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STATUT STOWARZYSZENIA 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Stowarzyszenie „Bezpieczna Praca i Rodzina”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 
r. poz. 713 z późn. zm.), a także na podstawie niniejszego statutu oraz aktów wewnętrznych swoich 
władz. 

§ 2 
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Bezpieczna Praca i Rodzina” i może używać skróconej 
nazwy Stowarzyszenie BPiR. 

§ 3 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 
2. Stowarzyszenie może występować w obrocie we własnym imieniu oraz może korzystać z różnych 

źródeł finansowania. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

 
§ 4 

Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony. 
 

§ 5 
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 
3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe. 

 
§ 6 

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną, legitymację członkowską, emblemat i używać 
pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 
§ 7 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. 
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom i 

osobom fizycznym, może wypłacać członkom zarządu wynagrodzenie za czynności wykonywane 
w związku z pełnioną funkcją. 

3. Do prowadzenia swych spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich 
członków. 

§ 8 
Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

1) poszukiwanie dla członków Stowarzyszenia ochrony ubezpieczeniowej - dostosowanej do 
potrzeb członków Stowarzyszenia jako grupy ubezpieczonych, w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych, komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej, osobowych i zdrowotnych 
niestanowiących czynności ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 

2) podnoszenie świadomości i wiedzy ubezpieczeniowej, 
3) udzielania wsparcia przy dochodzeniu roszczeń i odszkodowań. 
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§ 9 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) zawieranie z Zakładami Ubezpieczeń, przy udziale brokera ubezpieczeniowego, grupowych 
lub generalnych umów ubezpieczenia na cudzy rachunek - członków Stowarzyszenia na 
warunkach korzystniejszych niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych oferowanych przez 
Zakłady Ubezpieczeń,  

2) opracowywanie i negocjowanie z Zakładami Ubezpieczeń, przy udziale brokera 
ubezpieczeniowego, programów ubezpieczeniowych dedykowanych członkom 
Stowarzyszenia uwzględniających zakres ochrony ubezpieczeniowej adekwatny do zagrożeń i 
ryzyka, 

3) promowanie produktów ubezpieczeniowych, 
4) organizowanie szkoleń w zakresie ubezpieczeń oraz obsługi szkód i dochodzenia roszczeń, 
5) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur, ulotek, prezentacji zawierających 

bieżące informacje o ubezpieczeniach i rynku ubezpieczeniowym,  
6) udzielanie pomocy w sprawach dotyczących praw i obowiązków ubezpieczonego, jak również 

wskazywanie trybu postępowania przy wystąpieniu zdarzeń losowych oraz zgłaszaniu szkód, 
7) udzielanie pomocy w zakresie asysty prawnej dotyczącej ubezpieczeń. 

2. Stowarzyszenie zleca brokerowi ubezpieczeniowemu opracowywanie programów 
ubezpieczeniowych i poszukiwanie najbardziej korzystnej ochrony ubezpieczeniowej dla swoich 
członków. 

 
Rozdział II 

Członkowie stowarzyszenia 
 

§ 10 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych. 

 
§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, jak również 
cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.  

2. Członkami zwyczajnymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, nie zostały 
pozbawione praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich 
pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.  

4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków  
zwyczajnych Stowarzyszenia. 

5. Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie 
przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

6. W  razie  odmowy  przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowany  ma  prawo  w  
terminie  30  dni  od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego 
Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko 
Walnego Zebrania jest ostateczne. 
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7. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację 
Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się 
postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.  

8. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do opłacania składek członkowskich w 
wysokości i w terminie określonym w uchwale Zarządu. 

 
§ 12 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, 
niezależnie od miejsca jej zamieszkania lub osoba prawna niezależnie od miejsca jej siedziby, 
zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej 
lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym zostaje osoba, która: 
1) podpisała i złożyła właściwą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i została wpisana na 

listę członków Stowarzyszenia na podstawie  uchwały  podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia 
lub, 

2) podpisała i złożyła właściwą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz przystąpiła do 
umowy generalnej, której stroną jest Stowarzyszenie, w charakterze ubezpieczonego. 

3. Członkostwo w charakterze członka wspierającego nabywa się: 
1) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 – z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd 

Stowarzyszenia, lub 
2) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 – automatycznie z dniem złożenia Zarządowi 

deklaracji oraz uiszczenia składki członkowskiej. 
4. W  razie  odmowy  przyjęcia w poczet członków, zainteresowany  ma  prawo  w  terminie  30  dni  

od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne 
Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest 
ostateczne. 

5. Członkowie  wspierający  mają  wszystkie  prawa  członków  zwyczajnych,  poza  prawem  głosu  
na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, a 
także korzystaniem z majątku i pomocy Stowarzyszenia. 

6. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i 
przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

7. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania 
Członków z głosem doradczym. 

8. Członkowie wpierający Stowarzyszenia są zobowiązani do opłacania składek członkowskich w 
wysokości i w terminie określonym w uchwale Zarządu. 

 
§ 13 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład 
w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Osoba fizyczna staje się Członkiem honorowym na podstawie uchwały, podejmowanej przez 
Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej trzech członków 
Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 
4. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia tytułu członka honorowego nie powoduje 

utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego. 
5. Członkowie  honorowi  mają  wszystkie  prawa  członków  zwyczajnych,  poza  prawem  głosu  na 

Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, a 
także korzystaniem z majątku i pomocy Stowarzyszenia. 
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6. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i 
przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  

7. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków z 
głosem doradczym. 

 
§ 14 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu, 
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
3) zgłaszania do władz Stowarzyszenia postulatów i wniosków w sprawach związanych z 

działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia, 
4) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, konferencjach, szkoleniach i innych 

przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
5) otrzymywania od Zarządu pomocy w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,  
6) korzystania z siedziby i urządzeń Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 
1) brać czynny udział w działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
2) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,  
3) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, 
4) opłacać w terminie składki członkowskie.  

 
§ 15 

1. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo: 
1) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i przedsięwzięciach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 
2) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z działalnością 

Stowarzyszenia. 
2. Członek wspierający i członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do uczestniczenia w Walnym 

Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego. 
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi są zobowiązani przestrzegać postanowień 

Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
4. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 
5. Członek  wspierający  zobowiązany jest opłacać w terminie składki członkowskie. 
6. Członek wspierający, który przystąpił do grupowej lub generalnej umowy ubezpieczenia, 

zobowiązany jest do regularnego opłacania zadeklarowanej składki ubezpieczeniowej 
wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia przez Stowarzyszenie.  
 

§ 16 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z członkostwa lub, w przypadku członków wspierających 
rezygnacji z ubezpieczenia, w ramach którego członek wspierający był ubezpieczony, 
wysłanej na adres Stowarzyszenia drogą pocztową lub elektroniczną, po uprzednim 
uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, 

2) zgonu członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności 
prawnych albo pozbawienia  go praw publicznych, 

3) likwidacji osoby prawnej lub wykreślenia jej z właściwych rejestrów z innej przyczyny, 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu: 
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a) naruszenia bądź nieprzestrzegania przez członka statutu lub uchwał władz 
Stowarzyszenia, 

b) działania na szkodę Stowarzyszenia, także dotyczącego wizerunku lub dobrego imienia 
Stowarzyszenia, 

c) nieopłacania w terminie składek na ubezpieczenie grupowe, w ramach którego członek 
Stowarzyszenia jest ubezpieczony, 

d) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok, 
e) niewywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia. 
2. Uchwalę o wykluczeniu członka zwyczajnego lub członka wspierającego podejmuje Zarząd na  

pisemny wniosek  co  najmniej  trzech  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia  złożony  
Zarządowi,  a  także  z  własnej inicjatywy.  Uchwała  o  wykluczeniu  członka  zwyczajnego 
Stowarzyszenia  podejmowana  jest  zwykłą  większością głosów. W uchwale Zarząd podaje 
przyczynę wykluczenia członka. 

3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków, w ciągu 30 dni od daty doręczenia pisemnego powiadomienia  o treści uchwały 
Zarządu. 

4. Odwołania rozpatrywane są przez najbliższe Walne Zebranie Członków. 
5. Wykluczenie ze Stowarzyszenia członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania 

Członków podejmowaną zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu lub co  najmniej  pięciu  
członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia. 

6. Przed podjęciem uchwały Walne Zebranie Członków umożliwia członkowi honorowemu złożenie 
wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. 

7. Stowarzyszenie powiadamia członków zwyczajnych i honorowych o ustaniu ich członkostwa, 
pisemnie, w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały.  

8. Stowarzyszenie nie ma obowiązku informowania członków wspierających o ustaniu ich  
członkostwa, z wyjątkiem wykluczenia. 

9. Do czasu rozpatrzenia odwołania członka Stowarzyszenia uznaje się za zawieszonego w prawach 
członka. 

 
Rozdział III 

Władze stowarzyszenia 
§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

§ 18 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym –członkowie zwyczajni, 
2) z  głosem  doradczym – członkowie  honorowi  i  wspierający, 
3) bez prawa głosu –osoby trzecie biorące udział w Walnym Zebraniu Członków  na podstawie 

odrębnego zaproszenia  Zarządu Stowarzyszenia. 
3. W  Walnym  Zebraniu  Członków  można  uczestniczyć  osobiście  lub  przez  pełnomocnika,  na  

podstawie  pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, które dołącza się do protokołu Zebrania. 
4. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos. 
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5. W  Walnym  Zebraniu  Członków  powinna  uczestniczyć  co  najmniej  połowa  członków  
uprawnionych  do głosowania. 

6. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą 
większością głosów członków  obecnych.  W przypadku  równej  liczby   głosów  przeważa  głos  
przewodniczącego.  

7. Jeżeli  Statut  nie stanowi inaczej oraz jeżeli Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej, 
uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.  

8. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez 
Walne Zebranie, Zarząd zwołuje je ponownie w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.  

9. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków, uchwały mogą zapadać w obecności mniej 
niż połowa ogólnej liczby członków.  

10. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 
dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia.  

11. Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  w  przedmiocie  odwołania  członków  Zarządu  oraz 
odwołania członków Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

12. O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad Walnego  Zebrania  Członków  Zarząd  zawiadamia 
pisemnie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na 14 dni przed wyznaczoną datą 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w formie elektronicznego ogłoszenia na stronie 
Stowarzyszenia lub ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia. 

13. Członkowie wspierający i honorowi, mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 
Członków z głosem doradczym. Zawiadomienie ich o posiedzeniu  Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków następuje poprzez umieszczenie tej informacji  na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. 

14. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
15. Walne Zebranie Członków spośród swojego grona wybiera przewodniczącego, który kieruje jego 

obradami oraz protokolanta. 
 

§ 19 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, nie później niż do końca czerwca 

każdego roku.  
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy 
4. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdania  Zarządu  ze  swojej  działalności  za  każdy  rok  
kadencji  oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ten okres, 

2) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań Stowarzyszenia wymaganych 
przepisami prawa. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Komisji Rewizyjnej albo 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia. 

6. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie sprawy 
wskazane we wniosku o jego zwołanie. 

7. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
1) określenie  ogólnych  kierunków  działalności  Stowarzyszenia oraz   wytycznych   gospodarki   

finansowej Stowarzyszenia, 
2) wybieranie i uzupełnianie składów wybieralnych organów Stowarzyszenia, 
3) odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji, 
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4) odwoływanie Komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków przed upływem kadencji, 
5) uchwalanie Statutu i jego zmian, 
6) uchwalanie  regulaminów  pracy  organów  Stowarzyszenia  i  innych  aktów  wewnętrznych  

dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 
8) powoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
9) powoływanie Prezesa Zarządu, 
10) udzielanie –na wniosek Komisji Rewizyjnej –absolutorium ustępującym członkom Zarządu 

Stowarzyszenia, 
11) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej, 
12) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz wniosków członków Stowarzyszenia, 
13) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 
14) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet 

członków 
15) nadawanie  i  pozbawianie  tytułu  honorowego członka stowarzyszenia. 

 
§ 20 

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. 
2. Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch członków, wybieranych w 

głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków. 
3. Kadencja wspólna wszystkich członków zarządu trwa przez okres 5-ciu lat. 
4.  W przypadku braku pełnego składu Zarządu, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub 

rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, uzupełnienie składu  Zarządu do końca okresu 
wspólnej kadencji następuje poprzez dokonanie wyboru członka Zarządu w głosowaniu tajnym 
przez Nadzwyczajne lub Zwyczajne Walne Zebranie Członków na okres do końca wspólnej 5-
letniej kadencji. 

5.  Wspólna kadencja Zarządu oznacza, że mandat członka Zarządu powołanego przed upływem 
danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 
Zarządu. 

6. Członkiem Zarządu nie może zostać wybrana osoba pełniąca funkcję członka Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia. 

7. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. 

8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 21 

1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w szczególności: 
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
2) podejmowanie decyzji związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością 

gospodarczą, 
3) ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, 
4) zatrudnianie pracowników i zleceniobiorców, rozwiązywanie umów o pracę i umów zlecenia,  
5) ustanawianie pełnomocników do działania w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia, 
6) podpisywanie i zawieranie grupowych i generalnych umów ubezpieczenia rekomendowanych 

przez brokera lub ich wypowiadanie i rozwiązywanie przy udziale brokera 
ubezpieczeniowego, 
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7) wystawianie pełnomocnictw brokerowi ubezpieczeniowemu do opracowywania programów 
ubezpieczeniowych i negocjowania warunków ubezpieczenia z Ubezpieczycielami, 

8) wystawianie zleceń podmiotom zewnętrznym na wykonywanie usług w zakresie obsługi 
prawnej, obsługi likwidacji szkód  z  ubezpieczeń zawartych przez Stowarzyszenie, obsługi 
rachunkowości Stowarzyszenia i na inne usługi związane z prowadzoną działalnością 
statutowo-gospodarczą Stowarzyszenia, 

9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
10) kierowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
11) prowadzenie wszelkich innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów 

Stowarzyszenia. 
2. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów,  przy  obecności  ponad  połowy  wybranej  liczby  członków  
Zarządu.  W  przypadku  równego  rozkładu głosów, decydujący głos ma Prezes Zarządu. 

