STATUT
STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Prawa Pracy” (dalej „Stowarzyszenie”).

1.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym profilu działania.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§4
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§5
Celem Stowarzyszenia jest dążenie do podnoszenia jakości prawa pracy oraz praktyki
jego stosowania.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

uczestniczenie w procesie tworzenia prawa;
wyrażanie opinii środowiska prawników zajmujących się prawem pracy;
promowanie dobrych i praktycznych zmian w prawie oraz sposobów jego
stosowania;
współpracę z organizacjami pracodawców, izbami przemysłowymi i
związkami zawodowymi;
współpracę z samorządami zawodowymi oraz organizacjami o zbliżonych
celach;
działanie niezależne od interesów pracodawców i pracowników;
doskonalenie wiedzy członków, prowadzenie wymiany doświadczeń i wiedzy
między członkami.
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Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

1.

§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
(a)
(b)
(c)

2.

1.

2.

członków zwyczajnych;
członków wspierających;
członków honorowych.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym
osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
§8
Kandydat na członka zwyczajnego składa pisemną deklarację zawierającą
oświadczenie o zamiarze przystąpienia i zobowiązanie do opłacania składek, a
ponadto zawierającą imię (imiona), nazwisko i adres kandydata oraz adres poczty
elektronicznej.
W poczet członków zwyczajnych może być przyjęta osoba, która łącznie spełnia
następujące warunki:
(a)
(b)
(c)
(d)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
nie jest pozbawiona praw publicznych;
legitymuje się tytułem magistra prawa;
przez okres co najmniej 5 lat wykonywała w większości swego czasu
poświęconego na pracę zawodową czynności wymagające wiedzy z zakresu
prawa pracy.

3.

Spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt (d) powyżej podlega ocenie Zarządu.
Zarząd może uzależnić przyjęcie kandydata na członka zwyczajnego od przedłożenia
oświadczenia jednego bądź dwóch członków Stowarzyszenia potwierdzającego, że
kandydat spełnia ww. warunek lub wykazania przez kandydata w inny sposób, iż
spełnia ww. warunek.

4.

Zarząd przyjmuje w poczet członków zwyczajnych osoby spełniające warunki
wymienione w ust. 2, a odmówić przyjęcia takiej osoby może tylko w uzasadnionych
przypadkach.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może przyjąć w poczet członków
zwyczajnych osoby, które nie spełniają warunków wymienionych w ust. 2 pkt (c) albo
(d) powyżej, jeżeli przyjęcie takiej osoby istotnie przyczyni się do realizacji celów
statutowych, a pozytywną opinię w sprawie przyjęcia takiej osoby wyrazi
przynajmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

6.

Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy bez względu na miejsce
zamieszkania, na warunkach przewidzianych w Statucie.
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1.

§9
Zarząd podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia w
terminie 3 miesięcy od otrzymania kompletu dokumentów wymaganych zgodnie ze
Statutem i zażądanych na podstawie §8 ust. 3 powyżej.

2.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

1.

§ 10
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
(a)
(b)
(c)
(d)

2.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
(a)
(b)
(c)
(d)

1.

(c)
(d)
(e)

pisemnej rezygnacji z członkostwa;
utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności
prawnych albo utraty praw publicznych;
likwidacji członka będącego osobą prawną;
wykluczenia;
śmierci członka.

Wykluczenie członka następuje w przypadku:
(a)
(b)

3.

uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie;
przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 11
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
(a)
(b)

2.

udziału i głosowania podczas Walnego Zebrania Członków;
wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia;
zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z
jego działalnością i otrzymania informacji o sposobie ich załatwienia;
uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.

zwłoki z zapłatą składki za którykolwiek okres składkowy dłuższej niż 3
miesiące;
postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami organów
Stowarzyszenia.

O wykluczeniu decyduje Zarząd. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie
wykluczenia Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście
na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia
zainteresowanego na piśmie.
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4.

Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt (a)–(c) stwierdza Zarząd.
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego na piśmie.

1.

§ 12
Jako członek wspierający może być przyjęta do Stowarzyszenia osoba fizyczna lub
prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, która okaże pomoc w
realizacji jego celów.

2.

Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka wspierającego w wypadku
określonym w §11 ust. 2 lit. b) i ust. 3 Statutu.

1.

§ 13
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, której godność tę za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia nada Walne
Zebranie Członków.

2.

Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadku
określonym w §11 ust. 2 lit. b) i ust. 3 Statutu.

1.

§ 14
Członkom wspierającym i honorowym przysługują takie same prawa i ciążą na nich
takie same obowiązki jak w przypadku członków zwyczajnych z zastrzeżeniem ust. 2 i
3 poniżej.

2.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa
wyborczego. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za
pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do
władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez
Stowarzyszenie zadań.

3.

Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 15
Organami Stowarzyszenia są:
(a)
(b)
(c)

Walne Zebranie Członków;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna.

1.

§ 16
Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie
Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

2.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 2-letnią kadencję.
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3.

Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z
powodu:
(a)
(b)
(c)

ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
pisemnej rezygnacji;
odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą, za którą padnie co
najmniej dwie trzecie głosów z głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących
się, gdzie głosy takie odda co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.

4.

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie składu organów może nastąpić w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie danego organu. W trybie tym nie można
powołać więcej niż połowy składu organu.

5.

Mandat członka dokooptowanego wygasa z dniem najbliższego Walnego Zebrania
Członków. Na porządku dziennym takiego Walnego Zebrania Członków Zarząd
umieszcza powołanie członka danego organu. Członek taki powołany jest na trwającą
kadencję danego organu.
Walne Zebranie Członków

1.

