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STATUT PLATFORMY  

GRUPY DORADCZEJ KZP SP. Z O.O. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Grupa Doradcza KZP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lektykarska 14, 01-687 

Warszawa (dalej: „KZP”) tworzy platformę współpracy gospodarczej dla 

przedsiębiorców operujących na polskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem 

małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: „Platforma” lub „Platforma KZP”). 

2. Przystąpienie do Platformy następuje poprzez akceptację Statutu Platformy oraz 

przesłania drogą pocztową Deklaracji Członkostwa, stanowiącej Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Statutu. 

3. W terminie 30 dni od otrzymania Deklaracji Członkostwa, KZP przysługuje prawo 

wniesienie sprzeciwu od złożonego przystąpienia. W takim przypadku podmiot 

gospodarczy, który przystąpił do Platformy KZP traci prawa członka. Sprzeciw 

zawiera uzasadnienie. 

4. Od zgłoszonego sprzeciwu podmiotowi gospodarczemu przysługuje prawo 

odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

5. Podmiot gospodarczy, który złożył apelację uzyskuje prawa członka wyłącznie w 

przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia odwołania przez Zgromadzenie Ogólne. 

 

II. Cele i zadania 

1. Podstawowym celem Platformy KZP jest kreowanie współpracy gospodarczej, 

rozwijanie wiedzy członków w zakresie obowiązujących przepisów prawa i 

reprezentowanie jej członków przed organami administracji publicznej. 

2. Zadania Platformy KZP realizowane są w szczególności poprzez:  

a. występowanie do właściwych organów z wnioskami o tworzenie oraz 

nowelizację przepisów prawa gospodarczego, dotyczącego obszaru 

działalności członków Platformy KZP; 
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b. współdziałanie i dyskusja nad problemami gospodarki i otoczenia 

biznesowego poszczególnych branż; 

c. formułowanie i publiczne prezentowanie opinii, stanowisk i wniosków 

zgodnych z interesami członków Platformy KZP; 

d. opiniowanie ustaw lub innych aktów prawnych wiążących się bezpośrednio 

lub pośrednio z działalnością członków Platformy KZP; 

e. zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach 

związanych z gospodarką, warunkami działania pracodawców; 

f. wewnętrzne szkolenia członków Platformy KZP; 

g. sygnalizowanie odpowiednim instytucjom przypadków naruszania uczciwej 

konkurencji; 

h. informowania członków o bieżącej sytuacji prawno-gospodarczej; 

i. inspirowanie inicjatyw gospodarczo-społecznych; 

j. delegowanie swoich przedstawicieli do organizacji międzynarodowych i 

tworzenie stałych przedstawicielstw poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

k. promocja członków w publikacjach wydawanych przez Platformę KZP. 

 

III. Członkostwo 

1. Członkiem Platformy KZP może zostać każdy podmiot gospodarczy spełniający 

poniższe kryteria: 

a. prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b. prowadzi działalność zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

c. identyfikuje się z celami statutowymi Platformy KZP; 

d. wyraża wolę aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Platformy KZP; 

e. złoży wymagane dokumenty celem przystąpienia do Platformy KZP, w tym 

pisemną deklarację. 

2. Członkowie Platformy KZP niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani przez 

swoich upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników. 
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3. Członkowie Platformy KZP będący osobami fizycznymi reprezentowani są osobiście 

lub przez upoważnionych pełnomocników. 

4. Przedstawicielami i pełnomocnikami mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych. 

5. Członkostwo w Platformie KZP ustaje wskutek: 

a. wystąpienia członka z Platformy KZP w drodze wypowiedzenia dokonanego 

w formie pisemnego oświadczenie złożonego z 3 (trzy) miesięcznym 

wyprzedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego. Złożenie 

wypowiedzenia w innej niż przepisana formie jest nieważne; 

b. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Platformy KZP z uwagi na: 

i. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej; 

ii. niepłacenia składki członkowskiej przez okres (sześciu) miesięcy z 

zastrzeżeniem Rozdz. IV ust. 7 Statutu, co nie zwalnia członka z 

obowiązku uregulowania zadłużenia wobec KZP; 

c. Wykluczenia z Platformy KZP uchwałą Zgromadzenia Ogólnego z powodu: 

i. prowadzenia działalności sprzecznej z zasadami etyki lub normami 

rzetelnego postępowania; 

ii. naruszenia dobrego imienia Platformy KZP lub KZP; 

6. Uchwała Zarządu Platformy KZP o skreśleniu z listy członków lub uchwała 

Zgromadzenia Ogólnego o wykluczeniu z KZP przekazywana jest niezwłocznie 

zainteresowanemu członkowi Platformy KZP. 

