
 

 STATUT 

ZWIĄZKU POLSKICH PRACODAWCÓW HANDLU I USŁUG 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. „Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług”, zwany dalej: „ZPPHIU lub „Związkiem”, jest organizacją (związkiem) 

pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 

r., poz. 1809 ze zm.). 

2. Związek jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności od organów administracji rządowej i 

samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.  

3. Związek może posługiwać się godłem oraz obcojęzycznymi odpowiednikami (tłumaczeniami) swojej nazwy. 

§ 2 

1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Siedzibą Związku jest Warszawa.  

3. Związek może tworzyć przedstawicielstwa za granicą, działać na forum międzynarodowym oraz przystępować do 

międzynarodowych organizacji pracodawców. 

 

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU 

§ 3 

Celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków 

zawodowych pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego a także:  

a. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;  

b. wspieranie warunków wykonywania działalności gospodarczej przez jego członków i kształtowanie stosunków 

pracy; 

c. działanie na rzecz poprawienia jakości prawa stanowionego w obszarze działalności gospodarczej;  

d. reprezentacja zgodnie z obowiązującymi przepisami interesów członków przed sądami i trybunałami oraz innymi 

organami orzekającymi, w imieniu własnym, jak i poszczególnych członków. 

§ 4 

Cele Związku są realizowane przez:  



a. zajmowania stanowisk i prezentowania opinii we wszystkich sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy lub 

warunkami działania pracodawców,  

b. działalność szkoleniową i organizację konferencji tematycznych, 

c. przeprowadzanie analiz (badań); 

d. udział w negocjacjach umów zbiorowych pracy,  

e. udział w pracach legislacyjnych, 

f. występowanie w imieniu członków do organizacji i instytucji państwowych i samorządowych oraz reprezentowanie ich 

przed innymi osobami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi,  

g. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych i samorządowych i instytucji dialogu 

społecznego.  

h. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,  

§ 5 

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą.  

2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

CZŁONKOSTWO 

§ 6 

Członkami Związku mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze handlu i usług zaspokajającym przede 

wszystkim potrzeby konsumenta indywidualnego (business to consumer – B2C).na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 

akceptują cele wskazane w niniejszym Statucie.  

§ 7 

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd w formie uchwały na pisemny wniosek zainteresowanego 

podmiotu wskazujący na spełnienie warunków członkostwa. 

2. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.  

3. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały o odmowie przyjęcia, wnioskodawcy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o 

odmowie przyjęcia, przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie nie później niż w 

ciągu 3 miesięcy od wniesienia odwołania. 

§ 8 

1. Członkowie Związku, z zastrzeżeniem ust. 2,  mają prawo do:  



a. uczestnictwa w pracach Związku i jego organów; 

b. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach związanych z jego statutowymi celami i zadaniami;  

c. dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;  

d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.  

2. W przypadku zalegania przez członka z płatnością składki przez co najmniej 2 tygodnie, Zarząd uprawniony jest do 

zawieszenia danego członka w jego prawach. Zawieszenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu członka, w 

szczególności drogą mailową, do uregulowania zaległości w terminie  wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni 

oraz po bezskutecznym jego upływie. Zawieszenie następuje na mocy uchwały Zarządu określającej ponadto, że w 

przypadku opłacenia zaległej składki członkowskiej, członek wraca do pełni przysługujących mu praw z upływem 15 

dni od daty wpływu zaległej składki na konto Związku. Przez czas zawieszenia w szczególności członek nie uczestniczy 

w posiedzeniach organów Związku i nie może wykonywać praw wskazanych w § 8 ust. 1 Statutu. 

§ 9 

Członkowie Związku zobowiązani są do:  

a. przestrzegania Statutu Związku oraz wykonywania uchwał jego organów; 

b. udziału w pracach Związku i wspierania go w realizacji jego celów;  

c. terminowego uiszczania składek.  

§ 10 

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:  

a. rozwiązania Związku, 

b. wystąpienia ze Związku przez członka; 

c. wykluczenia członka ze Związku w przypadku: 

i. likwidacji członka będącego osobą prawną bądź śmierci członka – osoby fizycznej, 

ii. zalegania z płatnością składki przez co najmniej 3 miesiące, przy czym przed podjęciem uchwały w tym względzie 

członek musi zostać wezwany do uregulowania zaległości w terminie  wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 

7 dni i nie uregulować zaległości w całości w terminie wskazanym w wezwaniu.  

iii. działania na szkodę Związku;  

d. rozwiązania Związku;  

2. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku składa się najpóźniej na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego, tj. do 

dnia 30 września, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec roku w którym złożono oświadczenie. 

3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej na wniosek co najmniej jednego członka Związku. 



4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. Odwołanie wnosi się w terminie 

nie dłuższym niż miesiąc od dnia doręczenia członkowi uchwały Zarządu o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania 

przez Radę Nadzorczą członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.  

  

ORGANY ZWIĄZKU 

§ 11 

1. Organami Związku są:  

a. Walne Zgromadzenie;  

b. Rada Nadzorcza;  

c. Zarząd.  

2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że 

Statut stanowi inaczej. 

3. Uchwały Organów mogą być podejmowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku, 

po zarządzeniu głosowania i zebraniu odpowiedniej liczby głosów powołany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, 

Prezes Zarządu/wyznaczony członek Zarządu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej/wyznaczony członek Rady Nadzorczej  

sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania oraz podjęcia uchwały. 

§ 12 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.  

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na trzy lata powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku 

obrad wszystkich członków listami poleconymi lub za pomocą środków elektronicznych, co najmniej 14 dni przed 

terminem rozpoczęcia obrad. 

