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TEKST JEDNOLITY STATUTU 
„STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW RP” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
„Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP ” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
stowarzyszeniem mającym na celu niesienie pomocy poszkodowanym przedsiębiorcom i ich 
rodzinom. 
 

§ 2 
„Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP ”, zwane w dalszych postanowieniach 
niniejszego Statutu również „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 
79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu. 
 

§ 3 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia –
miasto Gliwice. 
 

§ 4 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub 

zbliżonych celach działania albo też może współpracować z takimi organizacjami w zakresie 
własnej działalności, jeżeli właściwe przepisy prawa, w szczególności wynikające z umów 
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawierają stosownych  
ograniczeń. 

 
2. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie własnej 
     działalności. 

. 
§ 5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia, działających 
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu. Do prowadzenia swych spraw 
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników nie będących członkami Stowarzyszenia , Zatrudnienie 
może nastąpić tylko w przypadku akceptacji wspólnej zarządu i komisji rewizyjnej , oraz 1/3 członków 
zwyczajnych. 
 

§ 6 
1.  Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać odznak organizacyjnych oraz pieczęci. 
 
2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłych z napisem „Stowarzyszenie Poszkodowanych 
      Przedsiębiorcom RP” w otoku i z napisem „Zarząd” pośrodku, zgodnie z obowiązującymi w tym 
      zakresie przepisami prawa. 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby ich realizacji 

 
§ 7 

Celami statutowymi Stowarzyszenia są: 
a)  wspomaganie przedsiębiorców, członków Stowarzyszenia, 
b)  popularyzacja wiedzy o przedsiębiorcach RP oraz samokształcenie członków Stowarzyszenia, 
c)  działalność charytatywna w zakresie udzielania pomocy przedsiębiorcom i ich rodzinom 
d)  podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organów władzy 
     publicznej i innych instytucji państwowych i samorządowych, w ochronie ich słusznych interesów 
     lub w przypadkach zagrożenia porządku prawnego oraz bezpieczeństwa, a także udział w 
     postępowaniach prowadzonych przez te organa w granicach prawem dopuszczalnych, w ramach 
     możliwości personalnych i finansowych Stowarzyszenia 
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§ 8 
1.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe określone w § 7 niniejszego Statutu za pomocą: 
     a)  prowadzenia odczytów, seminariów, wystaw i pokazów, 
     b)  wspierania inicjatyw mających na celu podnoszenie wiedzy prawnej oraz sposobów 
          postępowania przed urzędami RP, 
     c)  rozwijania działalności naukowej i wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych, 
     d)  organizowania posiedzeń, kursów, zjazdów i obozów szkoleniowych, 
     e)  wspierania inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia, 
      f)  inicjowania innych form działania, mających na celu realizację celów statutowych, 
     g)  udział w postępowaniach przygotowawczych , sądowych, wykonawczych administracyjnych i 
          innych dla ochrony słusznego interesu społecznego lub indywidualnego zawartych w Konstytucji 
          RP, w tym ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, w ramach możliwości personalnych i 
          finansowych Stowarzyszenia,  
     h)  doradztwo i pomoc organizacyjno prawna, w ramach możliwości personalnych i finansowych 
          Stowarzyszenia, 
 
2.  Działalność, o której mowa w § 7 i 8 ust. 1 niniejszego Statutu stanowi wyłączną statutową 
     działalność Stowarzyszenia i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa, a w tym w 
     szczególności na rzecz przedsiębiorców, ich rodzin oraz członków Stowarzyszenia. 
 
3.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

Rozdział III 
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia 

 
§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 
 

§ 10 
Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec po 
siadający pełną zdolność do czynności prawnych, dysponujący pełnią praw publicznych, po złożeniu 
pisemnej deklaracji członkowskiej zgodnej ze wzorem określonym uchwałą Zarządu oraz opłaceniu 
wpisowego i składki członkowskiej. 
 

§11 
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne spełniające wymagania określone w § 10 
niniejszego Statutu lub osoby prawne, które dla popierania działalności Stowarzyszenia zadeklarują 
stałą składkę. 
 

§ 12 
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna spełniająca warunki określone w § 10 niniejszego 
Statutu, a nadto, która jest szczególnie zasłużona w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 
 

§ 13 
1. Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych oraz członków wspierających następuje 

na podstawie uchwały Zarządu. 
 
2. Nadanie honorowego członkostwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, 

podjętej na wniosek Zarządu. 
 

