALNICZEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Przemysłu Pralniczego, zwana
dalej „Związkiem", jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności
statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji
politycznych, społecznych i zawodowych zrzeszającą osoby fizyczne i prawne zatrudniające
pracowników.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców
(Dz. U. nr 55 poz.235 z późn. zm.)
§2
1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Związku jest miasto Sierpc.
3. Związek ma prawo prowadzić swoją działalność za granicą, zgodnie z prawem kraju, w którym
prowadzi działalność.
4. Związek może prowadzić działalność na forum międzynarodowym i przystępować do
organizacji międzynarodowych o podobnym charakterze działalności.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
§3
Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim
podmiotów wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego,
przed sądami i trybunałami na zasadach określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych
przepisach prawa jak również zapewnienie zrzeszonym w nim podmiotom pomocy w realizacji ich
działalności gospodarczej poprzez: prowadzenie doradztwa, działalności informacyjnej, udzielanie
członkom Związku pomocy i ochrony prawnej, reprezentowanie ich interesów oraz kształtowanie
jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością
gospodarczą.
§4
Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:
1) reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych zrzeszonych podmiotów;
2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów zrzeszonych
podmiotów;
3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i
administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów
zrzeszonych podmiotów;
4) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego przemysłu związanego z branżą
pralniczą,

5) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami
w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów zrzeszonych podmiotów w zakresie
stosunków pracy i polityki gospodarczej, w szczególności dotyczącej branży pralniczej;
6) występowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych w charakterze uczestnika
postępowania, w sprawach dotyczących ochrony interesów członków związku na zasadach
określonych w odpowiednich przepisach prawa;
7) współdziałanie z innymi organizacjami reprezentującymi interesy branży pralniczej (Izby
gospodarcze, Federacje, fundacje i stowarzyszenia;)
8) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń dot. branży pralniczej;
9) Ocena i promocja obiektów hotelowych zapewniających najwyższe standardy higieniczne;
10) Ocena i promocja obiektów hotelowych, zakładów produkcyjnych, obiektów służby zdrowia,
zakładów pralniczych;
11) Ocena i promocja obiektów hotelowych korzystających z ekologicznych usług pralniczych.
§5
Cele i zadania Związku w szczególności realizowane są przez:
1) prezentowanie opinii w sprawach objętych zadaniami Związku;
2) występowanie do przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej oraz organów
samorządu terytorialnego i władz sądowych, w sprawach objętych niniejszym statutem;
3) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie
objętym niniejszym statutem;
4) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej
oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, a także innych podmiotów w których,
na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele
organizacji pracodawców;
5) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego,
ekonomicznego i technicznego;
6) prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, technologicznej i organizacyjnej
dotyczącej sektora pralniczego;
7) organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
8) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do
wykonywania zadań statutowych;
9) reprezentowanie interesów pracodawców wobec organów władzy samorządowej i państwowej,
10) udział w pracach komisji sejmowych, jako reprezentant środowiska pracodawców branży
czystości, ochroniarskiej, cateringowej i pokrewnych, a w szczególności producentów,
dostawców, usługodawców, firm szkoleniowych i consultingowych,
11) prowadzenie działalności mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego
i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej,
12) udzielanie przedsiębiorcom pomocy przy wykonywaniu działalności gospodarczej lub
społecznej poprzez porady, interwencje i udzielanie informacji,
13) organizowanie spotkań i innych form kontaktu pracodawców zprzedstawicielami związków
zawodowych lub innych organizacji pracowniczych, pracodawczych i politycznych,
14) reprezentowanie interesu pracodawców poprzez udział w różnych gremiach (komisjach,
zespołach, radach itp.) o zasięgu krajowym i regionalnym.
15) Pozyskiwanie dotacji, grantów, funduszy zewnętrznych w tym z UE.

1.
2.

§ 6.
Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć
fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
CZŁONKOSTWO

§ 7.
Członkami Związku mogą być pracodawcy przemysłu branży pralniczej w tym świadczący usługi na
rzecz branży pralniczej, działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.

2.

§8.
O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego
pracodawcy. Wniosek zawiera oświadczenie o akceptacji statutu i podporządkowaniu się jego
wymogom, jak również decyzjom Walnego Zgromadzenia Związku i Zarządu.
Warunkiem przyjęcia w poczet członków Związku jest pisemna rekomendacja co najmniej dwóch
członków Związku.
§ 9.

Członkowie Związku mają prawo do:
1. Uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;
2. Korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
3. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;
5. Wybierania i być wybieranymi do władz Związku (czynne i bierne prawo wyborcze),
6. Zgłaszania kandydatów do Zarządu Związku;
7. Korzystania z pomocy Związku i jego władz w ramach prowadzonej przez nich działalności.
§ 10.

Członkowie Związku mają obowiązek:
1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Związku;
2. Dbania o dobre imię Związku;
3. Przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Związku;
4. Terminowego opłacania składek członkowskich;
5. Udzielania pomocy w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych;
6. Udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych;
7. Pozyskiwanie nowych członków Związku.
§ 11.

