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STATUT  

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄKU PRACODAWCÓW LEWIATAN 
 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
1. Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zwany  dalej "Związkiem",  jest  organizacją 

pracodawców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 
pracodawców (tj. z dnia 11 września 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1809 z późniejszymi zmianami).  

2. Związek jest organizacją dobrowolną,  samorządną i niezależną w swej działalności statutowej 
od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. 

3. Związek używa również nazwy w języku angielskim "Wielkopolska Employers Association 
Lewiatan". 

 
§ 2. 

1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 
2. Siedzibą Związku jest Poznań. 
3. Związek może tworzyć oddziały terenowe i przedstawicielstwa. 
4. Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych. 
 
 

ROZDZIAL II 
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI 

 
§ 3. 

Podstawowymi celami Związku są:  
1. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców, w szczególności wobec 

organów władzy publicznej (w tym administracji państwowej, organów samorządu 
terytorialnego), związków zawodowych oraz pracowników. 

2. prowadzenie działań na rzecz gospodarczego rozwoju regionu, rynku pracy i przeciwdziałania 
bezrobociu; 

 
§ 4. 

Zadaniami Związku są, w szczególności: 
1. reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec innych instytucji, organizacji oraz 

organów władzy; 
2. kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej, dotyczącej 

interesów pracodawców; 
3. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa, dotyczącego interesów pracodawców,                         

w szczególności poprzez występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą                  
z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, dotyczących interesów pracodawców, 
w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej; 

4. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców; 
5. organizowanie szkoleń pracodawców; 
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6. prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym 
pracodawców; 

7. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców  
i organizacji pracodawców. 
 

§ 5. 
1. Cele i zadania Związku są realizowane przez: 

a) prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką; 
b) występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej i władz sądowych                           

w sprawach związanych z interesami pracodawców; 
c) opiniowanie założeń i projektów ustaw, aktów wykonawczych do tych ustaw i innych 

przepisów prawa; 
d) udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz                 

w celu zawierania układów pracy i innych porozumień; 
e) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz 

sądowych, a także innych podmiotów, w których, na podstawie odrębnych przepisów, 
mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców; 

f) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, 
prawnego, ekonomicznego i technicznego; 

g) prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej; 
h) organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i innych form wymiany poglądów                                

i doświadczeń; 
i) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów                            

do wykonywania zadań statutowych; 
 
2. Zadania te Związek realizuje w szczególności przez następujące sposoby i formy działania: 

a) prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych 
porozumień, współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego; 

b) prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego; 
c) prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku; 
d) prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, 

ekonomii i organizacji; 
e) prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej; 
f) opiniowanie aktów prawnych, dotyczących działalności gospodarczej, zagadnień  

finansowych; 
i stosunku pracy oraz występowanie do uprawnionych organów z projektami inicjatywy 
ustawodawczej; 

g) prowadzenie doradztwa i szkoleń jako instytucja szkoleniowa i doradcza; 
h) prowadzenie agencji doradztwa personalnego i pośrednictwa w zatrudnieniu; 
i) kształtowanie jednolitego stanowiska członków w sprawach związanych z prowadzoną  

przez nich działalnością gospodarczą; 
j) tworzenie agencji zatrudnienia; 
k) współpracę z publicznymi służbami zatrudnienia, OHP i innymi instytucjami rynku  pracy; 
l) współpracę ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami 

szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy. 
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§ 6. 
1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć 

fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych. 
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
3. Związek może przekazywać dotacje finansowe oraz darowizny, w tym także na cele 

charytatywne, na rzecz osób fizycznych oraz prawnych. 
4. Związek może ustanawiać stypendia związane z realizacją celów statutowych Związku. 
5. Związek może ustanawiać i nadawać odznaczenia. 

 
ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU 
 

§ 7. 
1. Członkami Związku mogą być podmioty działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Członkami Związku są pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.                       

o organizacjach pracodawców lub innych aktów prawnych, regulujących działalność takich 
organizacji. 

3. Członkostwo  w  Związku  jest  dobrowolne  i  nie  może ograniczać  działalności  własnej 
członka.  

4. Członkostwo w Związku na charakter: 
a) zwyczajny; 
b) wspierający; 
c) honorowy. 

5. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być pracodawcy, którzy spełniają warunki opisane                         
w niniejszym Statucie i zostaną przyjęci w poczet członków zgodnie z jego postanowieniami.  

