Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum
Biznesu” zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr
20, poz. 104 z późn. zm.) z uwzględnieniem przyszłych zmian w ustawodawstwie oraz na podstawie
niniejszego statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
§ 2. 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest samorządnym, niezależnym i
zarobkowych.

trwałym zrzeszeniem o celach

nie

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubaczów.
§ 3. 1. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą,
uregulowaną w odrębnych przepisach prawa.
2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne
w granicach dopuszczonych prawem.
3. Stowarzyszenie
i honorowych.

ma

prawo

używania

własnej

pieczęci,

logo,

odznak

organizacyjnych

4. Stowarzyszenie
może
być
członkiem
organizacji
krajowych,
zagranicznych
i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
Rozdział 2.
Cele Stowarzyszenia i formy ich realizacji
§ 4. 1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) przyczynianie
gospodarczej;

się

do

tworzenia

optymalnych

warunków

dla

rozwoju

przedsiębiorczości

2) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
3) reprezentowanie interesów przedsiębiorców w kontaktach z organami administracji rządowej
i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
4) wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej, służącej rozwojowi
przedsiębiorczości gospodarczej;
5) konsolidacja środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą;
6) promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych
z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
7) współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzami samorządowymi i innymi organami
w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia;
8) wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) współpraca z placówkami oświatowymi położonymi na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia
w zakresie propagowania idei przedsiębiorczości i innej działalności Stowarzyszenia;
10) wszechstronne propagowanie idei przedsiębiorczości.
§ 5. 1. Sposoby realizacji celów:
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1) organizowanie członków Stowarzyszenia oraz społeczeństwa, w zakresie tworzenia trwałej
infrastruktury technicznej, przyczyniającej się do poprawy warunków prowadzenia działalności
gospodarczej, a także pozyskiwania nowych inwestorów;
2) występowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami
finansowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi z inicjatywami
związanymi z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia;
3) wyrażanie opinii na temat uregulowań prawnych, a także projektów przyszłych uregulowań,
w zakresie w jakim oddziaływają lub mogą oddziaływać w przyszłości na rozwój
przedsiębiorczości gospodarczej;
4) udzielanie informacji członkom Stowarzyszenia o przepisach obowiązujących w konkretnych
sprawach oraz o praktyce odpowiednich organów w tym zakresie;
5) gromadzenie i udostępnianie członkom Stowarzyszenia danych
informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej;
6) inicjowanie i pomoc w tworzeniu jednostek
Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych;

statystycznych

organizacyjnych,

które

i

innych

wspomagałyby

7) świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
8) zrzeszanie w swych szeregach fachowców, instytucji gospodarczych, naukowych i państwowych
zainteresowanych problemami przedsiębiorczości;
9) pozyskiwanie sympatyków nie będących przedsiębiorcami;
10) wystąpienia i petycje do władz samorządowych i rządowych;
Rozdział 3.
Członkostwo w Stowarzyszeniu
§ 6. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
1) założycieli,
2) zwyczajnych,
3) wspierających,
4) honorowych.
§ 7. 1. Członkiem założycielem jest osoba fizyczna będąca sygnatariuszem aktu powołania
stowarzyszenia.
§ 8. 1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawione praw publicznych – popierające cele Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni oraz członkowie założyciele mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz
opłacają składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
§ 9. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Przyjęcie członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.
3. Członek wspierający może udzielać Stowarzyszeniu innej pomocy materialnej, jak również ma
prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów Stowarzyszenia i składania wniosków i postulatów
w przedmiocie jego działalności.
§ 10. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca obywatelem
polskim lub cudzoziemcem, szczególnie zasłużona dla idei oraz przedmiotu działalności
Stowarzyszenia.
§ 11. 1. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu
Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji o wstąpieniu
do Stowarzyszenia oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich.
2. Nabycie praw członka wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
zwykłą większością głosów, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji o wstąpieniu do
Stowarzyszenia oraz zadeklarowaniu pomocy finansowej lub rzeczowej.
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3. Członek wspierający, będący osobą prawną działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
4. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
na wniosek zgłoszony, przez co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
§ 12. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu
Stowarzyszenia w przypadku:

ustaje

na

skutek

skreślenia

z

listy

członków

1) śmierci członka;
2) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
3) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd ze skutkiem od dnia śmierci lub
utraty osobowości prawnej członka lub złożenia przez niego oświadczenia o rezygnacji.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek wykluczenia w przypadku:
1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia (w tym
zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań);
2) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
4. Wykluczenie członka Stowarzyszenia wymaga każdorazowo uchwały Zarządu.
5. Odpis uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd Stowarzyszenia
doręcza zainteresowanemu członkowi. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
Rozdział 4.
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§ 13. 1. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) udziału we wszystkich zebraniach, uroczystościach i
Stowarzyszenie;

