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S T A T U T  

LUBELSKIEGO FORUM PRACODAWCÓW 

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE 

Rozdział I.  
Postanowienia ogólne 

Art. 1.  

1. Lubelskie Forum Pracodawców, zwane dalej „Forum” jest dobrowolną, niezależną 
i samorządną organizacją pracodawców. 

2. Forum działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późn. zm.) i niniejszego Statutu. 

Art. 2.  

1. Obszarem działania i realizacji celów Forum jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Forum jest miasto Lublin. 

Art. 3.  

1. Forum nie tworzy terenowych jednostek organizacyjnych. 
2. Forum może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, federacji, konferencji 

i stowarzyszeń o podobnym profilu działania. 
3. Forum może tworzyć stałe oraz doraźne komisje, komitety i inne zespoły kolegialne 

o charakterze doradczym lub reprezentacyjnym. 

Art. 4.  

1. Forum posiada osobowość prawną. 
2. Rokiem obrotowym Forum jest rok kalendarzowy. 
3. Dochód z działalności Forum może być przeznaczony wyłącznie na rzecz prowadzenia 

działalności statutowej Forum. 
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Rozdział II.  
Cele i zadania Forum 

Art. 5.  

1. Misją Forum jest reprezentowanie, ochrona interesów i wspieranie rozwoju zrzeszonych 
członków i ich kadry zarządzającej. 

2. Celem Forum jest działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa na rzecz 
członków i ich kadry zarządzającej, realizowana przez: 
a) ochronę praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych 

członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej 
oraz organów samorządu terytorialnego poprzez między innymi: 
- delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w działaniach doradczych 

i opiniotwórczych, 
- wydawanie opinii i rekomendacji w imieniu zrzeszonych członków; 

b) działania wspierające działalność i rozwój zrzeszonych członków, w szczególności 
poprzez: 
- monitorowanie stanu i zmian w otoczeniu gospodarczym i przekazywanie tych 

informacji zrzeszonym członkom, 
- edukację i inne działania wspierające rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności 

zrzeszonych członków i ich kadry zarządzającej. 
- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej na rzecz zrzeszonych 

członków, 
- wspieranie nawiązywania przez zrzeszonych członków kontaktów gospodarczych 

w kraju i za granicą, 
- promowanie i organizowanie rozstrzygania sporów pomiędzy zrzeszonymi 

członkami w drodze postępowania polubownego i pojednawczego; 
c) działania wspierające inicjatywy społeczno-gospodarcze, w szczególności: 

- kształtowanie i promowanie zasad etyki w działalności gospodarczej, 
- dokonywanie analiz i wyrażanie opinii o funkcjonujących i wdrażanych regulacjach 

prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, 
- wspieranie ochrony dobrego imienia zrzeszonych członków, 
- wspieranie i promowanie dobrych praktyk w życiu gospodarczym, 
- wspieranie i promowanie inicjatyw i projektów służących rozwojowi 

gospodarczemu i jakości działania biznesu; 
d) działania wspierające integracja środowiska: wymianę doświadczeń, wiedzy 

i dobrych praktyk, w szczególności: 
- integrację kadr zarządzających zrzeszonych członków, 
- inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami pracodawców, 

pracowników, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz 
organizacjami charytatywnymi; 

- tworzenie warunków do nawiązywania relacji i współpracy gospodarczej 
zrzeszonych członków. 
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Rozdział III.  
Członkowie Forum, ich prawa i obowiązki 

Art. 6.  

Członkiem Forum może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność na obszarze działania Forum, 
oraz: 

a) jest pracodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; lub 
b) zatrudnia co najmniej jedną osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od 

podstawy tego zatrudnienia. 

Art. 7.  

1. Decyzje w sprawie przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Forum. 
2. Pracodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Forum winien złożyć: 

a) deklarację przystąpienia Forum; 
b) rekomendację dwóch członków Forum; 
c) oświadczenie stwierdzające jego status prawny i spełnienie warunków, o których 

mowa w art. 6. Statutu; 
d) deklarację przestrzegania Statutu i uchwał organów Forum; 
e) zobowiązanie do wniesienia opłaty wpisowej i uiszczania składek członkowskich. 

