STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI NIEBANKOWYCH INSTYTUCJI PŁATNOŚCI
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW (PONIP)
Tekst jednolity z dnia 8.6.2015

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa Związku
1. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców (PONIP) zwana dalej
Związkiem, jest dobrowolną, niezależną samorządną i trwałą organizacją związkową, utworzoną
na podstawie Ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r., prowadzącą
działalność mającą na celu popieranie i ochronę wspólnych interesów pracodawców.
2. Pracodawcą w rozumieniu Ustawy o organizacjach pracodawców i niniejszego Statutu jest każda
osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników (również
okresowo).
§2
Siedziba, obszar działania, czas trwania Związku
1. Siedzibą Związku jest Warszawa.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże dla właściwej realizacji
celów statutowych Związek może prowadzić działalność również poza granicami Polski.
4. Związek może przystępować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
pracodawców o podobnym celu i charakterze działania.
5. Związek jest utworzony na czas nieograniczony.
Rozdział 2. FORMA DZIAŁANIA ZWIĄZKU
§3
Cele i forma działania Związku
1. Podstawowym celem Związku jest ochrona wspólnych praw i reprezentowanie tożsamych dla
zrzeszonych członków interesów wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji
i instytucji.
2. Cele statutowe Związku realizowane będą poprzez:
a) zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych
z działalnością Związku i jego członków;
b) prezentowanie stanowiska Związku i jego członków wobec organów władzy ustawodawczej,
administracji państwowej (rządowej), samorządowej i gospodarczej;
c) współpracowanie z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi
działalność w zakresie objętym celami statutowymi Związku;
d) organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów i szkoleń;

e) ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności członków
Związku;
f) współpracę z osobami oraz instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń;
g) podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Związku.
3. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić:
a) działalność gospodarczą;
b) działalność szkoleniową i promocyjną, w tym również na rzecz członków Związku;
c) uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.
4. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników
na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego
wykonywanie określonych zadań i czynności.
5. Zmiana celów Związku następuje w trybie zmiany niniejszego Statutu.
Rozdział 3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§4
Członkostwo
1. Członkostwo w Związku ma charakter dobrowolny i nabywa się je z chwilą przyjęcia deklaracji
członkowskiej uchwałą Zarządu. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy
zainteresowanemu prawo odwołania do Ogólnego Zgromadzenia.
2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie deklaracji zawierającej oświadczenie woli o przystąpieniu do
Związku i podporządkowanie się zasadom ustalonym niniejszym Statutem.
3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej składają deklaracje
podpisane przez uprawnionych reprezentantów, działających zgodnie z dotyczącymi ich
przepisami ustrojowymi.

§5
Prawa i obowiązki członków Związku
1. Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.
2. Członkom związku przysługuje:
a) prawo do aktywnego udział w życiu Związku, w szczególności w jego pracach i
zgromadzeniach;
b) czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jeśli została powołana;
c) prawo do korzystania z pomocy i interwencji Związku w zakresie jego działań statutowych
określonych w § 3 Statutu;
d) prawo do uzyskania informacji o wszelkich działaniach i decyzjach Związku;
e) prawo do występowania z wnioskami i postulatami do organów Związku;
f) prawo do korzystania w swej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Związku.
3. Członkowie Związku są zobowiązani do:
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a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Związku oraz regularnego opłacania
składek członkowskich;
b) dbania o dobre imię Związku;
c) popierania i czynnego wspierania wspólnych celów Związku i wysuwanych przezeń
postulatów;
d) udzielania Zarządowi informacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania Związku;
e) udzielania pomocy w wykonywaniu zadań statutowych;
f) brania udziału w życiu związkowym.
§6
Utrata członkostwa
1. Członkostwo w Związku ustaje z chwilą:
a) złożenia oświadczenia woli o wystąpieniu ze Związku. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku
powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
b) wykreślenia członka z rejestru członków Związku;
c) wykluczenia.
2. Wykreślania członka z rejestru członków dokonuje Zarząd.
3. Wykreślenie członka z rejestru Związku, następuje z powodu:
a)
b)
c)
d)

śmierci;
ogłoszenia upadłości;
likwidacji;
zaprzestania wykonywania działalności.

4. Wykreślenie członka z rejestru Związku może nastąpić z powodu nieopłacenia składki przez
członka Związku przez okres 3 miesięcy. Skreślenie następuje po bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego przez Zarząd w pisemnym upomnieniu o opłacenie składki.
5. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie
licujący z godnością członka Związku, Zarząd może ukarać udzieleniem upomnienia,
a w szczególnych przypadkach wykluczyć w drodze uchwały ze Związku, z inicjatywy własnej lub
na wniosek co najmniej 1/2 członków Związku.
6. Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowanemu służy odwołanie w terminie 14 dni do
Ogólnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez Ogólne Zgromadzenie,
decyzja Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ulega zawieszeniu z wyjątkiem decyzji podjętej na
podstawie § 6 ust. 3.
Rozdział 4. WŁADZE ZWIĄZKU – ORGANIZACJA I KOMPETENCJE
§7
Organy Związku
1. Organami Związku są:
a) Ogólne Zgromadzenie;
b) Zarząd.

