Statut związku pracodawców pod nazwą
Forum Automatyki i Robotyki Polskiej
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§1
Nazwa związku pracodawców brzmi „Forum Automatyki i Robotyki Polskiej” zwany
dalej Związkiem.
Związek może również posługiwać się nazwą będącą odpowiednikiem swojej nazwy
w języku angielskim w brzmieniu „Polish Automation and Robotics Association”.
Związek może ustalić i posługiwać się znakiem graficznym (logo).
Związek działa na podstawie:
a. Przepisów ustawy o organizacjach pracodawców;
b. Niniejszego Statutu, a także
c. Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz
d. Decyzji Zarządu Związku.
Związek jest dobrowolną, samorządną, niezależną i trwałą organizacją zrzeszającą
polskich przedsiębiorców reprezentujące branże automatyki i robotyki.
§2
Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
Siedzibą Związku jest miasto Gliwice.
Związek jest tworzony na czas nieokreślony.
Związek posiada osobowość prawną.
Strukturę wewnętrzną Związku określa niniejszy Statut oraz regulaminy wewnętrzne.

§3
1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych
samych lub podobnych celach działalności, jak również prowadzić z nimi współpracę,
ponadto Związek może tworzyć i przystępować do federacji i konfederacji związków
w rozumieniu ustawy o związkach pracodawców.
2. Związek dla realizacji swoich celów może powoływać oddziały regionalne i biura, a
także organizować grupy robocze oraz zespoły.
§4
1. Związek możliwie szeroko zajmuje się reprezentowaniem interesów pracodawców
(oraz innych podmiotów) tworzących rozwiązania w dziedzinach automatyzacji i
robotyzacji, we wszystkich aspektach, między innymi naukowymi, technicznymi,
operacyjnymi, biznesowymi, finansowymi, prawnymi, handlowymi, dążąc do
popularyzacji wdrażania procesów automatyzacji i robotyzacji w kraju i zagranicą,
wpływając tym samym na rozwój nowoczesnych metod produkcyjnych wśród polskich
przedsiębiorstw, a także integrację i wspieranie firm wdrażających te rozwiązania.
2. Celami Związku są w szczególności:
a. Działalność naukowa i naukowo-techniczna w obszarach systemów automatyki
i robotyki;
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b. Integracja środowisk przedsiębiorców oraz innych osób związanych
dziedzinami automatyzacji i robotyzacji;
c. Wymiana doświadczeń związanych z usprawnianiem procesów automatyzacji
i robotyzacji w przemyśle;
d. Promowanie wdrażania oraz dalszego rozwoju systemów i procesów
automatyzacji i robotyzacji, przy uwzględnieniu ważnych postulatów
w zakresach ochrony środowiska (efektywność energetyczna), ochrony
zdrowia i życia (zautomatyzowane systemy o podwyższonych standardach
bezpieczeństwa), zrównoważonego rozwoju (właściwa transformacja
uwzględniająca
ochronę
pracowników
i/lub
możliwość
ich
przekwalifikowania);
e. Wspieranie tworzenia i opiniowanie regulacji oraz dobrych praktyk
dotyczących automatyzacji i robotyzacji;
f. Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych zrzeszonych lub
zainteresowanych podmiotów i osób w kontaktach z organami administracji
rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami, w tym w szczególności
przed międzynarodowymi organizacjami;
g. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów
zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób, w tym w szczególności
w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji;
h. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów
władzy publicznej dotyczącej interesów zrzeszonych lub zainteresowanych
podmiotów i osób, w tym w szczególności w dziedzinach automatyzacji
i robotyzacji;
i. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z
wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów
zrzeszonych lub zainteresowanych podmiotów i osób, w tym w szczególności
w dziedzinach automatyzacji i robotyzacji;
j. Współpraca ze środowiskami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi;
k. Wspieranie nauki, edukacji, przeprowadzanie kursów i szkoleń.
§5
1. Związek realizuje swoje cele poprzez szereg działań o charakterze lokalnym oraz
międzynarodowym, inspiruje, wspiera oraz finansuje wszelkie inicjatywy mogące mieć
znaczenie dla rozwoju branży automatyki i robotyki, oraz stanowi platformę do
wymiany informacji pomiędzy zrzeszonymi członkami.