3. Zarząd Forum prowadzi rejestr zrzeszonych członków. 

Art. 8.  

1. Członek Forum, niebędący osobą fizyczną, wskazuje jedną osobę fizyczną reprezentującą 
go w Forum i wykonującą prawa i obowiązki przynależne osobie fizycznej. 

1a. Członek Forum, niebędący osobą fizyczną, może wskazać dodatkowo drugą osobę 
fizyczną reprezentującą go w Forum i wykonującą prawa i obowiązki przynależne osobie 
fizycznej, będącą zastępcą osoby wskazanej na postawie ust. 1. 

2. Jedna osoba fizyczna może reprezentować oraz wykonywać prawa i obowiązki tylko 
jednego członka Forum. 

3. Brak wskazania, o którym mowa w ust. 1., skutkuje zawieszeniem praw członka Forum. 

Art. 9.  

Członkowie Forum mają prawo: 
a) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Forum; 
b) korzystać z pomocy i świadczeń Forum na zasadach określonych decyzjami Zarządu; 
c) kierować do Zarządu wnioski i propozycje dotyczące działalności Forum; 
d) używać znak słowno – graficzny Forum wraz z informacją, że członek jest zrzeszony 

w Lubelskim Forum Pracodawców. 
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Art. 10.  

Członkowie Forum mają obowiązek: 
a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Forum; 
b) uczestniczyć w miarę swoich możliwości w realizacji statutowych celów i zadań 

Forum; 
c) przestrzegać norm współżycia społecznego i zasad etyki w działalności 

gospodarczej; 
d) działaniem i postawą dbać o dobre imię Forum, 
e) terminowo opłacać składki i inne zobowiązania wobec Forum. 

Art. 11.  

Forum nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków oraz nie może naruszać ich 
samodzielności, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne. 

Art. 12.  

1. Członkostwo Forum ustaje: 
a) wskutek wystąpienia, które następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia; 

wystąpienie staje się skuteczne w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym oświadczenie wpłynęło do Forum; 

b) wskutek wykreślenia z powodu utraty statutowych warunków członkostwa, 
w szczególności, ale nie wyłącznie: 
- zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, 
- utraty statusu przedsiębiorcy, 
- śmierci członka będącego osobą fizyczną, 
- likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej lub innego ustania bytu prawnego 

członka niebędącego osobą fizyczną; 
c) wskutek wykreślenia członka w wyniku nie płacenia zobowiązań wobec Forum 

przez okres trzech miesięcy, liczony od daty wymagalności niezapłaconego 
zobowiązania; 

d) wskutek wykluczenia z Forum z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, 
regulaminów lub uchwał organów lub gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić 
z celami Forum albo gdy godzi w Jego dobre imię. 

2. Wykreślenie lub wykluczenie członka, następuje na podstawie uchwały Zarządu, 
stwierdzającej ustanie członkostwa, w dniu podjęcia uchwały. 

3. Wykreślonemu lub wykluczonemu członkowi Forum służy prawo odwołania do Walnego 
Zebrania w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie wraz 
z uzasadnieniem wnosi się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, który może, 
po rozpatrzeniu odwołania, uchylić swoją uchwałę odpowiednio o wykreśleniu lub 
wykluczeniu. 

4. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie po dacie otrzymania przez Forum 
odwołania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

5. W przypadku wniesienia odwołania, do czasu rozpatrzenia go przez Walne Zebranie 
prawa członka pozostają zawieszone. 
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Art. 13.  

1. Osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Lubelskiego 
Forum Pracodawców lub realizacji Jego celów statutowych może otrzymać tytuł 
„Honorowego Członka Lubelskiego Forum Pracodawców”, zwany dalej „Tytułem”. 

2. Tytuł nadaje i pozbawia go Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub piętnastu członków 
Forum, w drodze uchwały. 