7. Od uchwał, o których mowa w ust. 9 powyżej, przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez Zgromadzenie Ogólne. 

 

IV. Prawa i obowiązki członka 

1. Każdy członek Platformy KZP posiada prawo głosu na Zgromadzeniu Ogólnym. Ilość 

głosów posiadanych przez danego członka odpowiada krotności najniższej składki 

członkowskiej, wpłacanej w 6 (sześciu) miesiącach poprzedzających Zgromadzenie 

Ogólne. Głos/y są niezbywalne. Maksymalna ilość głosów wynosi siedem (7). 
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2. Platforma KZP nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich członków, a 

jej działalność nie narusza ich samodzielności ani też nie ingeruje w ich sprawy 

wewnętrzne. 

3. Członkom Platformy przysługuje: 

a. prawo korzystania ze znaku firmowego KZP zgodnie z zasadami określonymi 

przez Zarząd; 

b. upust w wysokości 10% na wszystkie szkolenia i konferencje organizowane 

przez KZP, 

c. prawo uczestnictwa w śniadaniach biznesowych, spotkaniach B2B, A2B i 

innych, organizowanych przez Platformę KZP, 

d. prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Platformy 

KZP; 

e. prawo uczestnictwa w pracach sekcji branżowych; 

f. czynne i bierne prawo wyborcze na przewodniczącego Zgromadzenia 

Ogólnego Platformy KZP; 

4. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej odpowiedniej dla ilości zatrudnianych 

pracowników ustala corocznie, nie później niż do końca września danego roku, 

Zarząd Platformy KZP, przy uwzględnieniu planowanych na dany rok działań 

Platformy KZP i ich kosztów. Zmiany w wysokości składki wchodzą w życie z dniem 

1 stycznie następnego roku kalendarzowego. 

5. Pierwsza składka członkowska płatna jest z góry za pełne miesiące pozostające do 

końca bieżącego kwartału kalendarzowego w terminie 7 dni od dnia uzyskania 

statusu członka Platformy. Kolejne składki członkowskie płatne są na zasadach i w 

terminach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego statutu – „Regulamin 

płatności składek”. 

6. Wystąpienie członka z Platformy KZP nie zwalnia go z obowiązku uregulowania 

składek członkowskich należnych do końca okresu wypowiedzenia. 

7. Na wniosek członka, uzasadniony jego szczególnie trudną sytuacja finansową, 

Zarząd Platformy KZP może, w drodze uchwały, zwolnić członka Platformy KZP z 

obowiązku zapłaty składki członkowskiej na okres do 6 (sześciu) miesięcy lub 

odroczyć termin płatności składek do 9 (dziewięciu) miesięcy. 
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8. W sytuacji, gdy środki finansowe Platformy KZP okażą się niewystarczające, Zarząd 

może ograniczyć wykonywanie zadań statutowych do najistotniejszych dla 

Platformy KZP i jej członków.  

9. Platforma KZP działa poprzez sekcje branżowe tworzone stosownie do potrzeb 

członków Platformy KZP w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego. 

10. Sekcje działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Platformy 

KZP. 

11. Sekcje branżowe powoływane są na wniosek minimum 3 (trzech) członków, który 

głosowany jest na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym Platformy KZP. 

12. Nowopowstała sekcja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu 

przewodniczącego, który opracowuje regulamin i przedkłada go Zarządowi do 

zatwierdzenia. 

13. Likwidacja sekcji branżowych następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego: 

a. na podstawie wniosku zgłoszonego przez wszystkich członków sekcji; 

b. na podstawie wniosku zgłoszonego przez Zarząd, uzasadnionego brakiem 

widocznej aktywności sekcji przez okres co najmniej 9 (dziewięciu) miesięcy. 

 

V. Organy i struktura organizacyjna 

1. Organami Platformy KZP są Zgromadzenie Ogólne i Zarząd. 

2. Członkowie Platformy wykonują swoje funkcje w organach Platformy osobiście lub 

przez pełnomocników i nieodpłatnie. 

3. Uchwały organów Platformy KZP podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów. 

4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do 

głosowania osób (członków reprezentowanych na posiedzeniu). 