-3-

2. Ogólne Zgromadzenie może w drodze uchwały powołać Komisje Rewizyjną.
§8
Ogólne Zgromadzenie Związku
1. Ogólne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.
2. Przewodniczącym Ogólnego Zgromadzenia jest Prezes Zarządu Związku lub wskazany przez niego
członek Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie może pełnić funkcji Przewodniczącego oraz nie wskazał
członka Zarządu do pełnienia tej funkcji lub żaden ze wskazanych członków Zarządu nie może
pełnić tej funkcji, Ogólne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym.
3. Każdy z członków Związku dysponuje 1 głosem w Ogólnym Zgromadzeniu.
4. Kompetencje Ogólnego Zgromadzenia:
a) uchwalenie zmian Statutu;
b) przyjęcie regulaminu obrad Ogólnego Zgromadzenia;
c) ustalenie wysokości składki członkowskiej;
d) uchwalenie budżetu przedstawionego przez Zarząd;
e) uchwalenie corocznego programu określającego rodzaje i formy działalności statutowej
przedstawionego przez Zarząd;
f)

zaakceptowanie oraz wprowadzanie
zaproponowanego przez Zarząd;

zmian

do

programu

działania

Związku

g) wybór Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, jeżeli została powołana.
h) odwołanie Zarządu w całości lub części przed upływem jego kadencji na wniosek Komisji
Rewizyjnej, jeżeli została powołana lub 1/3 członków, uchwałą podjętą w trybie określonym
w niniejszym Statucie;
i)

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu wniesionych przez członków Związku;

j)

podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich członków Związku w sprawach, które nie
zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie, jako wyłączne kompetencje innych organów
związku;

k) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku, sprawozdań
finansowych za ostatni rok obrotowy i udzielanie absolutorium członkom Zarządu z
wykonania przez nich obowiązków.
5. Ogólne Zgromadzenie odbywa się w sesji zwyczajnej raz w roku. Zwołuje je Zarząd. Sesję
nadzwyczajną zwołuje Zarząd na wniosek 1/2 członków lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli została
powołana w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Ogólnego
Zgromadzenia przez Zarząd zwołuje je Komisja Rewizyjna. W razie braku Komisji Rewizyjnej i
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braku aktywności Zarządu w zakresie zwołania Ogólnego Zgromadzenia, prawo zwołania
Ogólnego Zgromadzenia przysługuje każdemu członkowi Związku.
6. Ogólne Zgromadzenie zwoływane jest za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych
pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Ogólnego Zgromadzenia.
Możliwe jest również zastosowanie wysłania zawiadomienia pocztą elektroniczną, jeżeli
uprzednio członek Związku wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie
powinno być wysyłane.
7. Do ważności uchwał Ogólnego Zgromadzenia niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej
połowy liczby członków.
8. Ogólne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Ogólnego Zgromadzenia. W przypadkach uregulowanych
niniejszym Statutem odmiennie, uchwały Ogólnego Zgromadzenia podejmowane są odpowiednią
większością przewidzianą w Statucie.
9. Uchwały zapadają w głosowaniach jawnych. Na żądanie co najmniej 1/2 obecnych członków,
Przewodniczący Ogólnego Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne.
10. Członkowie Związku mogą być reprezentowani na Ogólnym Zgromadzeniu przez odpowiednie
władze statutowe lub pełnomocników na podstawie pisemnego umocowania.
11. Bez odbycia Ogólnego Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie
wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
12. Ogólne Zgromadzenie może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co
obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Ogólnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie mogą
wypowiadać się w toku obrad Ogólnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad Ogólnego Zgromadzenia;
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Ogólnego
Zgromadzenia.
13. W przypadku Ogólnego Zgromadzenia, które odbywa się przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, udział członków Związku w Ogólnym Zgromadzeniu może podlegać
jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji członków i zapewnienia
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
14. Inicjatywa w zakresie przeprowadzania obrad Ogólnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej należy do Zarządu lub 1/2 członków Związku. Unormowania
niniejszego Statutu odnośnie Ogólnego Zgromadzenia odbywającego się w formie zwykłej stosuje
się odpowiednio do formy komunikacji elektronicznej.
§9
Zarząd Związku
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1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Związku.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes oraz inni członkowie w liczbie ustalonej przez Ogólne
Zgromadzenie.
3. Sposób i tryb powołania członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu uchwala Ogólne Zgromadzenie
zwykłą większością głosów.
4. Kadencja Zarządu Związku wynosi 1 rok kalendarzowy i rozpoczyna się od momentu wybrania
członków Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu posiada 1 głos w Zarządzie.
6. Każdy członek Zarządu może zostać odwołany na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia
podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
7. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, jego odwołania, śmierci lub niemożności pełnienia
funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 4 miesiące mandat wygasa.
8. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 6 i 7, Ogólne
Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Zarządu. Mandat nowego członka Zarządu
powołanego przed upływem wspólnej danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
9. Zarząd może zostać odwołany w całość na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia podjętej
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, co skutkuje
zakończeniem bieżącej kadencji Zarządu. W takim przypadku Ogólne Zgromadzenie niezwłocznie
dokonuje wyboru nowego Zarządu.
10. Do reprezentacji Związku uprawniony jest:
a) każdy członek Zarządu samodzielnie w zakresie czynności, które powodują powstanie po
stronie Związku zobowiązań lub które stanową rozporządzenie prawem Związku o wartości
nie przekraczającej 15. 000 zł (piętnaście tysięcy złotych);
b) Dwaj członkowie Zarządu łącznie w pozostałych przypadkach, w tym w przypadkach, w
których nie można określić wartości prawa lub zobowiązania będącego przedmiotem
czynności.
11. Zakres działania Zarządu:
a) reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej
i gospodarczej oraz innych organizacji i instytucji;
b) koordynowanie działań i uchwalanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur
organizacyjnych Związku;
c) ustalanie projektu budżetu;
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d) ustalanie projektu corocznego programu określającego rodzaje i formy działalności
statutowej.
12. Prezes reprezentuje na zewnątrz Zarząd, kieruje pracami Zarządu oraz zobowiązany jest do
nadzoru wykonywanych obowiązków przez członków Zarządu.
13. Do kompetencji Zarządu należy ponadto:
a) wnioskowanie o zwołanie Ogólnego Zgromadzenia ;
b) uchwalanie regulaminu Zarządu;
c) kierowanie bieżącą działalnością Związku zgodnie ze Statutem, uchwałami Ogólnego
Zgromadzenia.
Rozdział 5. FUNDUSZE, MAJĄTEK ZWIĄZKU I SKŁADKA
§ 10
Mienie i fundusze
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka, papiery wartościowe i
inne aktywa.
2. Fundusze związku tworzone są z:
a)
b)
c)
d)