3. Osoba, której posiada Tytuł: 
a) ma prawa, o których mowa w art. 9. lit. a) – c) Statutu; 
b) ma prawo używania znaku słowno – graficznego Forum wraz z informacją, że 

posiada tytuł „Honorowego Członka Lubelskiego Forum Pracodawców”; 
c) powinna przestrzegać obowiązków, o których mowa w art. 10. lit. b), c) i d) Statutu. 

4. Nadanie Tytułu nie powoduje przyznania czynnego, biernego prawa wyborczego i prawa 
do głosu na Walnym Zebraniu. 

5. Nadanie Tytułu nie zobowiązuje do wnoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Forum. 
6. Osoba, której przyznano Tytuł może się go zrzec poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia.  
7. Zarząd prowadzi rejestr osób, które otrzymały Tytuł. 

Rozdział IV.  
Organy Forum 

Art. 14.  

1. Organami Forum są: 
a) Walne Zebranie; 
b) Zarząd; 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w drodze uchwały przyjąć regulaminy określające 
zasady ich działania. 

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna składają przed Walnym Zebraniem sprawozdanie ze swej 
działalności za każdy rok kalendarzowy. Sprawozdania rozpatruje zwyczajne Walne 
Zebranie. 

4. Jeden członek nie może być reprezentowany jednocześnie w Zarządzie i Komisji 
Rewizyjnej – nawet przez różne osoby fizyczne. 

Art. 15.  

1. Członkiem organów Forum może być tylko osoba fizyczna – członek lub osoby 
wskazane przez członka na podstawie art. 8. 

2. Członkowie organów Forum są zobowiązani reprezentować interesy Forum. 
3. Działalność w organach Forum opiera się na społecznej pracy ich członków. 
4. Zarząd może w drodze uchwały określić zasady zwrotu członkom organów kosztów 

poniesionych przez nich w związku z pełnieniem funkcji. 
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Art. 16.  

1. Wyboru i odwołania członków organów (poza Walnym Zebraniem) Forum dokonuje 
Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym. 

2. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby zgłaszanych przez członków Forum 
kandydatów, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i którzy wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 

3. Szczegółowe zasady wyborów określa Regulaminu Obrad Walnego Zebrania 
przyjmowany przez Walne Zebranie w drodze odrębnej uchwały. 

4. Bierne prawa wyborcze do organów Forum przysługują: 
a) członkom Forum, będącymi osobami fizycznymi; 
b) osobom fizycznym, reprezentującym członka Forum niebędącego osobą fizyczną, 

zgodnie z art. 8. Statutu. 
5. Czynne prawa wyborcze do organów Forum i prawo głosu na Walnym Zebraniu 

przysługują osobom, które mają bierne prawa wyborcze lub ich pełnomocnikom, 
z zastrzeżeniem, że jedna osoba fizyczna może wykonywać prawa tylko jednego członka 
Forum. 

Art. 17.  

1. Kadencja organów Forum trwa trzy lata. 
2. Wygaśnięcie mandatu członka organu Forum następuje w przypadku: 

a) upływu kadencji organu – w dniu odbycia Walnego Zebrania kończącego kadencję; 
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji – w dniu złożenia rezygnacji; 
c) odwołania ze składu organu – w dniu odwołania; 
d) ustania jego członkowstwa w Forum lub ustania członkostwa w Forum 

reprezentowanego przez niego członka Forum – w dniu ustania członkostwa; 
e) ustania stosunku prawnego, o którym mowa w art. 8., łączącego członka organu 

z członkiem Forum – w dniu ustania stosunku prawnego; 
f) urlopu lub zwolnienia lekarskiego, trwającego nieprzerwanie dłużej niż trzy miesiące 

– w dniu podjęcia uchwały przez organ, do którego należy członek; 
g) braku woli pracy w danym organie przejawiającej się udokumentowaną 

nieusprawiedliwioną nieobecnością na trzech kolejnych posiedzeniach organu – 
w dniu odbycia trzeciego posiedzenia; 

h) śmierci. 
3. Wygaśnięcie mandatu członka organu nie powoduje wygaśnięcia mandatów pozostałych 

członków. 
4. Członkowie organów mogą być odwołani ze składu organu w czasie trwania kadencji ze 

względu na: 
a) rażące naruszenia postanowień Statutu; 
b) działanie na niekorzyść Forum bądź ogółu jej członków; 
c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

