Regulamin Turkusowego Klub Przedsiębiorstw Społecznych
w ramach Projektu „Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m. st. Warszawa”

§1
Cele Klubu
1. Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych jest klubem zrzeszającym przedsiębiorców społecznych z całej
Polski działającym przy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (dalej „Klub”).
2. Klub został utworzony na podstawie porozumienia zawartego w dniu 16 października 2019 roku przez
Członków Założycieli Klubu.
3. Podstawowymi celami Klubu jest wspólne działanie na rzecz wspierania, rozwoju i promocji
przedsiębiorczości społecznej w Polsce, a także tworzenie więzi środowiskowej wśród działających na terenie
Polski przedsiębiorstw społecznych.
4. Długoterminowym celem Klubu jest powołanie przez Członków Klubu organizacji posiadającej osobowość
prawną, która będzie realizować cele i podejmować działania tożsame z określonymi w niniejszym
regulaminie.
5. Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez podejmowanie następujących działań:
1) sieciowanie Członków;
2) podejmowanie działań na rzecz tworzenia porządku prawnego sprzyjającego rozwojowi
przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w szczególności stworzenie definicji legalnej przedsiębiorstwa
społecznego, a także lobbying na rzecz obniżenia obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstw
społecznych lub wypracowanie innych rozwiązań legislacyjnych umożliwiających przedsiębiorstwom
społecznym lepszy rozwój oraz niższe koszty prowadzenia działalności;
3) prowadzenie działań integrujących przedsiębiorstwa społeczne w celu nawiązywania kontaktów
zawodowych, a także forum wymiany myśli, opinii i kształtowania poglądów na temat funkcjonowania
przedsiębiorstw społecznych;
4) tworzenie mechanizmów wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze
funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych;
5) prowadzenie działań promujących wizerunek przedsiębiorcy społecznego jako rzetelnego i godnego
zaufania pracodawcy i „ważnego gracza” na scenie gospodarczej;
6) promocja Członków, świadczonych przez nich usług i wytwarzanych produktów;
7) promowanie mapy przedsiębiorstw społecznych i podniesienie świadomości społecznej w zakresie
prowadzonej przez przedsiębiorstwa społeczne działalności;
8) organizacja szkoleń, kursów, doradztwa dla Członków;
9) tworzenie mechanizmów wymiany usług i oferowania zniżek na produkty pomiędzy Członkami.
6. Zakres powyższych działań nie jest katalogiem zamkniętym i może zostać rozszerzony o inicjatywy
zaproponowane przez poszczególnych Członków Klubu.

1

§2
Członkostwo w Klubie
1. Członkostwo jest rodzajem aktywności publicznej i ma charakter wspólnej działalności na rzecz środowiska
przedsiębiorstw społecznych. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.
2. Wszyscy Członkowie Klubu są równouprawnionymi uczestnikami Klubu, bez względu na czas przystąpienia,
formę i charakter działalności, wielkość i uzyskane wyniki finansowe.
3. Klub zrzesza przedsiębiorców społecznych przez co rozumie się podmioty działające na terenie Polski,
posiadające osobowość prawną, prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność
gospodarczą z jasno określonym celem społecznym wskazanym w ich dokumentach założycielskich.
4. Członkostwo w Klubie związane jest ze złożeniem deklaracji członkowskiej i akceptacją niniejszego
regulaminu.
5. Członkami Klubu mogą być osoby prawne wskazane w ust. 3 powyżej.
6. Członkowie Klubu zobowiązani są do wyznaczenia osoby fizycznej jako swojego przedstawiciela
umocowanego do działania w Klubie.
7. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet Członków podejmuje Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych po
zasięgnięciu opinii pozostałych Członków Klubu.
8. Osoba prawna ubiegająca się o status Członka Klubu jest zobowiązana złożyć w Fundacji Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych stosowną deklarację zawierającą informacje na swój temat oraz oświadczenie o
akceptowaniu bez zastrzeżeń niniejszego regulaminu.
9. Członek Klubu może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Klubie poprzez złożenie pisemnej
rezygnacji w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
10. Członek Klubu może zostać wykluczony z Klubu w przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu
na drodze uchwały podjętej przez pozostałych Członków Klubu, przyjętej bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej połowy Członków Klubu.

§3
Prawa i obowiązki Członków Klubu
1. Członkowie zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań mających na celu realizację celów
określonych w § 1. Członkowie zobowiązują się ponadto do niepodejmowania działań skierowanych
przeciwko Klubowi lub mogących utrudniać realizację działań Klubu określonych w niniejszym regulaminie.
2. Członkowie zobowiązują się do partycypowania w kosztach funkcjonowania Klubu oraz w kosztach inicjatyw
podejmowanych przez Klub na zasadach wynikających z §4 poniżej.
3. Członkowie mają prawo do nieodpłatnego korzystania z dorobku wypracowanego w ramach działalności
Klubu.
4. Członkowie mają prawo do inicjowania i udziału w klubowych przedsięwzięciach i akcjach.
5. Członkowie mają prawo do otrzymywania wsparcia w formie specjalistycznych usług szkoleniowych,
doradczych i coachingowych w obszarze związanym z działalnością ̨ i funkcjonowaniem przedsiębiorstw
społecznych na zasadach określonych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach Projektu
„Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w m. st. Warszawa”.
6. Członkowie mają obowiązek do informowania swojego otoczenia o fakcie uczestniczenia w Klubie w randze
członka.
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§4
Administrowanie Klubem i partycypowanie w kosztach funkcjonowania Klubu
1. Do czasu przekształcenia się Klubu w niezależną osobę prawną, Klub jest administrowany przez Fundację
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach prowadzonej przez nią działalności statutowej.
2. Działalność Klubu będzie finansowana z wpłat dokonywanych przez Członków Klubu, jak również ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Projektu „Rozwój ekosystemu ekonomii społecznej w
m. st. Warszawa”, którego realizatorem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na warunkach
tego projektu.
3. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest również administratorem środków finansowych
zgromadzonych w ramach wpłat dokonanych przez Członków Klubu.
4. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych wskazuje konto bankowe, na którym gromadzone są wpłaty, o
których mowa w ust. 2 powyżej. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi rejestr wydatków
oraz wpływów.
5. O przeznaczeniu zgromadzonych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych środków finansowych
decydują wszyscy członkowie Klubu w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy Członków Klubu.
6. Wpłaty dokonywane są jednorazowo, w momencie przystąpienia Członka do Klubu, w wysokości 100,00 zł.
§5
Postanowienia końcowe
1. Klub będzie działał do czasu zarejestrowania organizacji, o której mowa w §1 ust. 3. Z momentem powstania
organizacji, o której mowa §1 ust. 3 Klub funkcjonujący na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu
ulega rozwiązaniu.
2. Członkowie zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z realizacją niniejszego
porozumienia w pierwszej kolejności w sposób polubowny na forum Członków Klubu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku rozwiązania Klubu przed upływem terminu określonego w ust. 1, środki finansowe
zgromadzone w ramach dokonanych przez Członków Klubu wpłat, o których mowa w §4 ust. 5 zostają
przekazane na wsparcie statutowej działalności osób prawnych działających na rzecz rozwoju i promocji
ekonomii społecznej w Polsce. O szczegółowym przeznaczeniu środków decydują wszyscy Członkowie Klubu
w drodze podjętej przez nich uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
Członków Klubu.
5. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Członków Klubu, przyjętej
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Klubu.
6. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Członków Założycieli Klubu w dniu 16 października 2019 roku.
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