3. Walne Zgromadzenie może odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub przy wykorzystaniu 

elektronicznych środków umożliwiających bieżącą bezpośrednią komunikację. 

4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie 

obradować bez względu na liczbę uczestników.  

5. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku, mogą również uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej. 

6. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał.  

7. Zarząd w każdym momencie uprawniony jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a zobowiązany jest je zwołać  

w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej lub przez członków 

posiadających co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Do Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia odpowiednio stosuje się regulacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.   

§ 13 



1. Każdemu członkowi przysługuje prawo głosu nad uchwałami rozpatrywanymi na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że Statut 

stanowi inaczej.  

2. Na Walnym Zgromadzeniu członkowi przysługuje głos lub głosy w ilości: jeden głos na tysiąc złotych składki rocznej 

uiszczonej w roku poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. 

3. Członkowi, niezależnie od ilości uiszczonej składki rocznej, przysługuje co najmniej 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. 

4. W pierwszym roku działalności Związku postanowienia dwóch ustępów poprzedzających stosuje się do członków, którzy 

uiścili składki roczne za ten rok. 

§ 14 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;  

b. uchwalanie programów działania Związku;  

c. uchwalanie Statutu i jego zmian;  

d. rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku; 

e. zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej z działań podjętych w okresie jej kadencji.  

§ 15 

1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego 

Zgromadzenia.  

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem par. 21 ust. 4. 

3. Rada Nadzorcza składa się z 2 do 10 członków. Rada może wybrać ze swego grona Przewodniczącego.   

4. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków 

Rady Nadzorczej.  

5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w ustępie poprzedzającym zostaje 

przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej 

większością 2/3 głosów.  

6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:  

a. rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,  

b. odwołania przez Walne Zgromadzenie, 

c. ustanie członkostwa w Związku podmiotu, który zgłosił na Walnym Zgromadzeniu kandydaturę danego członka 

Rady Nadzorczej, 



d. złożenia oświadczenia przez członka Związku, który zgłosił na Walnym Zgromadzeniu kandydaturę danego członka 

Rady Nadzorczej, o odwołaniu tego członka, 

e. uchyleniu przez Walne Zgromadzenie uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, 

f. śmierci.  

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej lub innego jej członka. Mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub przy 

wykorzystaniu elektronicznych środków umożliwiających bieżącą bezpośrednią komunikację 

8. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego 

nieobecności/nieobsadzenia tej funkcji, członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez pozostałych.  

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. 

10. Rada Nadzorcza zobowiązania jest corocznie, w latach,  w których nie odbywa się zwyczaje Walne Zgromadzenie, 

przekazywać członkom Związku zatwierdzone sprawozdanie Zarządu z działalności Związku, o którym mowa w § 16 lit. 

c. 

 

§ 16 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  

a. wybór i odwołanie członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku; 

b. nadzór nad działalnością Zarządu;  

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Związku 

oraz podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami/nadwyżki kosztów nad 

przychodami, 

d. wyrażanie zgody na czynności Zarządu obejmujące zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości 

powyżej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych); 

e. doradztwo i wsparcie Zarządu przy określaniu kierunków działania Związku i realizacji celów statutowych; 

f. przyjmowanie wzoru godła i jego zmian; 

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych Statutem; 

h. wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Związku. 

§ 17 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku i reprezentującym go w stosunkach zewnętrznych.  

2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, z zastrzeżeniem par. 21 ust. 4.  



3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie: 

a. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;  

b. odwołania przez Radę Nadzorczą;  

c. ustanie członkostwa w Związku podmiotu, który zgłosił Radzie Nadzorczej kandydaturę danego członka Zarządu; 

d. złożenia oświadczenia przez członka Związku, który zgłosił Radzie Nadzorczej kandydaturę danego członka Zarządu, 

o odwołaniu tego członka; 

e. śmierci. 

4. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 8 osób w funkcji Wiceprezesów. Zarząd uprawniony jest wybrać ze swego grona 

Prezesa.   

5. Zarząd może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. 

6. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Zarządu w trybie przewidzianym w ustępie poprzedzającym zostaje 

przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Zarządu większością 

2/3 głosów. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów w 

głosowaniu głos Prezesa Zarządu ma znaczenie przeważające. 

7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności lub nieobsadzenia tej funkcji,  jeden  z 

Wiceprezesów 

8. Komitet Założycielski wybrany podczas Zgromadzenia Założycielskiego pełni funkcję Zarządu pierwszej kadencji.  

§ 18 

Do kompetencji Zarządu należy:  

a. reprezentowanie Związku na zewnątrz; 

b. prowadzenie bieżących spraw organizacji, 

c. przygotowywanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją 

budżetu;  

d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;  

e. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;  

f. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;  

g.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku, odmowy przyjęcia oraz ustalanie wysokości 

składki członkowskiej; 

h. zawieszenie członka w jego prawach;  



i. nadzór nad działalnością Biura Związku; 

j. podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji międzynarodowych; 

k. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów związku.  

§ 19 

Do zaciągania zobowiązań majątkowych, reprezentowania Związku na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu 

Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.  

 

MAJĄTEK ZWIĄZKU 

§ 20 

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z 

dochodów z majątku Związku, a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału między jej członków. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21 

1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

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

majątku Związku.  

3. Uchwała o zmianie statutu Związku zapada większością 2/3 głosów. 

4. Kadencja Zarządu oraz Rady Nadzorczej rozpoczęta w 2020 r. jest kadencją czteroletnią.   

 