5. Odwołanie członka organu Forum następuje uchwałą Walnego Zebrania podjętą zwykłą 
większością głosów w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 
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lub piętnastu członków Forum. Zainteresowanemu lub jego pełnomocnikowi przysługuje 
prawo wystąpienia na forum Walnego Zebrania przed podjęciem uchwały. 

6. W uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie może dokonać, na wniosek Zarządu lub 
piętnastu członków Forum, wyborów uzupełniających do organów w czasie trwania 
kadencji. W wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu 
i Regulaminu Obrad Walnego Zebrania dotyczące wyborów. 

Art. 18.  

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Forum. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

Art. 19.  

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku najpóźniej do końca pierwszego 
półrocza roku kalendarzowego. 

2. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zebrania jest co najmniej: 
a) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
b) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje: 
a) Zarząd lub Komisja Rewizyjna z własnej inicjatywy z ważnych powodów; 
b) Zarząd na wniosek co najmniej piętnastu członków Forum w terminie dwudziestu 

dni od daty złożenia wniosku. 
4. Przedmiot obrad Walnego Zebrania jest określany przez organ zwołujący. W sytuacji 

zwoływania na wniosek członków powinien być on nie mniejszy niż określony we 
wniosku. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebrania nie może rozszerzyć przedmiotu obrad ponad 
przewidziany w zawiadomieniu o zwołaniu. 

6. O miejscu, terminie i porządku obrad zawiadamia członków organ zwołujący na piśmie 
najpóźniej na czternaście dni przed Walnym Zebraniem. 

7. Decyzje Walnego Zebrania zapadają w formie uchwał. 
8. Uchwały Walnego Zebrania, o ile Statut lub decyzja Walnego Zebrania nie stanowią 

inaczej, zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych 
członków. 

9. Każdy członek ma tylko jeden głos, z zastrzeżeniem art. 16. ust. 5. Statutu. 

Art. 20.  

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a) uchwalenie Statutu i zmian w Statucie; 
b) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania; 
c) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
d) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Forum; 
e) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
f) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości; 
g) podjęcie decyzji o likwidacji Forum; 
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h) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do 
kompetencji Walnego Zebrania. 

2. Walne zebranie może, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, podjąć uchwały 
w sprawach: 
a) uchwalenia kierunków i zadań programowych działalności Forum, w ramach celów 

wyznaczanych przez Statut; 
b) stanowisk Forum w sprawach kluczowych dla środowiska zrzeszonych członków; 
c) zbadania sprawozdań finansowych Forum przez biegłego rewidenta. 

3. Absolutorium jest udzielane za rok kalendarzowy. 
4. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2. lit. c) może złożyć także Komisja 

Rewizyjna. 

Art. 21.  

1. Zarząd kieruje działalnością Forum i reprezentuje Forum. 
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. 
3. Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone dla innych organów Forum, w szczególności, 

ale nie wyłącznie, do kompetencji Zarządu należy: 
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 
b) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich; 
c) podejmowanie decyzji o wysokości, trybie wnoszenia, odroczeniach i umorzeniach 

opłaty wpisowej i składek członkowskich; 
d) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych komisji, komitetów i innych 

zespołów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności, zatwierdzanie ich 
regulaminów, powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków tych 
zespołów; 

e) nadzór nad majątkiem Forum i ustalanie zasad działalności finansowej Forum; 
f) sporządzanie sprawozdań finansowych Forum; 
g) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Forum; 
h) powoływanie, określanie zasad działania i nadzorowanie Biura Forum; 
i) przygotowanie i uchwalanie dokumentów Forum, służących zarządzaniu 

operacyjnemu. 
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Forum. 
5. Zarząd ze swego grona może powołać jednego lub więcej Wiceprezesa. 
6. Oświadczenia woli w imieniu Forum składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, 

z zastrzeżeniem, iż jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes. 
7. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i jednoosobowo reprezentuje pracodawcę 

w stosunku do pracowników Forum. 