§ 14 
1.  Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku: 
     a)  pisemnej, indywidualnej rezygnacji członka z członkostwa w Stowarzyszeniu, 
     b)  śmierci członka Stowarzyszenia, 
     c)  likwidacji członka wspierającego będącego osobą prawną, 
     d)  wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. 
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2.    Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej w 
przypadku, gdy członek: 
a) nie opłacił pełnej kwoty składek co najmniej przez okres 3 miesięcy po okresie ich 

wymagalności 
      b)   utrudnia lub uniemożliwia realizowanie przez Stowarzyszenie jego celów statutowych. 
      c)   swoją postawą, działaniami , publicznymi wypowiedziami narusza dobre imię Stowarzyszenia. 
 
 

§ 15 
1.  Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do: 
     a)  wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia, 
     b)  zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
     c)  korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sposób zgodny ze Statutem, regulaminami i uchwałami 
          organów Stowarzyszenia, 
     d)  uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, organizowanych szkoleniach i innych formach 
          działania wynikających z realizacji celów statutowych, 
     e)  otrzymywania wyróżnień honorowych i innych świadczeń Stowarzyszenia zgodnie z 
          regulaminami Stowarzyszenia. 
     f)   zaskarżania uchwał organów Stowarzyszenia w zakresie praw członkowskich. 
 
2.   Członkowie wspierający Stowarzyszenia posiadają prawa przysługujące członkom zwyczajnym, za 
wyjątkiem uprawnienia wymienionego w punkcie 1 lit. a) niniejszego paragrafu. 
 
 

§ 16 
1.  Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do: 
     a)  przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
     b)  aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, 
     c)  etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków, 
     d)  opłacania składek, z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszego paragrafu. 
 
2.  Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 
 
 

§ 17 
Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, 
ustanowionego zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
 

§ 18 
Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 
pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków 
lub Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie, a uchwała jest 
ostateczna. 
 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
Dział 1- Zagadnienia ogólne 

 
§ 19 

Władzami (organami) Stowarzyszeniami są: 
  a)  Walne Zebranie Członków, 
  b)  Zarząd, 
  c)  Komisja Rewizyjna. 
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§ 20 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, jednakże organy te obowiązane są działać do 

dnia dokonania wyboru, odpowiednio, nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej. 
 
2. Jeżeli przed upływem kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ubędzie ktoś z ich członków, 
      organom tym przysługuje prawo uzupełnienia ich składu spośród członków zwyczajnych lub 
      honorowych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że liczba członków wybranych w ten sposób 
      przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków tego 
      organu. 
 

§ 21 
1. Uchwały każdego z organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 
     członków organu Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej 2/3 
     ogólnej liczby członków tego organu uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia 
      niniejszego Statutu stanowią inaczej. 
 
2. Uchwały Walnego Zebranie Członków są ważne, jeżeli Walne Zebranie Członków zostało zwołane 

w sposób zgodny z postanowieniami Statutu i jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 2/3 
ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w przedmiocie danej 
uchwały. 

 
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 2/3 

ogólnej liczby członków tych organów. 
 
4. Głosowanie odbywa się jawnie. Na pisemny wniosek poparty przez co najmniej połowę 

uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie tajne. 
 
5. Postanowienia zawartego w treści punktu 4 niniejszego paragrafu nie stosuje się do podjęcia 

głosowania w przedmiocie wyborów do organów Stowarzyszenia, które zawsze przeprowadza się 
w sposób niejawny. 

 
§ 22 

Władze Stowarzyszenia mogą uchwalić własne regulaminy określające ich tryb pracy. Regulamin 
uchwalony przez Zarząd podlega zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną. 
 
 

Dział 2 - Walne Zebranie Członków 
 
 

§ 23 
1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 
2.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 
     a)  zatwierdzanie kierunków działalności Stowarzyszenia proponowanych przez Zarząd, 
     b)  wybór członków Zarządu i powierzenie funkcji Prezesa, 
     c)  wybór członków Komisji Rewizyjnej, 
     d)  rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań 
          finansowych z działalności Stowarzyszenia składanych przez Zarząd, 
     e)  zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu, 
     f)  udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
     g)  rozpatrywanie sprawozdań z kontroli składanych przez Komisję Rewizyjną, 
     h)  zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej, 
     i)  uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia, 
     j)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku, 
     k) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu, 
     l)  podejmowanie uchwał w sprawach nie powierzonych innym organom. 
 

§ 24 
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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§ 25 

1. O terminie Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia w formie 
pisemnej, pocztą zwykłą, elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS zgodnie ze złożoną 
deklaracją przez członka, przynajmniej na 14 dni przed terminem odbycia zebrania. 

