
STATUT  

„Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola” 
 

ROZDZIAŁ I 

§1 

Powołuje się „Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 

§2 

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców oraz 

na podstawie niniejszego Statutu /Dz. U. 55 poz.235/ 

§3 

Związek prowadzi działalność na terenie Państwa Polskiego. 

§4 

Związek jest samorządny i niezależny w swej działalności. 

§5 

Związek jest osobą prawną i w zakresie swych celów ma prawo przyjmować zobowiązania 

prawne, posiadać majątek i bronić swych interesów w instytucjach sądowych i 

administracyjnych. 

§6 

Związek został utworzony w celu: 

1. reprezentowania zrzeszonych członków wobec wszelkich organów państwowych, instytucji 

samorządowych, administracyjnych, społecznych, organizacji pracowników - w szczególności 

wobec tych, które działają na terenie Gminy Lesznowola 

2. przedsiębranie środków prawnych w celu ochrony podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Lesznowola.                                   • 

3. tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy, przez 

uczestniczenie w powstawaniu i opiniowanie planów rozwoju Gminy, zgłaszanie własnych 

postulatów, a nawet konkretnych projektów. 

4. dążenia do tworzenia nowych miejsc pracy.  

Utrzymania stałych kontaktów z Władzami Gminy. 

- organizowanie szkoleń, według potrzeb Członków Związku. 

- prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej na terenie Gminy Lesznowola. 

- współpraca z sąsiadującymi gminami i innymi zainteresowanymi współpraca podmiotami. 



§7 

Siedziba Związku mieści się w miejscowości Lesznowola, powiat piaseczyński. 

§8 

Członkostwo w Związku jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności Członków 

Związku. 

§9 

Członkiem Związku może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna prowadząca 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Lesznowola, zatrudniająca pracowników zgodnie z 

art. l pkt. 3 Ustawy z dnia 23.05.1991 r. 

ROZDZIAŁ II 

§10 

Każdy członek związku posiada równą ilość głosów - posiada jeden głos. 

§11 

1. Członkostwo Związku nabywa się po zgłoszeniu oświadczenia zgodnie z prawem oraz 

przyjęciu przez Zarząd Związku w drodze uchwały. 

2. Nie dotyczy to Założycieli Związku, którzy przystąpili do Związku przez Pierwszym 

Walnym Zgromadzeniem Związku. 

3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały. 

4. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. 

§12 

l. Każdy członek przy przystąpieniu do Związku zobowiązuje się do: 

a) wniesienia wpisowego w kwocie 200 zł 

b) zapłacenia składki rocznej, według obowiązującej stawki, ustalonej w drodze uchwały przez 

Walne Zgromadzenie Członków Związku. 

§13 

Każdy członek ma prawo wypowiedzieć swoje członkostwo w Związku z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej. 

  



§14 

Walne Zgromadzenie ma prawo na wniosek Zarządu wykluczyć poszczególnych członków, 

którzy nie spełnili swoich obowiązków wobec Związku lub działali na szkodę związku lub jego 

członków. 

ROZDZIAŁ III 

§15 

Władzami związku są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków Związku 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

§16 

Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgromadzenie członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd nie później niż do 30 maja po zakończeniu roku 

sprawozdawczego. 

3. Zarząd Związku może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 liczby członków Związku. 

4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Związku powiadomi pisemnie 

członków Związku najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

§17 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1. Ustalenie kierunków działalności Związku. 

2. Uchwalanie zmian statutu. 

3. Uchwalanie programu działania Związku. 

4. Wybór Zarządu. 

5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej. 

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

7. Ustalanie zasad tworzenia i korzystania z funduszy. 



8. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związki i rozdysponowania jego majątku. 

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odmawiających przyjęcia do związku. 

§18 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i są ważne jeżeli 

zostały podjęte w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

2. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez 

Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej 1/2 członków uprawionych do głosowania. 

3. Jeżeli liczba członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu jest mniejsza od liczby 

określonej w ust. l a także ust.2, Walne Zgromadzenie zwołane w drugimi terminie danego dnia, 

jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych 

członków, 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem 

wyboru członków Zarządu lub ich odwołania, wyboru członków Komisji Rewizyjnej i ich 

odwołania. 

5. Walne Zgromadzenie wybiera za każdym razem z grona obecnych Przewodniczącego i 

Sekretarza Zgromadzenia. 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Zgodność protokołu poświadczają 

swoimi podpisami Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia. 