6. Członkom zwyczajnym przysługują wszystkie uprawnienia opisane w niniejszym Statucie,                          
w szczególności:  
a) prawo uczestnictwa w pracach Związku i jego organów w tym prawo do zgłaszania 

wniosków dotyczących działalności Związku; 
b) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku;  
c) prawo dostępu do informacji o działalności Związku, 

7. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku przysługuje Członkom zwyczajnym                       
po upływie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia w poczet Członków Związku i pod warunkiem 
opłacenia przez te podmioty składki członkowskiej za ten okres.  

8. Ilekroć w dalszej części Statutu mowa jest o Członkach Związku rozumie się przez to Członków 
zwyczajnych, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.  

9. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz inne podmioty bez względu na formę 
organizacyjną (w tym podmioty nie posiadające statusu pracodawcy), których działalność 
wspiera realizację celów Związku lub jest konieczna dla realizacji określonych zadań.  

10. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które przyczyniły się do  rozwoju  ruchu 
pracodawców.  

11. Członkowie wspierający oraz Członkowie honorowi zostaną przyjęci w poczet Członków zgodnie 
z postanowieniami Statutu. Członkowie ci mogą uczestniczyć w pracach organów Związku                       
z głosem doradczym oraz mają prawo zgłaszania uwag, dotyczących działalności Związku. 
Zaproszenie Członków wspierających lub honorowych do prac danego organu Związku kieruje 
osoba nim zarządzająca.  
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§ 8. 
1. O przyjęciu w poczet Członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego 

pracodawcy.  
2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet Członków po uzyskaniu 

opinii Prezydium Związku. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie jednego 
miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet Członków, wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia 
przekazania odmowy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezydium Związku. 
Prezydium Związku rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak                        
niż w terminie trzech miesięcy. Decyzja Prezydium Związku jest ostateczna.  

4. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków wspierających oraz Członków honorowych podejmuje 
Zarząd na wniosek członków Zarządu, członków Prezydium Związku oraz dowolnej grupy 
członków Związku w liczbie nie mniejszej niż piętnastu. Zapis § 8 ust 2 Statutu stosuje się 
odpowiednio. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających lub honorowych, 
odwołanie nie przysługuje.  
 

§ 9. 
1. Członkowie Związku nie będący osobami fizycznymi, uczestniczą w pracach Związku poprzez 

swoich przedstawicieli.  
2. Zasady i sposób reprezentacji Członków Związku (w tym zasady i sposób reprezentacji                            

w organach Związku) określają przepisy dotyczące funkcjonowania i sposobu reprezentacji tych 
podmiotów.  

3. W wypadku reprezentacji łącznej lub wieloosobowej, Członek Związku upoważnia jedną osobę, 
która będzie go reprezentować w Związku i w razie konieczności, udziela jej pełnomocnictwa. 
Upoważnienia i pełnomocnictwa udziela się na piśmie. Pełnomocnikiem Członka Związku może 
być także osoba spoza jego organów. Odrębnego pełnomocnictwa należy udzielić także 
prokurentowi.   

4. Upoważnienie lub pełnomocnictwo opisane w ust. 3 powyżej upoważnia wskazaną w nim 
osobę do reprezentacji Członka Związku w jego pracach, do głosowania jak również                                  
do zasiadania w organach Związku. Cofnięcie takiego upoważnienia lub pełnomocnictwa 
stanowi podstawę do rezygnacji lub odwołania danej osoby z organu Związku.    

5. Członek Związku zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,  
poinformować Zarząd Związku o:  
a) zmianach w swoich organach, jeśli skutkuje to utratą prawa jego przedstawicieli                                                 

do reprezentacji lub zasiadania we władzach Związku. 
b) odwołaniu udzielonych pełnomocnictw.  
  

§ 10. 
1. Członkowie Związku zobowiązani są do: 

a) aktywnego udziału w pracach Związku; 
b) przestrzegania Statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów; 
c) terminowego uiszczania składek; 
d) udzielania organom Związku informacji, niezbędnych dla jego działalności; 
e) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych. 