 
2.  W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Zarząd podaje miejsce, termin i godzinę rozpoczęcia obrad. 
 
3.   Porządek obrad będzie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia na 7 dni przed       
      terminem zebrania. 
 

§ 26 
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, do dnia 30 czerwca. 
 

§ 27 
1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 
     a)  z własnej inicjatywy, 
     b)  na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
     c)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 
 
2.  W przypadku wniesienia do Zarządu wniosku lub żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
      Zebrania Członków, Zarząd zwołuje to Zebranie w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania 
      lub wniosku, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu. W przypadku nie zwołania przez 
      Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu 
      poprzedzającym, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna. 
 

§28 
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym członkowie Stowarzyszenia z 

zastrzeżeniem § 15 pkt. 1 i 2 
 
2.  W Walnym Zebraniu mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni goście. 
 

§ 29 
Zwołanie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie jest możliwe nawet po 30 minutach. 
Ważność i zdolność do podejmowania uchwał tak zwołanego Zebrania nie jest uzależniona od ilości 
obecnych na Zebraniu członków. 
 

Dział 3 – Zarząd 
 

§ 30 
1.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Zebraniem. 
 
2.   Zarząd Stowarzyszenia w szczególności: 
      a)  reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego działalnością, 
      b)  opracowuje kierunki działalności Stowarzyszenia oraz przedstawia je Walnemu Zebraniu 
           Członków, 
      c)  zarządza funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia, 
      d)  ustala budżet Stowarzyszenia, oraz składa sprawozdania z jego wykonywania Walnemu 
           Zebraniu Członków, 
      e)  wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków powierzone mu do realizacji; 
       f)  ustala wysokości składek członkowskich, 
      g)  zwołuje Walne Zebranie Członków, 
      h)  współpracuje z organami administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć zgodnych z celami 
           Stowarzyszenia, 
       i)  wnioskuje o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków, 
       j)  przygotowuje roczne sprawozdania merytoryczne i roczne sprawozdania finansowe z 
           działalności Stowarzyszenia i przedstawia je do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków. 
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§ 31 
1.  Zarząd składa się z 3 –6 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
 
2.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 
 
3.  Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym dotyczące reprezentowania Stowarzyszenia i 
zaciągania zobowiązań majątkowych, składają działający łącznie co najmniej dwaj członkowie 
Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 
 
 

Dział 4 - Komisja Rewizyjna 
 

§ 32 
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym 

mu w zakresie wykonywania kontroli. 
 
2.  Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należą: 
     a)  kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia dokonywana przynajmniej raz w roku, 
     b)  okresowa kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia, 
     c)  kontrola stanu majątkowego i wyników finansowych działalności Stowarzyszenia, 
     d)  składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z wyników kontroli, o których mowa w 
          punktach 1-3 oraz dokonywanie oceny działalności Zarządu, 
     e)  stawianie wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, 
      f)  opiniowanie przygotowywanych przez Zarząd kierunków działalności Stowarzyszenia. 
 

§ 33 
1.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 –5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 
 
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz 

Zastępcę Przewodniczącego. 
 

§ 34 
Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące wymagania: 

a) nie są członkami Zarządu, ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

       b)   nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

§ 35 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bądź uprawnieni przez niego członkowie Komisji mogą brać udział 
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
 

§ 36 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
 
 

Rozdział V  
 Majątek Stowarzyszenia 

 
§ 37 

1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze. 
 
2.  Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 
     a)  składki członkowskie, 
     b)  dochody z majątku Stowarzyszenia, 
     c)  dotacje, 
     d)  darowizny, zapisy i spadki, 
     e)  dochody z ofiarności publicznej. 
 
3. Całość dochodów Stowarzyszenia przeznaczana jest na działalność statutową, o której mowa  

w § 7 i 8 niniejszego Statutu. 
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§ 38 
W ramach dysponowania majątkiem Stowarzyszenia oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu 
Stowarzyszenia zabronione jest: 
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków jego organów lub pracowników, oraz osób z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub 
pracowników oraz ich osób  bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

d) kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą jego członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich. 

 
Rozdział VI  

 Rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 39 
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 40 
Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa także 
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i jest podejmowana większością 2/3 głosów w obecności co 
najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w przedmiocie tej 
uchwały. 
 
 

§ 41 
Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek 
Zarządu. 
 
 

Rozdział VII  
 Postanowienia końcowe 

 
§ 42 

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności 
co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w przedmiocie 
tej uchwały. 
 

§ 43 
Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia, jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi. 

 