ROZDZIAŁ IV 

§19 

Zarząd Związku 

Zarząd Związku jest organem wykonawczym. Kieruje on działalnością Związku w zakresie 

określonym przez Statut oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§20 

1. Zarząd Związku jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów w liczbie od 3 do 5 członków na 3 lata. 

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes i członkowie Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji w sposób ustalony w 

pkt.1. 



§21 

Do zadań Zarządu Związku należy w szczególności: 

1. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Załatwianie wniosków zgłaszanych przez kandydatów na członków Związku. 

3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach objętych działalnością Związku. 

4. Przygotowanie materiałów analitycznych i opinii w sprawach będących przedmiotem 

działania Związku. 

5. Opracowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu planów pracy i projektu planu 

finansowego. 

6. Rozporządzanie majątkiem Związku. 

7. Rozstrzyganie spraw spornych między członkami Związku. 

8. Reprezentowanie Związku na zewnątrz. 

9. Zarząd Związku obraduje wg plany posiedzeń wynikającego z potrzeb, jednak nie rzadziej 

jak 4 razy w roku. 

10. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków. 

§22 

Uchwały Zarządu Związku są podejmowane w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą 

większością głosów. 

§23 

1. Zarząd Związku soje czynności wynikające dla niego z niniejszego statutu, wykonuje przy 

pomocy Biura Zarządu działającego zgodnie z regulaminem ustalonym przez Walne 

Zgromadzenie 

2. Jeżeli Biuro Zarządu nie zostanie utworzone. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o 

powierzeniu czynności należących do Biura Zarządu wskazanej osobie, w tym jednemu z 

Członków Zarządu, na podstawie umowy cywilnoprawnej, za odpowiednim wynagrodzeniem. 

§24 

Zarząd zawiera umowy i przyjmuje zobowiązania w granicach zakreślanych przez Walne 

Zgromadzenie. 

  



§ 25 

Szczegółowo kompetencje Zarządu określa regulamin pracy Zarządu zatwierdzany przez 

Walne Zgromadzenie. 

ROZDZIAŁ V 

§26 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym działalności Związku 

2. Komisja Rewizyjna jest wybierana w składzie 3 członków w głosowaniu tajnym przez Walne 

Zgromadzenie na 3 lata. Komisja wybiera spośród członków Przewodniczącego, Vice 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Członkowie Komisji mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji w sposób ustalony w 

pkt. 2. 

§27 

Do zakresu działań Komisji należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności Związku pod względem celowości prawidłowości oraz 

zgodności z przepisami, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Związku. 

2. Kontrola przestrzegania zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Związku. 

3. Zgłaszanie na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Zarządu uwag i wniosków w sprawie 

działalności Związku. 

4. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu ze swej działalności. 

5. Zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Związku. 

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, 

§28 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, nie 

rzadziej niż 2 razy w roku. 

§29 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz związku. §30 

Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zgromadzenie. 

  



ROZDZIAŁ VI 

§31 

Zarząd Związku może powołać Komisje problemowe do przygotowania ocen i analiz oraz 

propozycji dotyczących spraw wchodzących w zakres działania Związku. 

§32 

1. Pracowników Biura Związku przyjmuje i zwalnia Zarząd Związku. 

2. Warunki pracy i płacy pracowników określa Zarząd. 

§33 

Praca w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej jest pracą społeczną. Członkom Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej przysługuje prawo do zwrotu poniesionych przez nich i udokumentowanych 

kosztów. 

ROZDZIAŁ VII 

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§35 

Majątek Związku powstaje: 

1. Ze składek członkowskich. 

2. Z dobrowolnych wpłat członków Związku na fundusze celowo ustalone przez Władze 

Związku. 

3. Z zapisów i darowizn. 

4. Ze spadków. 

5. Z własnej działalności i dochodów z majątku Związku. 

6. Z innych wpływów, zgodnie z obowiązującym prawem. 

§36 

Związek ma prawo prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w 

odrębnych przepisach. 

Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

  



§37 

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku składa dwóch 

członków Zarządu lub członek Zarządu lub pełnomocnik. Pełnomocnika może ustanowić co 

najmniej trzech członków Zarządu. 

ROZDZIAŁ VIII 

§38 

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 

zgodnie z § 22 pkt. 2 Statutu. 

2. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku określa przeznaczenie 

jego majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną 

(tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Mazowieckiego 
Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola z dnia 10 marca 2011 roku)  

     