2. Członek Związku może w wyjątkowych sytuacjach, wnioskować jednorazowo do Zarządu 
Związku o zwolnienie lub obniżenie składek członkowskich na okres jednego roku. Wniosek 
należy złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem.  
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3. Członek Związku, który wspiera Związek w ten sposób, iż:  
a) świadczy na rzecz Związku usługi za które nie pobiera wynagrodzenia lub pobiera je                           

w obniżonej wysokości,  
b) korzysta odpłatnie ze świadczeń Związku, a uiszczone przez niego z tego tytułu, w roku 

kalendarzowym, sumy są równe lub wyższe kwocie przypadającej na niego składki 
członkowskiej; 

ma prawo zwolnienia z obowiązku opłacenia składki w kolejnym roku. Zwolnienie następuje                    
na wniosek Członka Związku, złożony do końca stycznia roku kalendarzowego w jakim Członek 
zamierza ze zwolnienia skorzystać.  

 
§ 11. 

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie: 
a) wystąpienia ze Związku; 
b) rozwiązania Związku; 
c) wykluczenia Członka ze Związku na skutek:  

a. działalności Członka Związku na szkodę Związku, 
b. uchylania się Członka Związku od opłacania składek członkowskich (w całości lub                    

w części) przez okres jednego roku; 
c. likwidacji Członka Związku; 
d. utraty przez Członka Związku statusu pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy      

o  organizacjach pracodawców i utrzymywaniu się tego stanu przez dłużej niż trzy 
miesiące;  

2. Członek Związku zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,  
poinformować Zarząd Związku o utracie statusu pracodawcy o jakim mowa w pkt. 1 c) lit. d. 
niniejszego paragrafu.   

3. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na trzy miesiące przed upływem roku 
kalendarzowego, tj. do dnia 30 września, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec roku,                       
w którym złożono deklarację wystąpienia. 

4. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością głosów, przy obecności 
co najmniej 1/2 członków Zarządu. 

5. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia terminie 14 dni od dnia przekazania informacji                     
o wkluczeniu, przysługuje Członkowi którego uchwała dotyczy prawo wniesienia odwołania                 
do Prezydium Związku. Prezydium Związku rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, 
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Decyzja 
Prezydium Związku jest ostateczna.  

6. Członek Związku, który nie opłaca całości lub części składek członkowskich przez okres dłuższy 
niż trzy miesiące, a nie został wykluczony ze Związku w trybie  § 11 ust. 4 Statutu, może zostać 
zawieszony w prawach członka. Zawieszenie w prawach członka może nastąpić także w razie 
ziszczenia się innych przesłanek uzasadniających wykluczenie Członka ze Związku.  

7. W wypadku zawieszenia, Członek Związku nie może wykonywać swoich uprawnień 
członkowskich, w szczególności on lub jego przedstawiciele nie mogą zasiadać i uczestniczyć                       
w pracach organów Związku. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd Związku. Zawieszenie 
jest skuteczne z dniem podjęcia uchwały. Zapis § 11 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio. 

8. Decyzję o zawieszeniu w prawach członka można podjąć także wraz z uchwałą o wykluczeniu. 
Okres zawieszenia trwa do dnia rozpoznania odwołania, a w każdym wypadku nie może trwać 
dłużej niż sześć miesięcy. 

9. W związku z zawieszeniem oraz ustaniem członkostwa nie przysługują Członkom związku żadne 
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roszczenia, w tym roszczenia majątkowe.  
 

 
ROZDZIAŁ IV 

ORGANY ZWIĄZKU, KOMISJE I CIAŁA DORADCZE 
 
 

§ 12. 
1. Organami Związku są: 

a. Walne Zgromadzenie;  
b. Prezydium Związku;  
c. Zarząd Związku.   

2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.  

3. Wybory członków organów Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością 
głosów. 

4. Organy Związku powoływane są na trzyletnią kadencję, chyba że Statut stanowi inaczej.  
5. Jeżeli co innego nie wynika z treści Statutu, kadencje organów Związku i ich członków, 

wybieranych na czas określony, kończą się w roku kalendarzowym w którym upływa kadencja 
danego organu, jednak nie wcześniej niż z dniem odbycia posiedzenia przez organ, który                          
je powołał, a którego przedmiotem ma być wybór tych organów lub ich członków na kolejną 
kadencję. 
 
 

WALNE ZGROMADZENIE 
§ 13. 

 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku. 
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach 

porządku obrad wszystkich Członków Związku. Zawiadomienie wysyła się listami poleconymi, 
drogą elektroniczną  lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed planowanym 
terminem Walnego Zgromadzenia. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz do roku i powinno odbyć się 
nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.  

4. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna zwołanie 
takiego Zgromadzenia za konieczne, a także zobowiązany jest je zwołać w przypadku 
wystąpienia z takim wnioskiem przez co najmniej połowę członków Prezydium Związku. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Prezydium Związku zwołuje się                                           
w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku do Zarządu. 