2. Głównymi formami realizacji celów Związku są:
a. Prowadzenie działalności naukowej i naukowo-technicznej;
b. Współpraca z ośrodkami o charakterze badawczym i naukowym, w celu
opracowywania nowych rozwiązań w obszarach automatyki i robotyki;
c. Prowadzenie bezpośredniego dialogu pomiędzy zrzeszonymi lub
zainteresowanymi podmiotami i osobami;
d. Wymiana doświadczeń w zakresie wprowadzanych i uprawnianych rozwiązań
automatyzacji i robotyzacji w przemyśle;
e. Udział w innych organizacjach i przedsięwzięciach;
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f. Zrzeszanie podmiotów i osób reprezentujących różne gałęzie przemysłu;
g. Promocję podmiotów i osób na targach, spotkaniach promocyjnych, w kraju i
za granicą;
h. Badanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych oraz
organizacyjnych z obszaru automatyzacji i robotyzacji;
i. Tworzenie raportów, audytów i analiz dotyczących inwestycji w zakresie
automatyzacji i robotyzacji;
j. Tworzenie analiz dotyczących spełniania norm i standardów, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa;
k. Współpraca z jednostkami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się
zagadnieniami standaryzacji i normalizacji;
l. Aktywny udział w kreowaniu strategii i kierunków rozwoju technicznego
w dziedzinach automatyki i robotyki przy uwzględnieniu postulatów w
zakresach ochrony środowiska (efektywność energetyczna), ochrony zdrowia i
życia (zautomatyzowane systemy o podwyższonych standardach
bezpieczeństwa), zrównoważonego rozwoju (właściwa transformacja
uwzględniająca
ochronę
pracowników
i/lub
możliwość
ich
przekwalifikowania);
m. Oddziaływanie, w granicach wyznaczonych prawem na administrację publiczną
oraz organizacje zawodowe w zakresie realizacji celów Związku;
n. Czynny udział w procesach legislacyjnych, dotyczących zagadnień związanych
z automatyka i robotyką;
o. Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej oraz wspierającej uczelnie
wyższe w szczególności techniczne;
p. Organizowanie i finansowanie seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów,
konkursów, targów i wystaw oraz spotkań;
q. Pośredniczenie w kontaktach biznesowych w Polsce i za granicą;
r. Współpraca ze środowiskami biznesowymi i finansowymi;
s. Pomoc w korzystaniu z programów finansowych z funduszy Unii Europejskiej,
strukturalnych i bankowych.
§6
1. Dla zapewnienia lepszej realizacji statutowych celów, Związek może prowadzić
działalność na rzecz członków w tym, w szczególności poprzez prowadzenie serwisu
internetowego.
2. Powyższe postanowienia nie mogą naruszać ustaw i przepisów zakazujących
prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcie od uzyskania
odpowiedniego zezwolenia właściwego organu.
3. Całkowity dochód z działalności Związku może być przeznaczony wyłącznie na cele
realizacji działalności statutowej Związku.
§7
1. Członkowie Związku dzielą się na:
a. Członków Zwyczajnych,
b. Członków Korporacyjnych,
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c. Członków Honorowych.
2. Członkiem Związku może zostać przedsiębiorca, a w szczególności polski pracodawca,
jak również inne podmioty takie jak stowarzyszenia, związki i federacje o tożsamych
lub zbliżonych do Związku celach, o ile spełniają kryteria o których mowa w
stosownych przepisach i Statucie.
3. Pracodawcy uczestniczący w zgromadzeniu założycielskim, którzy wyrazili wolę
utworzenia Związku, nabywają status Członka Zwyczajnego bez dodatkowych
wymagań poprzez wpis na listę uczestników zgromadzenia oraz złożenie stosownych
oświadczeń.
4. Ponadto Członkiem Zwyczajnym może zostać polski pracodawca, będący integratorem
i/lub dostawcą kompleksowych systemów i usług w obszarach automatyki i robotyki
dla odbiorców końcowych. Przez polskiego pracodawcę, o których mowa powyżej
należy rozumieć pracodawcę zgodnie z definicją określoną w ustawie Kodeks pracy,
który jest obywatelem polskim prowadzącym działalność gospodarczą (zgodnie z
definicją określoną w ustawie Prawo przedsiębiorców), a także osobę prawną (w tym
zagraniczną) w której bezpośrednio lub pośrednio obywatel lub obywatele polscy
posiadają nie mniej niż 60% udziałów.