Art. 22.  

1. Komisja Rewizyjna sprawuje całokształt kontroli nad działalnością Forum ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu osób. 
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3. Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) prowadzenie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Forum oraz 

działalności Forum w kontekście zgodności podejmowanych czynności i działań ze 
Statutem Lubelskiego Forum Pracodawców oraz przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa; 

b) przedstawienie Walnemu Zebraniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej 
działalności Forum; 

c) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z kontroli działalności Forum wraz 
z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi; 

d) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania – niezależnie od 
sytuacji przewidzianych w Statucie – jeżeli nie uczynił, a był zobowiązany do tego 
Zarząd Forum (przepisy o zwoływaniu stosuje się odpowiednio). 

4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. 
5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 
6. Komisja Rewizyjna może wybierać ze swego grona jednego lub więcej 

Wiceprzewodniczącego. 
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracami Komisji Rewizyjnej. 

Rozdział V.  
Majątek i zmiany funkcjonowania Forum 

Art. 23.  

1. Na majątek Forum składają się nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz 
wszelkie prawa majątkowe. 

2. Majątek Forum powstaje w szczególności, ale nie wyłącznie, z: 
a) wpisowego oraz składek członkowskich; 
b) subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów; 
c) dochodów z majątku i działalności Forum. 

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Forum ustala Zarząd Forum. 

Art. 24.  

1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu może być podjęta przez Walne Zebranie większością 
dwóch trzecich głosów przy reprezentacji co najmniej połowy członków Forum. 

2. W przypadku niespełnienia warunku reprezentacji połowy liczby członków możne zostać 
zwołane kolejne, nadzwyczajne Walne Zebranie w sprawie zmiany Statutu. W takim 
przypadku uchwała w sprawie zmiany Statutu może być podjęta przez Walne Zebranie 
bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych członków 
Forum. 
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Art. 25.  

1. Uchwała w sprawie likwidacji Forum może być podjęta przez Walne Zebranie 
większością dwóch trzecich głosów przy reprezentacji co najmniej połowy członków 
Forum. 

2. W przypadku niespełnienia warunku reprezentacji połowy liczby członków możne zostać 
zwołane kolejne, nadzwyczajne Walne Zebranie w sprawie likwidacji Forum. W takim 
przypadku uchwała w sprawie zmiany Statutu może być podjęta przez Walne Zebranie 
bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych członków 
Forum. 

3. Uchwała w sprawie rozwiązania Forum: 
a) określa sposób przeprowadzenia likwidacji; 
b) określa przeznaczenie majątku Forum pozostałego po likwidacji; 
c) ustanawia likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. 

Art. 26.  

1. W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Forum, Walne Zebranie może 
podjąć decyzję o przekształceniu organizacyjnym bez konieczności wszczynania procesu 
likwidacyjnego. 

2. Dla decyzji, o której mowa w ust. 1., stosuje się postanowienia o zmianie Statutu. 

Rozdział VI.  
Przepisy końcowe i przejściowe 

Art. 27.  

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla 
Forum. 

2. Kadencja organów Forum wybranych przed wejściem w życie niniejszego Statutu nie 
ulega zmianie. 

3. Mandaty członków organów, którzy nie spełniają warunków członkostwa w organach 
przewidzianych niniejszym Statutem, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszego 
Statutu. 

4. Wszelkie wewnętrzne regulacje Forum, w szczególności regulaminy organów, pozostają 
w mocy, z wyłączeniem postanowień sprzecznych z niniejszym Statutem. 

5. Osoby, które otrzymały tytuł Honorowego Członka Lubelskiego Forum Pracodawców 
zachowują go z prawami określonymi niniejszym Statutem. Jeżeli korzystały z biernego 
prawa wyborczego postanowienia ust. 3. stosuje się odpowiednio. 