spotkaniach organizowanych przez

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących celów
i funkcji Stowarzyszenia;
4) korzystania z urządzeń, materiałów i pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez
Zarząd;
5) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu o wykluczeniu;
6) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
7) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
8) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§ 14. 1. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2) przestrzegania statutu,
Stowarzyszenia;

regulaminów

i

uchwał

władz,

a

także

dbanie

o

dobre

imię

3) terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu (składki
członkowskie powinny być wpłacone do 15-go dnia każdego miesiąca, a nowo przyjęci członkowie
Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka);
4) w prowadzonej działalności gospodarczej przestrzegać prawa i przyczyniać się do budowania
pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy.
§ 15. 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki takie same jak
członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
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Rozdział 5.
Władze Stowarzyszenia
§ 16. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów na stanowiska równa jest liczbie stanowisk do
obsadzenia, wówczas odbywa się głosowanie jawne. Kandydat zostaje wybrany na stanowisko, jeśli
uzyskał zwykłą większość głosów.
5. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ uprawniony do wyboru.
7. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż
sześć miesięcy a skład ilościowy organu jest wystarczający do działania – zgodnie z niniejszym
statutem.
Rozdział 6.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 17. 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”
jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie założyciele oraz
członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz
zaproszeni goście.
§ 18. 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje każdego roku Zarząd.
3. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków z podaniem projektu porządku obrad, terminu
i miejsca zebrania powinno być doręczone nie później niż 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
4. Do prawomocności uchwał Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy
członków.
5. W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie wymaganej liczby członków przewodniczący
obradom wyznacza drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków pół godziny później. Uchwały
tegoż Zgromadzenia bez względu na liczbę obecnych są prawomocne.
§ 19. 1. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu
Pracy.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący, wybrany większością głosów.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos
przewodniczącego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) o ile uzna to za konieczne;
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków, z podaniem powodu i sprawy;
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 20. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
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1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2) uchwalenie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia;
3) określenie zasad wyboru osób wchodzących w skład Zarządu;
4) wybór i odwołanie Zarządu oraz jego Prezesa;
5) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
7) zatwierdzanie sprawozdań finansowych władz Stowarzyszenia;
8) uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek
świadczeń;
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia;
11) podejmowanie
stowarzyszeń;

uchwał

o

przystąpieniu

do

innych

krajowych

i międzynarodowych

12) podejmowanie uchwał o powołaniu innych osób prawnych do realizacji celów statutowych;
13) uchwalanie zmian statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
14) wykonywanie zadań nie zastrzeżonych dla właściwości innych organów Stowarzyszenia.
Rozdział 7.
Zarząd
§ 21. 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z czterech osób – Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Pracami
Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują Prezes Zarządu i Sekretarz.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu, w tym Prezesa.
6. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia,
podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu oraz reprezentowania na zewnątrz uprawniony jest
Prezes lub Wiceprezes z jednym z członków Zarządu.
§ 22. 1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
2) realizacja celów i misji Stowarzyszenia zgodnie ze statutowym sposobem ich realizacji;
3) wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie w innych stowarzyszeniach, fundacjach
i spółkach;
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz w ustalonym trybie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków, a także ustalanie terminu i miejsca ich odbycia;
5) przyjmowanie nowych członków;
6) wykluczanie i skreślanie członków;
7) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o ustalenie wysokości lub zmianie wysokości
składki członkowskiej;
8) powoływanie zespołów roboczych i komisji do określonych zadań;
9) udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia i załatwiania określonych spraw;
10) sporządzanie sprawozdań finansowych.
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Rozdział 8.
Komisja Rewizyjna
§ 23. 1. Komisja
Stowarzyszenia.

Rewizyjna

powołana

jest

do

sprawowania

kontroli

nad

działalnością

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych wyłącznie spośród członków przez
Walne Zgromadzenie Członków.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany przez członków Komisji
Rewizyjnej ze swojego grona. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczą co najmniej dwaj jej
członkowie.
4. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności protokół i ma prawo wydawania zaleceń
Zarządowi. Protokół podpisują członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczący w posiedzeniu.
§ 24. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia;
2) kontrola stanu majątkowego;
3) opiniowanie sprawozdania finansowego przed corocznym Walnym Zebraniem Członków;
4) kontrola przestrzegania przez Zarząd prawa i Statutu;
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności;
6) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o odwołanie Prezesa Zarządu
Rozdział 9.
Majątek Stowarzyszenia
§ 25. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią rzeczy ruchome i nieruchomości oraz fundusze,
a w szczególności:
1) wpływy ze składek członkowskich;
2) wpłaty od członków wspierających Stowarzyszenie;
3) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej;
4) dotacje, spadki, darowizny i zapisy dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
5) środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.
2. Zabrania się:
1) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach;
2) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków 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 organizacji;
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 26. 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają Uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia zawiera jednocześnie
postanowienia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu, chyba że co innego wynika z uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
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