
 

 

Utworzenie Związku Pracodawców 

KLASTRY POLSKIE 
 

Związek pracodawców powstaje na mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej 
przez co najmniej 10 pracodawców. 
Decyzję w kwestii członkostwa pracodawcy posiadającego status osoby prawnej 
w organizacji pracodawców podejmuje organ upoważniony do składania 
oświadczeń woli w jej imieniu. W zależności od relacji o charakterze prawno-
organizacyjnym może to być zarówno podmiot kolektywny (np. zarząd spółki 
kapitałowej), jak i osoba fizyczna upoważniona do reprezentacji pracodawcy 
(np. dyrektor przedsiębiorstwa państwowego). 

Do rejestracji związku pracodawców niezbędne są następujące dokumenty 

   1  Statut 
   2 Protokół  zebrania założycielskiego 
    3 Uchwała o powołaniu organizacji 
   4 Lista założycieli 
    5 Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego 
    6 Uchwała o wyborze organów 

  

Od uczestników zebrania założycielskiego wymagane są następujące dokumenty1:  

1. Aktualny wypis z KRS  (Rejestru Przedsiębiorców lub Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej) + podanie numeru REGON, 
gdy nie jest on wpisany do KRS. 

2. W przypadku osób, które zgodnie z KRS nie mają prawa do 
indywidualnej reprezentacji potrzebne będzie pełnomocnictwo (od organu 
uprawnionego do reprezentacji) do uczestnictwa w zebraniu i do złożenia 
oświadczenia o przystąpieniu do organizacji pracodawców. 

                                                           
1dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
składa się w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach lub wyciągach (art. 6944 
KPC) 

 



 
 

 
3. Każdy podmiot winien przedłożyć  oświadczenie o byciu pracodawcą, w 

myśl art. 3 Kodeksu Pracy - złożone przez organ uprawniony do 
reprezentacji. (Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby 
nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli 
zatrudniają one pracowników.)  

4. Sąd może (choć nie powinien) wymagać dokumentu potwierdzenia 
złożenia za ostatni miesiąc dokumentu ZUS o odprowadzaniu składek 
(formularz ZUS DRA 1) (jeżeli możemy - to dobrze byłoby mieć takie 
potwierdzenie). 

W celu rejestracji potrzebne będą dane osobowe członków komitetu założycielskiego 
i organów władzy, tj.:  

2.   nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego 3.   Drugi człon nazwiska złożonego 

  

  

4.   Pierwsze imię 5.   Drugie imię  

6.   Numer  PESEL               

 
 

 

 