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§8
Członkiem Korporacyjnym może być przedsiębiorca inny niż wymieniony w §7 ust 3 i
4.,
w szczególności producent produktów, towarów lub komponentów,
wykorzystywanych do tworzenia rozwiązań kompleksowych w obszarach automatyki i
robotyki, zainteresowany działalnością Związku, który zadeklarował pomoc finansową
lub rzeczową oraz spełnił inne kryteria przewidziane w Statucie.
Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój Związku.
§9
Nabycie praw Członka Zwyczajnego lub Członka Korporacyjnego następuje w drodze
decyzji Zarządu Związku, na pisemny wniosek zainteresowanego poparty
rekomendacją dwóch innych Członków Zwyczajnych.
Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych lub Członków
Korporacyjnych, przedsiębiorców którzy nie spełniają warunków statutowych,
kryteriów, warunków przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym lub nie
dają rękojmi aktywnego uczestnictwa w działalności Związku i realizacji jego celów.
W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych lub Członków
Korporacyjnych Związku przez Zarząd, wnioskujący o przyjęcie ma prawo odwołać się
do Rady Nadzorczej Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania odmownej decyzji
Zarządu. W takim wypadku decyzja Rady Nadzorczej powinna zostać podjęta
niezwłocznie. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.
Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Związku na wniosek Zarządu Związku.
§10

1. Członkostwo w Związku ustaje:
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a. W skutek wystąpienia tj. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku
zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek
członkowskich i innych zobowiązań;
b. W skutek wykluczenia w przypadkach:
i. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
ii. Działania na szkodę Związku;
iii. Uchylania się od udziału w pracach Związku;
iv. Łamania Statutu i nieprzestrzeganie decyzji władz Związku;
v. Śmierci, utraty osobowości prawnej przez osobę prawną, wykreślenia
z właściwego rejestru i/lub utraty statusu pracodawcy;
vi. Zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej;
vii. Ogłoszenia upadłości lub rozpoczęcia likwidacji.
Wykluczenie wymaga każdorazowo pisemnej decyzji Zarządu.
Zarząd jest zobowiązany zawiadomić Członka o wykluczeniu, podając przyczyny,
wskazując na prawo wniesienia odwołania od decyzji do Rady Nadzorczej w terminie
7 dni od daty doręczenia stosowniej informacji.
Ustanie członkostwa powoduje utratę wszelkich praw do działalności i przynależności
do Związku.
§11
Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
Czynnego udziału w działalności i pracach Związku, w szczególności poprzez udział
w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu Członków;
Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Związku;
Korzystania w swojej działalności z pomocy Związku;
Umieszczenia loga Związku w materiałach promocyjnych;
Udziału we wszystkich, spotkaniach, zgromadzeniach, odczytach, konferencjach,
sympozjach, imprezach organizowanych przez Związek;
Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Związku dotyczących
działalności, celów i funkcji Związku;
Korzystania z majątku, urządzeń, materiałów, świadczeń i pomocy Związku na
zasadach ustalonych przez Zarząd;
Zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków decyzji Zarządu.
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2.
3.
4.

§12
Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:
Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Związku;
Przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Związku;
Dbania o dobre imię Związku;
Terminowego opłacania składek z tytułu przynależności do Związku.

2.
3.
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4.
5.
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§13
Członkowie Korporacyjni mają prawo do:
1. Zgłaszania postulatów pod adresem Zarządu i inicjowania prac służących realizacji
celów;
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Uczestniczenia w pracach grup roboczych na zaproszenie Zarządu;
Umieszczenia loga Związku w materiałach promocyjnych;
Innych przywilejów o których decyduje Zarząd;
Członkowie Korporacyjni nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do
Władz Związku;
§14
Członek Korporacyjny zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania Statutu Związku i decyzji Zarządu;
2. Dbania o dobre imię Związku;
3. Terminowego opłacania składek i innych świadczeń z tytułu przynależności do
Związku.