§ 17
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu,
przynajmniej raz w roku kalendarzowym, nie później niż do końca czerwca. Zarząd
może zwoływać nadzwyczajne Walne Zabrania Członków.

3.

Ponadto, Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
na wniosek Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/5 członków lub co najmniej 15
członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, zaś termin odbycia nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków musi przypadać w ciągu 3 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4.

Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania
Członków przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. Zawiadomienia mogą być
przesyłane w szczególności pocztą elektroniczną.

5.

Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera
Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,
którzy dalej prowadzą obrady.

6.

Walne Zebranie Członków obraduje według porządku obrad ustalonego przez Zarząd.

7.

Walne Zebranie Członków może uzupełnić porządek obrad, jeżeli obecnych jest co
najmniej 75% członków.
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8.

Do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa
w ust. 3 powyżej, dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany
jest uwzględnić. Porządek obrad może być rozszerzony przez Zarząd o inne kwestie.

9.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:

1.

(a)

w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
członków;

(b)

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 18
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
(a)
(b)
(c)
(d)

2.

zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności w poprzednim roku;
udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium
członkom Zarządu za poprzedni rok;
zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia
w poprzednim roku,

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej;
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
ustalanie wysokości składek członkowskich;
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku;
uchwalanie planów działania Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

3.

Ponadto, Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołania od uchwał Zarządu.
Członek Stowarzyszenia, który ma w tym interes prawny może wnieść odwołanie od
uchwały Zarządu w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o treści tej
uchwały. Osoba niebędąca członkiem Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od
uchwały Zarządu tylko w przypadku, gdy uprawnienie to wynika bezpośrednio z
innych postanowień niniejszego Statutu.

4.

Walne Zebranie Członków uchyla lub zmienia uchwałę Zarządu, od której wniesiono
odwołanie, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub postanowieniami Statutu. W
przeciwnym razie Walne Zebranie Członków oddala odwołanie.

5.

W razie uchylenia uchwały Zarządu, Zarząd zobowiązany jest podjąć nową uchwałę w
przedmiotowej sprawie w terminie 3 miesięcy od podjęcia przez Walne Zebranie
Członków decyzji uchylającej uchwałę Zarządu.
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Zarząd

1.

§ 19
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.

3.

Zarząd składa się z od 3 do 7 członków. Członkowie Zarządu poza Prezesem mogą
używać tytułu Wiceprezesa Zarządu.

4.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
§ 20
Do zakresu działania Zarządu należy:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa
oraz wykluczenia członka;
przygotowywanie projektów i wykonywanie budżetu Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem.

1.

§ 21
Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub co najmniej dwóch członków
Zarządu.

Komisja Rewizyjna

1.

§ 22
Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 7 członków.

3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje jej pracami.

4.

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
(a)
(b)

będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
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5.

Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji
Rewizyjnej powoduje wygaśnięcie mandatu.
§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
(a)
(b)
(c)
(d)

przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej
działalności Zarządu;
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków
w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu;
przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

1.

§24
Komisja Rewizyjna zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z
potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub co
najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
§ 25
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie, mają
prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
Rozdział V
SPOSÓB REPREZENTACJI, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH,
WAŻNOŚĆ UCHWAŁ
§ 26
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
§ 27
Następujące czynności wymagają uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
przystąpienie do spółki osobowej;
zaciągnięcie zobowiązania w wysokości przekraczającej 50% składek
należnych za poprzedni rok;
wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na czas
określony dłuższy niż 3 lata;
zbycie lub obciążenie składnika majątku o wartości wyższej niż 50% składek
należnych za poprzedni rok;
przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 28
O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają, gdy
za uchwałą oddano więcej głosów niż przeciwko uchwale, a co najmniej połowa liczby
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obecnych członków organu oddała głos za, przeciw lub wstrzymujący się przy
obecności co najmniej połowy pełnego składu danego organu. W wypadku równej
liczby głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Rozdział VI
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
służy

§ 29
wyłącznie

1.

Majątek Stowarzyszenia
Stowarzyszenia.

do

realizacji

statutowych

celów

2.

Źródłami powstania majątku (pozyskiwania środków finansowych) Stowarzyszenia są:
(a)

składki członkowskie;

(b)

darowizny, spadki, zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej;

(c)

środki pochodzące ze sponsoringu;

(d)

dochody z majątku Stowarzyszenia;

(e)

wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 30
Składki członkowskie powinny być wpłacane do piętnastego dnia każdego miesiąca.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd
w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Rozdział VII
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1.

2.

§ 31
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie
służącym realizacji jego celów statutowych. Dochód z prowadzonej przez
Stowarzyszenie działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmienniczych,
działalności wydawniczej i poligraficznej,
badań naukowych i prac rozwojowych związanych z prawem pracy,
działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji,
działalności edukacyjnej,
działalności usługowej świadczonej jako organizacja członkowska.
Rozdział VIII
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ZMIANA STATUTU
§ 32
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne
Zebranie Członków na podstawie uchwały, za którą zostanie oddanych co najmniej
dwie trzecie głosów z głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się, gdzie głosy
takie odda co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. Postanowień §28 Statutu
nie stosuje się.
Rozdział IX
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

1.

§ 33
Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków, za którą zostanie oddanych co najmniej dwie trzecie głosów z głosów
oddanych za, przeciw i wstrzymujących się, gdzie głosy takie odda co najmniej
połowa członków Stowarzyszenia. Postanowień §28 Statutu nie stosuje się.

2.

Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie
Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określi
sposób przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia.

Komitet Założycielski

_______________________
Bartłomiej Raczkowski

_______________________
Ewa Łachowska–Brol

_______________________
Marcian Wojewódka
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