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy Członkowie Związku. W głosowaniach 
mogą brać udział Członkowie Związku posiadający czynne prawo wyborcze zgodnie z zapisem               
§ 7 ust. 7.  

6. Członkowie Związku są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez odpowiednie władze 
statutowe lub pełnomocników, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 9 Statutu.  

7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał.  
8. Walne Zgromadzenie odbywa się bez względu na ilość obecnych na nim Członków Związku.  
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§ 14. 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1. uchwalenie Statutu Związku i jego zmian; 
2. wybór Prezydenta Związku oraz członków Prezydium Związku;  
3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Prezydium Związku i Zarządu; 
4. rozwiązanie Związku i podejmowanie uchwał, ustalających przeznaczenie i podział majątku 

Związku; 
5. uchwalanie i zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia; 
6. podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych organów Zawiązku.  
 

PREZYDIUM ZWIĄZKU 
 

§ 15. 
 
1. Prezydium Związku jest organem kontrolnym i nadzorującym Związku.  
2. Prezydium Związku składa się z czterech do dziewięciu członków, wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie. W skład Prezydium Związku wchodzą Prezydent oraz Wiceprezydenci 
Prezydium. 

3. Członków Prezydium Związku wybiera się w ten sposób, iż:  
a. Walne Zgromadzenie wybiera w wyborach bezpośrednich Prezydenta Związku; 
b. niezwłocznie po dokonaniu wyboru opisanego w pkt. a) powyżej, na tym samym 

posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nowo wybrany Prezydent Związku rekomenduje 
Walnemu Zgromadzeniu wybór Członków Prezydium, przedstawiając propozycje 
poszczególnych kandydatów;  

c. po przedstawieniu przez Prezydenta Związku propozycji kandydatów, Walne Zgromadzenie 
dokonuje zatwierdzenia Członków Prezydium, przedstawionych przez Prezydenta Związku. 
Każdy z proponowanych kandydatów winien uzyskać większość głosów Walnego 
Zgromadzenia.  

d. w wypadku, gdyby co najmniej trzech kandydatów nie uzyskało wymaganej większości, 
Prezydent Związku może na tym samym posiedzeniu zaproponować nowych kandydatów 
albo wnieść o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż trzy 
miesiące celem złożenia takiej propozycji; Gdyby na kolejnym Walnym Zgromadzeniu                     
nie doszło do wyboru Prezydium Związku, należy ponowić wybory Prezydenta i powtórzyć 
wybór wszystkich członków Prezydium.  

e. Prezydent Związku może proponować odwołanie lub powołanie nowych członków 
Prezydium również w trakcie trwania kadencji, z zastrzeżeniem iż kadencja wszystkich 
Członków Prezydium jest wspólna.  

 
4. Członkowie Prezydium wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Prezydent Prezydium 

Związku może pełnić tę funkcję nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. 
5. Prezydium Związku co najmniej raz do roku bada całokształt działalności Związku                                        

z uwzględnieniem działalności finansowej. Do badania działalności finansowej, Prezydium 
Związku powołuje Komisję Finansową, zgodnie z zapisem § 16 Statutu.  

6. Prezydium Związku powołuje i odwołuje członków Zarządu. 
7. Prezydium Związku ma prawo występować do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń 

kontroli i żądać wyjaśnień. 
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8. Prezydium Związku ustanawia i nadaje odznaczenia, ustala zasady ich przyznawania oraz 
określa wzór odznak. 

9. Posiedzenia Prezydium Związku powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.  
10. Do ważności uchwał Prezydium Związku wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby 

członków tego organu. Jeśli liczba członków Prezydium Związku jest mniejsza niż trzech, do 
ważności uchwał konieczna jest obecność wszystkich członków tego organu. W wypadku 
równej ilości głosów za lub przeciw danej uchwale, decyduje głos Prezydenta Prezydium.  

11. Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium Związku następuje w razie: 
a) ustania członkostwa w Związku Członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w 

Prezydium; 
b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Prezydium Związku; 
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie; 
d) odwołania upoważnienia lub utraty prawa do reprezentowania członka Związku; 
e) śmierci. 
 
 

KOMISJA FINANSOWA 
 

§ 16 
 

1. Do badania działalności finansowej Związku Prezydium Związku powołuje Komisję Finansową.  
2. Komisja Finansowa jest ciałem pomocniczym Prezydium Związku. W skład Komisji Finansowej 

wchodzą przedstawiciele członków Związku, posiadający wiedzę w zakresie finansów oraz nie 
będący członkami Zarządu albo Prezydium Związku.   