1. Członkostwo w Związku ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie ze Związku złożone w formie pisemnej przynajmniej na miesiąc przed
rezygnacją z członkostwa,
2) rozwiązanie Związku,
3) wykreślenie członka z rejestru członków,
4) likwidacji członka Związku,
5) wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu na skutek:
a) działania członka na szkodę Związku;
b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;
2. Wykreślenie członka następuje na skutek:
1) zaprzestania przez członka prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w
Statucie w § 7.
2) postawienia członka w stan likwidacji lub upadłości,
3) śmierci członka będącego osobą fizyczną,
3. Od uchwały Zarządu Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia wniesione za
pośrednictwem Zarządu Związku, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały o
wykluczeniu. Do dnia rozpatrzenia odwołania prawa i obowiązki członka odwołującego się ulegają
zawieszeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w tej mierze ostateczna.
4. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

ORGANY ZWIĄZKU
§ 12.
1. Organami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.
2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Wybory członków organów kolegialnych Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów.
4. Nie dopuszcza się łączenia funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie
§ 13.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
2. Zarząd Zwołuje Walne Zgromadzenie raz na rok, powiadamiając o jego terminie, miejscu i
propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny
sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze
członka Związku.
7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością
głosów.
8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od
daty złożenia wniosku przez co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej.
§ 14.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
2) uchwalanie kierunków działania Związku;
3) uchwalanie Statutu i jego zmian;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej, dokonywanych na koniec
kadencji;
5) rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku;
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich i terminu ich płatności;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie temu
organowi absolutorium;
8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

§ 15.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków na piśmie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail, na co najmniej dwa tygodnie
przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu podaje się czas, miejsce i porządek obrad.
Zawiadomienia przekazuje się członkom przesyłkami poleconymi lub w drodze bezpośredniego
doręczenia za pokwitowaniem.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej dwudziestu procent ogólnej liczby członków w terminie czterech tygodni od zgłoszenia
wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd.
§ 16
1. Walne Zgromadzenie, prawidłowo zwołane uznaje się za ważne bez względu na liczbę
członków biorących w nim udział.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym za wyjątkiem głosowania nad wyborem członków organów kolegialnych.
3. Uchwały o zmianie Statutu, o likwidacji Związku oraz w sprawie odwołania członka Zarządu lub
Rady Nadzorczej zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby
członków uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi zapadają bezwzględną większością
głosów, w głosowaniu jawnym.
5. W przypadku niepodjęcia - odrzucenia w głosowaniu - uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi, porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje z mocy niniejszego
postanowienia uzupełniony o punkt obejmujący powołanie nowego składu organu odwołanego
w wyniku braku absolutorium.
6. Wniosek o zmianę Statutu oraz odwołanie członka Zarządu lub Rady Nadzorczej należy
przedłożyć na piśmie Walnemu Zgromadzeniu z podaniem treści zmiany i jej uzasadnienia.
§ 17
Do wystąpienia z wnioskiem o zmianę Statutu albo `Rady Nadzorczej upoważnieni są:
1) Zarząd,
2) grupa członków licząca co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Zarząd

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 18
Zarząd Związku jest organem zarządzającym sprawami Związku pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami Związku.
Zarząd Związku funkcjonuje w składzie od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
Zarząd w tym imiennie Prezes wybierany jest przez Radę Nadzorczą.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
1) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
2) odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu;
3) śmierci.

§ 19
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Związku zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i
uchwałami Walnego Zgromadzenia,
3) uchwalanie okresowych planów działalności i budżetu,
4) zarządzanie funduszami Związku i jego majątkiem,
5) powoływanie i likwidowanie kół i sekcji branżowych Związku,
6) przyjmowanie nowych członków oraz prowadzenie ewidencji członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach Związku nie należących do kompetencji Walnego
Zgromadzenia, w tym uchwały o podjęciu działalności gospodarczej i określeniu jej przedmiotu
(zgodnie z PKD),

8)
9)
10)
11)
12)
13)

przygotowywanie projektów budżetu;
składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności;
podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;
podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
nadzór nad działalnością biura Związku;
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 20.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku
upoważnieni są: Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.
Rada Nadzorcza
§21
1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami
Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Radę Nadzorczą składa się z trzech osób w tym Przewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3. Dokooptowany członek Rady
Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia,
5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:
a) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
b) odwołania przez Radę Nadzorczą,
c) śmierci,
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy i są zwoływane przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez
niego członek Rady Nadzorczej.

§22
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) Wybór członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu;
3) nadzór nad działalnością Zarządu;
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie corocznego budżetu Związku przygotowanego przez Zarząd;
5) określanie i zatwierdzanie na wniosek Zarządu wysokości wpisowego i składki członkowskiej
oraz określanie terminów płatności;
6) określanie zasad oraz form zwrotu kosztów poniesionych przez członków z tytułu uczestnictwa
w pracach władz Związku;
7) określanie wynagrodzenia członków Zarządu.

Majątek i finanse Związku

1.

§ 23
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.

Związek może prowadzić własną działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
z zastrzeżeniem, że dochody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej będą w
całości przeznaczone na realizację celów statutowych.
3. Dochody Związku stanowią:
1) wpłaty składek członkowskich,
2) subwencje, darowizny, zapisy,
3) dywidendy i odsetki od ulokowanych kapitałów,
4) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
5) Dotacje, granty w tym z UE
4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Związku ustala Zarząd.
5. Rokiem gospodarczym Związku jest rok kalendarzowy.
Rozwiązanie Związku
24
W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Związku, rozstrzygnięcie co
do majątku Związku podejmuje Walne Zgromadzenie.
Postanowienia końcowe
§ 25
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu stosuje się wprost obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności Ustawy powołanej w § 1 ust. 3 Statutu.

