REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
KRAKOWSKI KLUB BIZNESOWY

§1

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Krakowski Klub Biznesowy w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kraków.

§3
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§4
5. Cele Stowarzyszenia to:
1. Promowanie i rozwój firm członków Stowarzyszenia,
2. Rozwijanie relacji biznesowych członków Stowarzyszenia,
3. Promowanie i wspieranie inicjatyw biznesowych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych,
4. Działalność kulturalna, naukowa i oświatowa na rzecz członków Stowarzyszenia oraz przedsiębiorców i osób, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą,
5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie ekonomii, finansów i
prawa.
6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację spotkań przedsiębiorców, ludzi sztuki, kultury i polityki,
2. Organizację szkoleń,
3. Wspieranie działalności gospodarczej członków Stowarzyszenia,
4. Wymianę informacji gospodarczych, naukowych, legislacyjnych oraz
dotyczących kultury,
5. Wzmacnianie relacji i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
6. Pomoc prawna, organizacyjna dla członków Stowarzyszenia, którzy
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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§5
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim
lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty
złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
3. Każdy Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
a) przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowego uiszczania składek członkowskich,
c) popierania i realizowania celów Stowarzyszenia.
§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających.
§7
1. Warunkami przyjęcia na członka zwyczajnego są:
a) Złożenie deklaracji członkowskiej, popartej przez trzech wprowadzających
zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
b) Przyjęcie kandydata przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
1. udziału w Zebraniu Członków z prawem głosowania;
2. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
§ 8.
1. Warunkami przyjęcia na członka wspierającego są:
a) Złożenie deklaracji członkowskiej, popartej przez dwóch wprowadzających
zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
b) Przyjęcie kandydata przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów.
2. Członek Wspierający:
1. ma prawo udziału w Zebraniu Członków bez prawa głosowania, tylko z
głosem doradczym;
2. nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
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§9
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. śmierci członka;
2. skreślenia z listy członków na wniosek zainteresowanego;
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek:
i) nieopłacania składek;
i) notorycznego nie brania udziału w działaniach Stowarzyszenia;
iii) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania
Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie
Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest
ostateczna.
§ 10
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków,
1. Zarząd.
§ 11
1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2.Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba,
że regulamin stanowi inaczej.
3.W sprawach określonych w ust. 5 pkt. 6-9 wymagana jest obecność wszystkich
członków stowarzyszenia.
4. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje
we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile
regulamin nie stanowi inaczej.
5. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
1. ustalanie kierunków działania i rozwoju ;
2. wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia;
3. przyjmowanie i odwoływanie członków ;
4. uchwalanie zmian regulaminu;
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia;
6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego;
8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki;
9. podejmowanie decyzji o nabywaniu praw lub zaciąganiu innych zobowiązań
przekraczających wartość 10 000 zł.
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§ 12
Zebranie Członków zwołuje członek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania, którym jest
Prezes Zarządu, a w jego nieobecności osoba wybrana spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§ 13
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą wewnątrz Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia.
b) Wykonywanie uchwał Zebrania Członków.
d) Przyjmowanie i wykluczanie Członków
c) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, z zastrzeżeniem pozostałych
postanowień statutu
f) Zwoływanie Zebrania Członków.
g) Pobieranie od Członków składek członkowskich.
h) Składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Członków.
§ 14
1. Zarząd jest organem wykonawczym i składa się z trzech członków: Prezesa,
Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia wynosi 1 rok.
3. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i zmiany w składzie Zarządu w czasie
trwania kadencji dokonywane są przez Zebranie Członków spośród grona członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej
połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
4. Podczas trwania kadencji członek Zarządu może dokonać rezygnacji z pełnionej
funkcji. W takim wypadku Zarząd może w miejsce ustępującego członka dokonać
wyboru uzupełniającego. Liczba wybranych w takim trybie członków nie może
przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru przez Zebranie Członków.
5. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej dwóch
członków Zarządu, w tym Prezesa i zapadają zwykłą większością głosów, zaś w
przypadku ich równości decydujący jest głos Prezesa.
§ 15
1. Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania
zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu.
2. Sekretarz prowadzi dokumentację Stowarzyszenia.
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§ 16
Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1. składek członkowskich
2. dotacji
3. darowizn
4. zbiórek publicznych
5. spadków, zapisów,
6. dochodów z majątku stowarzyszenia.
§ 17
Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje
Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
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