 

VI. Zgromadzenie Ogólne 

1. Zgromadzenie Ogólne może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
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2. Podczas Zgromadzenia Ogólnego członkowie Platformy mogą głosować osobiście, 

przez pełnomocników lub korespondencyjnie. Głos oddany drogą 

korespondencyjną jest skuteczny, jeżeli korespondencja wyrażająca wolę członka w 

odniesieniu do poszczególnych uchwał wskazanych w agendzie dotarła do KZP na 

co najmniej 1 dzień przed dniem obrad Zgromadzenia Ogólnego. 

3. Zgromadzenie Ogólne odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Obradami Zgromadzenia Ogólnego kieruje Przewodniczący wybrany spośród osób 

uczestniczących w Zgromadzenia Ogólnego.  

5. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest raz do roku przez Zarząd w 

terminie do końca czerwca każdego roku kalendarzowego. 

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić 

wszystkich członków na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia 

Ogólnego, poprzez przesłanie członkom zawiadomienia pocztą elektroniczną, na 

adres podany w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu – „Deklaracja członkowska”. 

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest z inicjatywy Zarządu lub na 

umotywowany wniosek 1/5 członków Platformy KZP, zawierający listę spraw 

mających być przedmiotem obrad. 

8. Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego powinno zostać zwołane na 

dzień przypadający nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia 

wniosku o jego zwołanie. 

9. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy: 

a. zatwierdzanie porządku obrad i uchwalanie regulaminu obrad 

Zgromadzenia Ogólnego; 

b. powoływanie i rozwiązywanie sekcji branżowych; 

c. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Platformy oraz wniosków o 

ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zgromadzenie Ogólne; 

d. załatwianie innych spraw szczególnych przekazywanych Zgromadzeniu 

Ogólnemu przez Zarząd lub inne uregulowania szczególne. 

10. Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne władne jest do podejmowania 

uchwał tylko w sprawach ujętych w porządku obrad przy obecności co najmniej 

połowy członków Platformy KZP. 
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VII. Zarząd 

1. W skład Zarządu Platformy KZP każdorazowo wchodzą osoby wchodzące w skład 

zarządu KZP, bez konieczności dokonywania ich formalnego wyboru. 

2. Zarząd Platformy uchwala ramowy plan działalności Platformy KZP, na okres 

kwartalny, lub półroczny lub roczny, uwzględniając potrzeby członków Platformy. 

3. Zarząd Platformy prezentuje uchwalone ramowe plany działalności podczas 

Zgromadzenia Ogólnego. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja Członkostwa w Platformie KZP, 

2. Regulamin płatności składek. 
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……………………………………………………… 

Pieczątka firmowa  

 

DEKLARACJA  CZŁONKOSTWA 

W  PLATFORMIE  GRUPY  DORADCZEJ  KZP  SP  Z  O.O. 
ul. Lektykarska 14, 01-687 Warszawa 

fax (22) 832 36 86, e-mail: biuro@grupakzp.pl, strona: www.grupakzp.pl  

 

Uznając założenia programowe i postanowienia Statutu Platformy Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. (dalej 

„Platforma KZP”): 

1) Deklaruję przystąpienie do Platformy KZP oraz uczestnictwo w pracach Platformy KZP. 

2) Oświadczam, iż znane mi są prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Platformie KZP oraz 

zobowiązuję się w imieniu podmiotu, który reprezentuję do przestrzegania Statutu i uchwał władz 

Platformy KZP.  

3) Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem płatności składek, w szczególności ze sposobem 

naliczania i pobierania składek członkowskich, oraz że zobowiązuję się do terminowego ich opłacania.  

4) Oświadczam, iż na podstawie punktu IV ust. 1 Statutu Platformy Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, deklaruję uiszczanie ………… krotności składki. 

5) Oświadczam, że jestem upoważniony do czynności prawnych w imieniu ww. podmiotu. 

 

 
Miejscowość: ………………………………………………. Data: ……………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko: …………………………………………… 

 
Funkcja: ……………………………………………………….. 

 
Reprezentacja: samodzielna / łączna1 

 
Podpis: …………………………………………………………. 

 
 
 
Miejscowość: ………………………………………………. 

 
 
 
Data: ……………………………………………………………. 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………… 

 
Funkcja: ……………………………………………………….. 

 
Reprezentacja: samodzielna / łączna2 

 
Podpis: …………………………………………………………. 