 
§ 22 

1. Prawo do reprezentacji Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych przysługuje 
Prezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu lub dwóm członkom Zarządu Stowarzyszenia działającym 
łącznie. 

2. W przypadku  zaciągania zobowiązań kredytowych lub nabywania nieruchomości przez 
Stowarzyszenie,  Stowarzyszenie reprezentuje cały skład  Zarządu.  

3. Pełnomocnik Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w granicach udzielonego mu 
pełnomocnictwa. 

4. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje Komisja 
Rewizyjna Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia może upoważnić członka Komisji 
do reprezentowania Stowarzyszenia przy konkretnej umowie z członkiem Zarządu. 

5. W sporze pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

6. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie odwołuje jednocześnie jego uprawnień 
jako członka Zarządu wynikającego z pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji. 

7. Członkom Zarządu Stowarzyszenia przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w 
związku z pełnioną funkcją lub wynagrodzenie. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ustala zasady i 
wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia. 

 
§ 23 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, 
odrębnym od Zarządu i niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli 
wewnętrznej. 

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków, wybieranych w głosowaniu 
tajnym przez Walne Zebranie Członków na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. 

3. Wspólna kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oznacza, że mandat członka Komisji 
rewizyjnej Stowarzyszenia powołanego przed upływem 5-cio letniej kadencji wygasa 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków, w skład której wchodzą: przewodniczący Komisji, 
zastępca Przewodniczącego i sekretarz Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z 
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości 
służbowej. 
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6. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia może zostać osoba, która nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

7. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu skutkuje wygaśnięciem mandatu osoby wchodzącej w 
skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w 
Komisji Stowarzyszenia zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.  

9. Walne Zebranie Członków może uchwalić w drodze uchwały zasady i wysokość wynagrodzenia 
przysługującego członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub zasady zwrotu członkom 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją. 

 
§ 24 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy: 
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia i stwierdzenia prawidłowości Jego działania 

zgodnie ze statutem Stowarzyszenia  
2) Dokonywanie oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia 
3) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu, 
4) Wnioskowanie o zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
5) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu 

Stowarzyszenia, 
6) reprezentowanie członków Stowarzyszenia w sporze z Członkiem Zarządu 
7) opiniowanie wniosków Zarządu o nabywaniu majątku trwałego  
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd. 

2. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów,  przy  obecności  ponad  połowy  wybranej  liczby  członków  
Komisji.  W  przypadku  równego  rozkładu głosów, decydujący głos ma Przewodniczący Komisji. 

 
Rozdział IV 

Majątek i działalność Stowarzyszenia 
§ 25 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 
1) składki członkowskie, 
2) środki finansowe wpłacane przez członków wspierających, 
3) środki otrzymane od sponsorów, 
4) darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje 
5) dochody pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, 
6) składki członkowskie założycieli Stowarzyszenia, 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

3. Składki członkowskie członków zwyczajnych powinny być wpłacane najpóźniej w ciągu 14-stu dni 
od podjęcia uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia oraz w ciągu 5-ciu dni od daty przyjęcia w poczet członków zwykłych 
Stowarzyszenia.  

§ 26 
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia i ich 
członków rodziny. 
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2. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  ogólnych  zasadach  określonych  
w  odrębnych przepisach.  

3. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o jej zakresie decyduje 
Walne Zebranie Członków w formie uchwały. 

4. Przychód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

5. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia wg polskiej klasyfikacji działalności (PKD) obejmuje: 
1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną - PKD 

94.99.Z, 
2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B, 
3) działalność usługową związaną z administracyjną obsługą biura PKD 82.11.Z 
4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 

70.22.Z  
5) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat - PKD 66.21.Z  
6) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z  
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§ 27 
Statut Stowarzyszenia pod nazwą Bezpieczna Praca i Rodzina może być zmieniony wyłącznie przez 
Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
§ 28 

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 
podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Likwidatorami Stowarzyszenia mogą być są członkowie Zarządu lub inni likwidatorzy wskazani 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel określony przez 
Walne Zebrania Członków w formie uchwały. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach. 

 