3. Komisja Finansowa składa się z dwóch do pięciu członków. Kandydatów do Komisji Finansowej 
zgłaszają członkowie Prezydium Związku. 

4. Wybór członków Komisji odbywa się na pierwszym posiedzeniu Prezydium Związku zwołanym 
po wyborach. Kadencja Komisji powiązana jest z kadencją Prezydium Związku i wygasa wraz                    
z kadencją tego organu.  

5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Finansowej wybierają spośród siebie 
Przewodniczącego. Komisja Finansowa może uchwalić regulamin pracy Komisji. 

6. Komisja Finansowa przedkłada Prezydium Związku oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie 
z badania finansów Związku w danym roku obrotowym.  

 
 

ZARZĄD ZWIĄZKU 
§ 17. 

 
1. Bieżącą pracą Związku kieruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz 

Prezydium Związku. 
2. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, a w wypadku zarządu 

wieloosobowego, z Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.  
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezydium Związku. 
4. Długość kadencji członka Zarządu ustalana jest każdorazowo uchwałą Prezydium o jego 

powołaniu.  
5. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie: 

a) wygaśnięcia kadencji,  
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b) rezygnacji, 
c) odwołania przez Prezydium Związku, 
d) śmierci. 

 
§ 18. 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. kierowanie bieżącą działalnością Związku, 
2. przygotowanie planów działania Związku, 
3. przygotowanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz realizacja 

budżetu, 
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu oraz Prezydium Związku sprawozdań Zarządu z działalności 

Związku, 
5. podejmowanie decyzji i uchwał w sprawie tworzenia funduszy, 
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji krajowych                                  

i międzynarodowych, po uzyskaniu w tym zakresie uprzedniej akceptacji Prezydium Związku; 
7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji, po uzyskaniu w tym zakresie uprzedniej 

akceptacji Prezydium Związku; 
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Związku; 
9. ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności; 
10. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej, po uzyskaniu w tym 

zakresie uprzedniej akceptacji Prezydium Związku; 
 

§ 19. 
1. Związek reprezentuje Zarząd. 
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i reprezentowania 

Związku  upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie. 
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 

przewyższającej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych wymaga zgody Prezydium Związku. 
 
 

RADA ZWIĄZKU I INNE CIAŁA DORADCZE 
 

§ 20.  
 
1. Prezydium Związku powołuje Radę Związku jako ciało doradcze. W skład Rady Związku wejść 

mogą w szczególności przedstawiciele członków Związku, którzy zatrudniają największą liczbę 
pracowników. Prezydium Związku może powołać w skład Rady Związku także inne osoby, w 
tym posiadające wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących działania Związku. Członkami 
Rady Związku są również Prezydenci Honorowi.  

2. W ramach struktur Związku mogą działać inne kolegialne ciała doradcze, w tym w szczególności 
komisje, fora, koła oraz zespoły powoływane przez Prezydium Związku albo Zarząd. Powołując 
ciała doradcze, Prezydium Związku albo Zarząd określają ich cele, zakres działania oraz liczbę 
członków (w tym ew. władze i sposób reprezentacji), mogą także ustanowić regulaminy ich 
działania oraz nadzorować ich działalność. 

3. Konwent Związku tworzą członkowie zrzeszeni bezpośrednio lub w ogólnopolskich związkach 
branżowych w Konfederacji Lewiatan, posiadający swoją siedzibę lub oddział na terenie 
województwa wielkopolskiego. 
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HONOROWI PREZYDENCI ZWIĄZKU 
 

§ 21 
 
1. Tytuł Honorowego Prezydenta Związku nadawany jest dożywotnio za szczególne zasługi dla 

Związku osobom, które pełniły funkcje Prezydenta Prezydium Związku przynajmniej przez 
jedną kadencję.  

2. Tytuł Honorowego Prezydenta Związku nadaje Walne Zgromadzenie Związku.  
3. Honorowy Prezydent Związku ma prawo udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz 

Prezydium Związku z głosem doradczym.  
 
 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK ZWIĄZKU 

 
§ 22. 

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej 
działalności, z dochodów z majątków organizacji, a także dotacji i subwencji, otrzymywanych 
zgodnie z przepisami prawa. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 23. 

1. Uchwała o zmianie statutu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą 
większością głosów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli. 

3. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób 
przeznaczenia i podziału majątku Związku. 

 
 
 