Załącznik nr 1 

do Deklaracji Członkowskiej 

 

                                                           

1 Niepotrzebne skreślić. 

mailto:biuro@grupakzp.pl
http://www.grupakzp.pl/
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Pełna nazwa firmy 
(wraz ze wskazaniem 
formy prawnej) 

 
 

Adres rejestrowy2  
 

Adres prowadzenia  
działalności  
gospodarczej  
(również oddziały) 

 

Numer NIP  
 

Rok powstania firmy  
 

Branża  
 

Opis działalności:  
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilość zatrudnionych  
osób3 

 

Obrót w poprzednim  
roku rozliczeniowym 

 

Dane kontaktowe:  IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL TELEFON 

PREZES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SEKRETARIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DZIAŁ HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MARKETING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KSIĘGOWOŚĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Adres e-mail dla 
korespondencji 

 

Czy wyrażają Państwo 
zgodę na umieszczenie 
nazwy firmy na stronie 
www.grupakzp.pl ? 

 

TAK                                NIE 

 

Niniejszym, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw 

z 2004 nr 104, poz. 926 z późniejszymi zmianami), znajdujących się na Deklaracji, zezwalam na marketingowe 

                                                           

2  Adres widniejący w dokumentach rejestrowych firmy. 
3  Oprócz „pracowników” w rozumieniu Kodeksu pracy, prosimy uwzględnić osoby zatrudnione w ramach kontraktów 

menedżerskich, umów zlecenia oraz osoby współpracujące, prowadzące własną działalność gospodarczą, których 
więcej niż 51% aktywności poświęconych jest Państwa firmie. 
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ich wykorzystanie i przetwarzanie ich w celach świadczenia usług w ramach statutowej działalności Grupy 

Doradczej KZP sp. z o.o.  – niniejsze dane przekazuję dobrowolnie. 

 

 
Miejscowość: ………………………………………………. 

 
Data: ……………………………………………………………. 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………… 

 
Funkcja: ……………………………………………………….. 

 
Reprezentacja: samodzielna / łączna2 

 
Podpis: …………………………………………………………. 

 
 
 
Miejscowość: ………………………………………………. 

 
 
 
Data: ……………………………………………………………. 

 
Imię i nazwisko: …………………………………………… 

 
Funkcja: ……………………………………………………….. 

 
Reprezentacja: samodzielna / łączna2 

 
Podpis: …………………………………………………………. 
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REGULAMIN  PŁATNOŚCI  SKŁADEK 

W  PLATFORMIE  GRUPY  DORADCZEJ  KZP  SP  Z  O.O. 
ul. Lektykarska 14, 01-687 Warszawa 

fax (22) 832 36 86, e-mail: biuro@grupakzp.pl, strona: www.grupakzp.pl  

 

§ 1 

1. Zarząd Platformy KZP ustala corocznie, nie później niż do końca września danego roku 

wysokość miesięcznej składki członkowskiej odpowiedniej dla ilości zatrudnianych 

pracowników, przy uwzględnieniu planowanych na dany rok działań Platformy KZP i ich 

kosztów.  

2. Zmiany w wysokości składki wchodzą w życie z dniem 1 stycznie następnego roku 

kalendarzowego. 

3. O zmianach w wysokości składki członkowie Platformy informowani są mail’owo. Zmiany te są 

również publikowane na stronie www.grupakzp.pl/Czlonkostwo/Oplaty oraz w niniejszym 

regulaminie, dostępnym na stronie www.grupakzp/Czlonkostwo/Statut. 

4. Zmiana wysokości składki nie wymagają formalnego wprowadzania zmian do Statutu 

Platformy KZP. 

§ 2 

1. Wysokość składek członkowskich w Platformie KZP: 

30,00 PLN / kwartał - Przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 5 pracowników, 

60,00 PLN / kwartał - Przedsiębiorcy zatrudniający od 6 do 50 pracowników, 

90,00 PLN / kwartał - Przedsiębiorcy zatrudniający od 51 do 100 pracowników, 

160,00 PLN / kwartał - Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. 

2. Składka należna jest za każdy pełny miesiąc przynależności do Platformy KZP, przy czym składka 

miesięczna wynosi 1/3 wartości składki kwartalnej. 

3. W przypadku braku informacji o wysokości zatrudnienia przyjmuje się najwyższy wymiar 

składek. 

4. Składkę należy wpłacić z góry do 5 dnia miesiąca/kwartału, na rachunek bankowy:  

Grupa Doradcza KZP: 34 1140 2004 0000 3002 7671 3397. 

§ 3 

1. Opłacenie składki w wymiarze podstawowym jest równoznaczne z przyznaniem danemu 

członkowi Platformy KZP prawa do jednego (1) głosu na Zgromadzeniu Ogólnym.  

2. Członek Platformy KZP może opłacić maksymalnie siedmiokrotność (7) składki, za co 

przysługiwać mu będzie siedem (7) głosów. 
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