
 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA 

TCZEWSKI KLUB BIZNESU 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Tczewski Klub Biznesu, w dalszych postanowieniach 
niniejszego statutu zwane Stowarzyszeniem. 

2. W obrocie handlowym i kontaktach z osobami trzecimi Stowarzyszenie może posługiwać się 
także skróconymi oznaczeniami, takimi jak: Stowarzyszenie TKB albo TKB. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tczew. 
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem prawa 
tam obowiązującego. 

5. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji, o ile należność 
ta będzie pozostawała w zgodzie z celami Stowarzyszenia. 

6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swoich spraw lub wykonywania powierzonych czynności Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników. Przez zatrudnienie pracownika rozumie się także zlecenie prowadzenia spraw 
lub powierzenie wykonywania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

7. Stowarzyszenie zawiązane zostaje na czas nieoznaczony. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

8. Celami Stowarzyszenia są: 
a) integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców, 
b) wspieranie i promocja przedsiębiorczości,  
c) rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz promowanie idei biznesu społecznie 

odpowiedzialnego, 
d) rozwój umiejętności i kompetencji biznesowych członków Stowarzyszenia,  
e) wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, 
ekonomicznym, podatkowych, 

f) ochrona interesów gospodarczych przedsiębiorców, 
g) stworzenie forum wymiany kontaktów i budowania relacji dla lokalnych 

przedsiębiorców, 
h) propagowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań służących optymalizacji 

prowadzenia działalności gospodarczej, 
i) wsparcie firm rodzinnych, 
j) promocja zatrudnienia, ekonomii społecznej oraz innych inicjatyw gospodarczych 

przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia w powiecie tczewskim, 
k) popularyzacja przedsiębiorczości wśród osób dorosłych i młodzieży, 
l) promocja gospodarcza regionu, 
m) prowadzenie innej działalności o charakterze działalności pożytku publicznego.  



 
9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie cyklicznych spotkań i warsztatów dla przedsiębiorców, 
b) prowadzenie projektów, kampanii, akcji społecznych, podejmowanie inicjatyw                              

i organizowanie innych wydarzeń na rzecz promocji i rozwoju biznesu, 
c) coaching i mentoring biznesowy dla członków Stowarzyszenia, 
d) publikacje prasowe, eksperckie i monograficzne,. 
e) badania społeczne i statystyczne, 
f) aktywność w mediach społecznościowych, 
g) konferencje naukowe, sympozja, prezentacje i wystawy, 
h) organizowanie warsztatów i szkoleń, 
i) wsparcie lokalnych inicjatyw gospodarczych, 
j) współdziałanie z instytucjami państwowymi oraz samorządowymi, a także innym 

organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi, 
k) działalność opiniotwórczą i opiniodawczą, 
l) specjalistyczne doradztwo, 
m) organizowanie misji gospodarczych. 

10. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a 
także działalność gospodarczą, pod warunkiem uzyskania wpisu do właściwego rejestru 
przedsiębiorców. 
 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz prawne. Osoba prawna 
może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

12. Do stowarzyszenia mogą także należeć cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania. 
13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Członków-założycieli oraz Członków-zwykłych. 
14. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego Członkami z mocy prawa. Przez cały okres 

istnienia Stowarzyszenia będzie przysługiwał im status Członków-założycieli. 
15. Do późniejszego nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu wymagane jest łącznie: 

a) uzyskanie rekomendacji przynajmniej jednego Członka Stowarzyszenia, 
b) złożenie przez kandydata na członka pisemnej deklaracji członkowskiej, 
c) niewyrażenie sprzeciwu (veta) przez któregokolwiek z Członków wobec kandydatury                            

w terminie 30 dni od jej przedstawienia przez Zarząd Członkom, 
d) podjęcie przez Zarząd uchwały o przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia. 

Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia 
może zostać poprzedzone rozmową kwalifikacyjną .z kandydatem i uzależnione od jej 
wyników. 

16. Osoba przyjęta do Stowarzyszenia zgodnie z punktem 15. niniejszego statutu staje się 
Członkiem-zwykłym Stowarzyszenia. 

17. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo: 
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b) pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia, 
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
d) zgłaszania wniosków odnośnie do działalności Stowarzyszenia, 
e) rekomendowania kandydatów na nowych członków Stowarzyszenia. 
f) Korzystania z prawa sprzeciwu (veta) w odniesieniu do rekomendowanych kandydatów 

przez pozostałych członków. 



Członek nie ma obowiązku argumentowania swojego sprzeciwu na otwartym forum. 
Rekomendowane jest podanie przyczyny Zarządowi w przypadku, gdy znacząca większość 
jest za przystąpieniem danego kandydata a np. 1-2 osoby nie.  

18. Każdy z członków Stowarzyszenia ma obowiązek: 
a) uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych według 

uchwalonego przez Zarząd harmonogramu spotkań i wydarzeń, 
b) utrzymanie przynajmniej 50% frekwencji w spotkaniach Stowarzyszenia według 

uchwalonego przez Zarząd harmonogramu, 
c) przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i innych aktów regulujących 

działalność Stowarzyszenia, 
d) dbania o dobry wizerunek Stowarzyszenia, 
e) przestrzegania zasad koleżeństwa w relacjach z innym członkami Stowarzyszenia, 
f) terminowego opłacania składek członkowskich. 

19. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 
a) pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, 
b) pozbawienia praw publicznych, 
c) śmierci członka będącego osobą fizyczną albo utraty osobowości prawnej przez członka 

będącego osobą prawną, 
d) podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka Stowarzyszenia. 

20. Zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 
a) pisemnego oświadczenie członka o zawieszenie z członkostwa w Stowarzyszeniu, 
b) podjęcia przez Zarząd uchwały o zawieszeniu członka Stowarzyszenia, 

21. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu/zawieszeniu członka Stowarzyszenia w razie: 
a) naruszenia postanowień niniejszego statutu, nieprzestrzegania uchwał władz 

Stowarzyszenia lub innych aktów regulujących działalność Stowarzyszenia, 
b) nieuczestniczenia w spotkaniach i innych działaniach Stowarzyszenia zgodnie                               

z przyjętym harmonogramem spotkań na zasadach określonych w punkcie 18 a) i 18 b). 
c) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres co najmniej 2 miesiące, 
d) podejmowania działań sprzecznych z działalnością statutową lub programem 

Stowarzyszenia, 
e) dopuszczenia się zachowania godzącego w dobry wizerunek Stowarzyszenia, 
f) naruszenia dobrych obyczajów lub zasad koleżeńskich, jakie powinny obowiązywać 

między członkami Stowarzyszenia. 

Ponadto Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu/zawieszeniu członka Stowarzyszenia 
na umotywowany wniosek Członka-założyciela albo co najmniej trzech Członków-zwykłych 
Stowarzyszenia. Wniosek taki może wskazywać także na inne przyczyny wykluczenia, niż 
określone w literach a) — f).  

22. W przypadku, gdy uchwała Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu członka Stowarzyszenia 
dotyczy Członka-założyciela, Zarząd zobowiązany jest uprzednio pisemnie poinformować 
Członka-założyciela o zamiarze podjęcia takiej uchwały, a członek ten ma prawo zażądać 
przekazania sprawy do rozstrzygnięcia Walnemu Zebraniu Członków. Żądanie takie 
powinno zostać złożone Zarządowi Stowarzyszenia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 
poinformowania Członka-założyciela o zamiarze podjęcia uchwały o wkluczeniu lub 
zawieszeniu. 

23. W przypadku, gdyby wykluczenie członka Stowarzyszenia z przyczyn, o których mowa                    
w punkcie 21 było niewspółmierne do przewinienia, Zarząd może upomnieć członka, 
wymierzyć mu naganę albo podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka.  

24. Zawieszenie w prawach członka następuje na czas: 
a) 6 miesięcy – w przypadku ustalenia potrzeby odpoczynku od uczestnictwa w spotkaniach                

i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Zawieszenie może zostać 



wydłużone na kolejne 6 miesięcy. Nie wznowienie członkostwa po okresie łącznie                    
12 miesięcy, równoznaczne jest z wyłączeniem i rezygnacją członka ze Stowarzyszenia. 

b) okres dłuższy niż 6 miesięcy, ustalany indywidualnie na wniosek członka przez Zarząd - 
ze względów zdrowotnych lub związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego. 