§15
Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§16
Władzami Związku są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
3. Rada Nadzorcza.
§17
1. Kadencja wszystkich Władz Związku jest wspólna, trwa dwa lata i kończy się z dniem
odbycia zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji przez członków Władz Związku.
2. Władze Związku wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
3. Wybory do Władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych zgodnie ze Statutem
Członków.
§18
1. Wygaśnięcie mandatu Członka Władz następuje:
a. Wraz z upływem kadencji;
b. W przypadku śmierci Członka;
c. W przypadku rezygnacji z mandatu (ustąpienie);
d. W przypadku odwołania (wykluczenie) przez Walne Zgromadzenie Członków;
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka władz Związku w trakcie
kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez Walne Zgromadzenie
Członków, w trybie przewidzianym dla wyboru Władz zgodnie z §15 Statutu.
§19
1. Ustanawianie wysokości składek rocznych lub innych świadczeń odbywa się na
wniosek Zarządu skierowany do Walnego Zgromadzenia Członków o uznanie
wysokości składki rocznej.
2. Pierwszą uchwałę w przedmiocie wysokości składki członkowskiej ustala zgromadzenie
założycielskie Związku.
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§20
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku.
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§21
Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
Zarząd przynajmniej raz do roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków z podaniem projektu porządku obrad,
terminu i miejsca zgromadzenia powinno być wysłane listem poleconym lub pocztą
elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych zgodnie
ze Statutem Członków.
W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu lub w inny wyznaczony
sposób, wymaganej liczby Członków przewodniczący obradom wyznacza drugi termin
Walnego Zgromadzenia Członków 1 godzinę później. Uchwały tego zgromadzenia bez
względu na liczbę obecnych są ważne. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
Walne Zgromadzenie Członków (a w szczególności podjęcie ważnych uchwał Związku)
może odbywać się również w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków
komunikacji na odległość (on-line). Potwierdzeniem odbycia zgromadzenia
z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość jest protokół podpisany przez
Przewodniczącego oraz Protokolanta.
Ponadto uchwały Zgromadzenia Członków, mogą zostać podejmowane w trybie
obiegowym, tzn. poprzez składanie kolejno podpisów pod treścią uchwały bez odbycia
formalnego Zgromadzenia Członków, w tym również poprzez złożenie podpisu
elektronicznego.
§22
Walne Zgromadzenie Członków obraduje w oparciu o postanowienia niniejszego
Statutu oraz o ile ma to zastosowanie na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje wybrany przez Walne Zgromadzenie
Członków Przewodniczący, wspomagany przez sekretarza.

§23
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a. O ile uzna to za konieczne;
b. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych;
c. Na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. Określenie głównych kierunków (programów) działania Związku;
b. Uchwalanie Statutu i jego zmian;
c. Uchwalenie regulaminu Władz Związku;
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d.
e.
f.
g.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

Określenie zasad wyboru i ilości osób wchodzących w skład Władz Związku;
Wybór i odwołanie Członków Zarządu;
Wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej;
Podejmowanie uchwał o wykluczeniu Członka w przypadkach określonych
w Statucie;
h. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego;
i. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych władz Związku;
j. Uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy;
k. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg,
zwolnień od tych składek i świadczeń;
l. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym
Związku;
m. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Związku
lub jego Władze;
n. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych
i międzynarodowych organizacji;
o. Podejmowanie uchwał o powołaniu innych osób do realizacji celów
statutowych;
p. Powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw;
q. Zalecanie Radzie Nadzorczej kontroli w zakresie innym niż określone przez
Statut;
r. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
s. Udzielenie członkom organów Związku absolutorium z wykonywania przez nich
obowiązków;
§25
Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku, w zgodzie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, a także reprezentuje Związek na zewnątrz, bez dodatkowego
upoważnienia (poza przypadkami opisanymi w Statucie).
Zarząd składa się z od 1 do 4 Członków Zarządu pełniących funkcje:
a. Prezesa Zarządu – organ obowiązkowy;
b. Wiceprezesa Zarządu – organ opcjonalny;
c. Skarbnika – organ opcjonalny;
d. Sekretarza – organ opcjonalny.
Zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne
Zgromadzenie Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
Wniosek o odwołanie Członków Zarządu musi być zgłoszony i podpisany, przez co
najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Związku.
Uchwała o odwołaniu Członków Zarządu zapada większością 2/3 ogólnej liczby
uprawnionych Członków.
§26
W przypadku gdy w skład Zarządu został powołany wyłącznie Prezes, kieruje on
pracami Zarządu jednoosobowo. W przypadku Zarządu wieloosobowego, decyzje
podejmowane są w ramach posiedzenia Zarządu.
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2. Każdy Członek Zarządu jest uprawniony do reprezentacji Związku samodzielnie
(jednoosobowo).
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
4. Decyzje w ramach posiedzenia Zarządu o ile ma to zastosowanie Zarządu zapadają
większością głosów bez znaczenia na liczbę obecnych na posiedzeniu osób.
5. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu.
6. O ile ma to zastosowanie, posiedzenie Zarząd (a w szczególności podjęcie ważnych
decyzji Zarządu) może odbywać się również w formie elektronicznej z wykorzystaniem
środków komunikacji na odległość (on-line). Potwierdzeniem odbycia zgromadzenia
z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość jest protokół podpisany przez
Prezesa Zarządu.
7. Ponadto decyzje Zarządu, mogą zostać podejmowane w trybie obiegowym, tzn.
poprzez składanie kolejno podpisów pod treścią uchwały bez odbycia formalnego
posiedzenia Zarządu, w tym również poprzez złożenie podpisu elektronicznego.
§27
Obowiązkiem Zarządu jest prowadzenie spraw Związku oraz zarządzanie majątkiem
z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy
ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
powziętych przez władze Związku.
§28
Do kompetencji Zarządu należy:
a. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b. Realizacja celów i misji Związku zgodnie ze statutowym sposobem ich realizacji,
c. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie rozporządzania
majątkiem nieruchomym Związku,
d. Wybór delegatów reprezentujących Związek w innych podmiotach, fundacjach
i spółkach,
e. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz w ustalonym trybie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, a także ustalanie terminu,
miejsca i sposobu ich odbycia,
f. Przyjmowanie nowych członków na zasadach określonych w Statucie,
g. Wykluczanie członków na podstawie Statutu,
h. Przygotowywanie projektów regulaminów funkcjonowania Zarządu i Rady
Nadzorczej,
i. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
j. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o wysokości składki
rocznej,
k. Powoływania zespołów roboczych i komisji do określonych zadań,
l. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa
honorowego,
m. Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia i załatwiania określonych spraw.
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§29
1. Rada Nadzorcza powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 osób.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
§30
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a. Kontrola działalności finansowej Związku;
b. Kontrola stanu majątkowego Związku;
c. Opiniowanie sprawozdania finansowego przed corocznym Walnym
Zgromadzeniem Członków;
d. Występowania z wnioskami do Zarządu w sprawach będących przedmiotem
kontroli;
e. Rozpatrywanie odwołań w sprawach zastrzeżonych przez Statut do
kompetencji Rady Nadzorczej;
§31
Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz o ile ma to zastosowanie
regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
§32
1. Majątek Związku stanowią:
a. Fundusze;
b. Ruchomości;
c. Nieruchomości.
2. Majątek Związku może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Źródłami powstawania majątku są:
a. Składki członkowskie i inne świadczenia,
b. Darowizny, spadki i zapisy,
c. Dochody z majątku Związku,
d. Dotacje, subwencje;
e. Odsetki bankowe od sum pieniężnych zgromadzonych na rachunku Związku,
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia
danego roku.
5. Wszelkie środki pieniężne Związku mogą być przechowywane wyłącznie na jego
rachunku bankowym.
6. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§33
Do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Związku uprawnieni są
Członkowie Zarządu jednoosobowo.
§34
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku ruchomego Związku
podejmuje Zarząd.
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§35
1. Zmiany w Statucie wymagają podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Związku kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Projekt zmian w statucie powinien być dostarczony Członkom najpóźniej na 21 dni
przed datą Walnego Zgromadzenia Członków.
§36
1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Związku kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji.
3. Pozostały po potrąceniu zobowiązań i kosztów majątek należy przekazać na cel
charytatywny.
§37
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy o związkach pracodawców.
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