składek członkowskich;
darowizn, zapisów i dotacji;
dochodów z działalności Związku;
dochodów z majątku Związku.

3. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej, a w szczególności na
działalność organizacyjną, informacyjną.
§ 11
Budżet
1. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki, którymi
Związek dysponuje.
2. Budżet uchwala się na okres roczny.
3. Budżet jest jawny, a jego realizacja musi być częścią sprawozdania z działalności Zarządu.
4. Przekroczenie budżetu zatwierdzonego przez Ogólne Zgromadzenie możliwe jest tylko
w wyjątkowych przypadkach i tylko na podstawie wcześniejszej uchwały Zarządu. Zarząd
w corocznym pisemnym sprawozdaniu wyjaśnia powody takiej sytuacji.
5. Związek jest odpowiedzialny za swoje zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności za
zobowiązania swoich członków. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania
Związku.
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§12
Składka członkowska i wpisowe
1. W celu zapewnienia środków finansowych koniecznych dla funkcjonowania Związku opłacana
jest przez członków Związku z góry za okres roczny składka członkowska.
2. Wysokość, a także termin opłacenia składki członkowskiej oraz wpisowego określa uchwała
Ogólnego Zgromadzenia.
3. Członkowie założyciele zwolnieni są z wpłacenia na rzecz Związku wpisowego.
4. Nowo przyjęci członkowie zobowiązani są do uiszczenia wpisowego oraz składki członkowskiej za
rok, w którym przystąpili do Związku. W przypadku przystąpienia do Związku przez nowo
przyjętego członka w terminie po dniu 30 czerwca danego roku, wysokość składki członkowskiej,
do uiszczenia której członek ten jest zobowiązany w roku, w którym przystępuje do Związku,
ulega zmniejszeniu o połowę.
Rozdział 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub likwidacji Związku może być podjęta przez Ogólne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej 3/4 członków.
2. W przypadku nie zebrania właściwego quorum, Ogólne Zgromadzenie w sprawie zmiany Statutu
lub likwidacji Związku powinno zostać zwołane powtórnie nie później niż 30 dni od daty
pierwszego Ogólnego Zgromadzenia. Przy powtórnym zwołaniu, uchwała o której mowa w ust. 1
może być podjęta większością 2/3 głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Po uchwale Ogólnego Zgromadzenia o likwidacji Związku - Ogólne Zgromadzenie podejmuje
decyzję o przeznaczeniu majątku Związku.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia prawa
o organizacjach pracodawców oraz prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego.
5. Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Związku do Krajowego Rejestru Sądowego.
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