25. W okresie zawieszenia członek Stowarzyszenia nie może wykonywać przysługujących mu 
praw.  

26. Wysokość składki członkowskiej na czas zawieszenia zostanie obniżona o 80% w stosunku 
do wysokości składki ważnej na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o zawieszeniu członka 
Stowarzyszenia.  

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

27. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków (lub Zebranie Delegatów), 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna 

 

Walne Zebranie Członków 

 

28. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
29. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b) uchwalanie zmian statutu, 
c) wybór, uzupełnianie składu oraz odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej, 
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej, 
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia lub zawieszenia Członka-założyciela 

Stowarzyszenia w sytuacji określonej w punkcie 22., 
f) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu, 
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie likwidacji                                         

i przeznaczeniu jego majątku. 
30. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 
31. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. Termin i 

miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości członków w sposób zwyczajowo przyjęty w 
Stowarzyszeniu, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

32. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane 
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co 
najmniej 5 Członków-założycieli albo 1/3 ogólnej liczby wszystkich członków 
Stowarzyszenia zgłoszony Zarządowi, z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie 
31 statutu. 

33. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wziąć udział z prawem głosu w Walnym Zebraniu 
Członków. Glosowanie odbywa się w systemie głosów ważonych. Każdemu spośród 
Członków-założycieli przysługują 3 (trzy) głosy, zaś Członkowi-zwykłemu 1 (jeden) głos. 
Glosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co 
najmniej 5 członków Stowarzyszenia zgłosi żądanie przeprowadzenie głosowania tajnego. 

34. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co 
najmniej 1/3 wszystkich członków Stowarzyszenia, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. 
Uchwały Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wyboru i odwołania członków 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jak i wykluczenia lub zawieszenia Członka-założyciela 



zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy wszystkich członków 
Stowarzyszenia. 

35. W przypadku nieuzyskania kworum na Walnym Zebraniu Członków wymaganego do 
podjęcia uchwały zgodnie z punktem 30 statutu, Zarząd wyznacza dodatkowy termin odbycia 
Walnego Zebrania Członków przypadający nie później niż w przeciągu 7 dni, na którym 
Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę zwykłą większością głosów pod 
warunkiem obecności co najmniej 5 Członków-założycieli. 

 

Zebranie Delegatów 

 

36. W momencie i przez czas, gdy liczba wszystkich członków Stowarzyszenia przekroczy 40., 
Walne Zebranie Członków zastąpione zostaje Zebraniem Delegatów, które przejmie 
kompetencje Walnego Zebrania Członków, za wyjątkiem prawa do podjęcia uchwały o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

37. W skład Zebrania Delegatów wchodzą wszyscy Członkowie-założyciele oraz 10. Delegatów 
wybranych głosami Walnego Zebrania Członków spośród pozostałych członków 
Stowarzyszenia. Kadencja Delegatów trwa 2. lata od momentu wyborów.  

38. Zebranie Delegatów podejmuje uchwały większością głosów i na zasadach takich samych, 
jak Walne Zebranie Członków, z tym zastrzeżeniem, że każdemu Członkowi-założycielowi 
przysługują po 2 głosy. 

 

Zarząd 

 

39. Zarząd jest powołany do kierowana całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków. 

40. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na 2-
letnią kadencję. Wybór pierwszego Zarządu nastąpi w drodze uchwały podjętej przez 
Członków-założycieli Stowarzyszenia wraz z przyjęciem niniejszego statutu. 

41. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, członkowie Zarządu wybierają spośród siebie 
Prezesa Zarządu; po wyborze Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję 
Wiceprezesów. W przypadku Zarządu jednoosobowego funkcję Prezesa Zarządu pełni 
jedyny członek Zarządu. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu, w szczególności zwołuje 
w miarę potrzeby zebrania członków Zarządu. 

42. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
a) realizacja celów Stowarzyszenia, 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, 
d) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

decydowanie o sposobie wydatkowa środków Stowarzyszenia, 
e) zawieranie umów i zaciąganie innych zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, 
f) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, 

samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
i) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków, 
j) sporządzanie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia, 
k) wstępowanie z wnioskami do organów administracji publicznej i samorządowej, 
l) reprezentowanie Stowarzyszenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych, 
m) podejmowanie uchwał o przyjęciu, zawieszeniu w prawach i wykluczeniu członka 

Stowarzyszenia, 



n) wyznaczanie spośród członków Stowarzyszenia koordynatorów i projektów, 
kampanii, akcji społecznych, innych wydarzeń oraz inicjatyw 'organizowanych przez 
Stowarzyszenie, 

o) koordynowanie działań Stowarzyszenia, 
p) wybór i zmiana adresu siedziby oraz prowadzenia biura Stowarzyszenia, 
q) załatwianie skarg i wniosków wpływających do Stowarzyszenia. 

43. W sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia, 
podejmowanie uchwał należy do Zarządu. 

44. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Stowarzyszenia 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań do kwoty 4.999 złotych. Zaciąganie zobowiązań na 
kwotę 5.000 zł  i więcej wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu. 

45. Przyjęcie, zawieszenia w prawach i wkluczenia członka Stowarzyszenia wymaga 
jednogłośnej uchwały wszystkich członków Zarządu. 

46. Od uchwały Zarządu każdemu z członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do 
Komisji Rewizyjnej. Odwołanie od decyzji Zarządu składa w nieprzekraczalnym terminie 7 
dni od podania jej do wiadomości członków Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty 
w Stowarzyszeniu. 

47. Walne Zebranie Członków w drodze uchwały może ustalić wynagrodzenie dla członków 
Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

48. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością 
Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna pełni funkcję organu wyższego stopnia od uchwal 
Zarządu. 

49. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie Członków na 3-letnią kadencję. Wybór pierwszej Komisji Rewizyjnej nastąpi 
w drodze uchwały podjętej przez Członków-założycieli Stowarzyszenia wraz z przyjęciem 
niniejszego statutu. 

50. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji 
Rewizyjnej, w szczególności zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej zastępuję Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków pod jego 
nieobecność. 

51. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrolowanie działalności Zarządu, 
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 
c) składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
d) prawo składania wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 
f) zatwierdzanie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia. 

52. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich 
członków Komisji Rewizyjnej. 

53. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w terminie 14 dni. Po 
rozpatrzeniu odwołania, Komisja Rewizyjna uchyla zaskarżoną uchwałę Zarządu i 
przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Zarządowi albo zaskarżoną uchwalę 
utrzymuje w mocy. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadłe po rozpoznaniu odwołania od 
uchwał Zarządu są ostateczne. 

54. W razie zaistnienia braków w składzie Komisji Rewizyjnej, do czasu jego uzupełnienia przez 
Walne Zebranie Członków, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej uzupełniają jej skład 
przez kooptację. 



 

Rozdział V  

Majątek i finansowanie 

 

55. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z: 
a) składek członkowskich, 
b) darowizn, spadków, zapisów, 
c) dochodów z własnej działalności oraz majątku stowarzyszenia, 
d) dotacji i ofiarności publicznej. 

56. Środki pieniężne Stowarzyszenia powinny być przechowywane są na koncie bankowym 
prowadzonym dla Stowarzyszenia. 

57. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania, obciążania majątku, zaciągania zobowiązań oraz 
wydatkowania środków Stowarzyszenia do kwoty 1000 zł podejmuje Zarząd samodzielnie.  

58. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania, obciążania majątku, zaciągania zobowiązań oraz 
wydatkowania środków Stowarzyszenia od kwoty 1001 zł podejmuje Zarząd po 
wcześniejszym przegłosowaniu z Członkami Stowarzyszenia – zastosowanie mają zasady 
opisane w pkt 44 statutu. 

59. Zasady ponoszenia oraz wysokość składek członkowskich określa uchwała Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

60. Zmiana postanowień niniejszego statutu następuje wskutek uchwały Walnego Zebrania 
Członków podjętej na wniosek Zarządu, Komisja Rewizyjnej lub co najmniej pięciu 
Członków-założycieli Stowarzyszenia albo 1/5 wszystkich członków Stowarzyszenia, na 
zasadach określonych w Rozdziale IV statutu. 

61. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 
bezwzględną większością głosów wszystkich członków Stowarzyszenia. Z wnioskiem o 
rozwiązanie Stowarzyszenia mogą wystąpić: Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

62. 50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

*** 

Niniejszy statut sporządzono w dniu ………………roku w Tczewie. 

 

 


