STATUT
„STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU” W STRZELCACH OPOLSKICH,
zwanym również dalej jako „Centrum” lub „SCOB”,
z dnia 30.09.2016r.
Tekst jednolity podjęty przez właściciela firmy Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB”
Marcin Rękawek, będącej właścicielem obiektu Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu w
Strzelcach Opolskich, w dniu 30.09.2016r., zastępujący STATUT „STRZELECKIEGO
CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU” W STRZELCACH OPOLSKICH podjęty w dniu 30.11.2014r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu powstało w celu rozwoju gospodarki i promocji
przedsiębiorczości powiatu strzeleckiego, które realizowane będą poprzez:
•

promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, poprzez udzielanie kompleksowej
pomocy osobom chcącym założyć działalność gospodarczą

•

promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, poprzez udzielanie kompleksowej
pomocy przedsiębiorcom i lokalnemu biznesowi, chcącym rozwijać lub dywersyfikować
zakres i profil dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej

•

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, działań i postaw, które będą sprzyjały zwalczaniu
bezrobocia, zwłaszcza wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy

•

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, działań i postaw, pozwalających na godzenie życia
prywatnego i rodzinnego, zwłaszcza wśród osób pozostających bez stałego zatrudnienia i
sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi

•

wyszukiwania i propagowania rozwiązań, których efektem i celem jest stopniowe
wydłużanie aktywności zawodowej i przeciwdziałanie występowaniu chorobom
cywilizacyjnym wśród mieszkańców regionu, w wyniku stosowania zaawansowanej
profilaktyki zdrowotnej i współtworzenie programów zdrowotnych

•

promowanie i współtworzenie programów, ukierunkowanych na aktywizację społecznozawodową, osób wykluczonych społecznie oraz osób borykających się z problemami
integracyjnymi wśród lokalnej społeczności, celem umożliwienia aktywizacji procesów
integracyjnych na lokalnym rynku pracy i w przestrzeni biznesowej

•

promowanie i wspieranie koncepcji „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR), która
w koncepcji działania przedsiębiorstw i lokalnego biznesu, uwzględnia zarówno interesy
społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy

•

upowszechnianie wiedzy ekonomiczno-finansowej wśród dzieci i młodzieży regionu,
poprzez promocję i propagowanie postaw pro-przedsiębiorczych, jak również efektów,
skutków i korzyści związanych z podejmowaniem działań przedsiębiorczych oraz
wybieraniu konkretnych ścieżek kariery zawodowej

•

wspieranie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych dla dzieci,
młodzieży, ludzi pozostających na rynku pracy, osób starszych, osób niesamodzielnych oraz
kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

•

upowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości pozyskania źródeł finansowania i środków
finansowych, pochodzących z budżetu Państwa oraz funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej
§2

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu nie posiada osobowości prawnej i prowadzone jest w ramach
jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB”
Marcin Rękawek, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na
terenie Gminy i Miasta Strzelce Opolskie oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
§3
Działalność Centrum prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Centrum jest
miasto Strzelce Opolskie.
§4
Właściciel Centrum może przystępować do projektów krajowych i międzynarodowych, wraz z
organizacjami i podmiotami gospodarczymi realizującymi podobne cele co SCOB, na warunkach,
które są określone w statutach lub regulaminach tych instytucji, jak również na podstawie umów
międzynarodowych, których Polska jest stroną.
§5
Działalność Centrum oparta jest na pracy właściciela firmy Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu
„SCOB” Marcin Rękawek. Ma on też prawo zatrudniać pracowników, dla celów prowadzenia
spraw Centrum, którzy w ramach wykonywanej pracy zarobkowej wykonywać, świadczyć będą
prace na rzecz Centrum.
Rozdział II
Cele SCOB
§6
Głównym celem prowadzenia Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu w Strzelcach Opolskich jest
rozwój gospodarki i promocja przedsiębiorczości oraz realizacja innych inicjatyw społecznych,
gospodarczych i zdrowotnych na terenie województwa opolskiego, które realizowane będą poprzez:
a) poprawę dostępu mieszkańców Powiatu Strzeleckiego do infrastruktury, doradztwa oraz
bieżącej i wiarygodnej informacji gospodarczej, wspierającej nowo powstałe
przedsiębiorstwa oraz istniejący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
b) wzrost liczby nowo powstałych firm wpływających na zmniejszenie bezrobocia i
ograniczających negatywne skutki zjawiska emigracji zarobkowej,
c) wzrost udziału sektora MŚP w strukturze gospodarczej obszaru,

d) wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet, osób niepełnosprawnych oraz młodych
mieszkańców powiatu,
e) wzrost nowo powstałych miejsc pracy,
f) udzielanie pomocy osobom, chcących założyć prywatne przedsiębiorstwa (mikro-, małe i
średnie firmy), w tym wsparcia finansowego i kapitałowe wspieranie przedsięwzięć.
g) wzrost liczby firm, stosujących
odpowiedzialności biznesu (CSR),

i

wdrażających

zasady

koncepcji

społecznej

h) wzrost liczby firm współpracujących i współtworzących warunki wewnątrz otoczenia
przedsiębiorstw, pozwalających na godzenie życia prywatnego i rodzinnego, dbających o
podnoszenie świadomości i zapewniających dostęp do zaawansowanej profilaktyki
zdrowotnej dla swoich pracowników
i) nauczanie oraz wzrost liczby inicjatyw i postaw pro-przedsiębiorczych, podejmowanych ze
strony osób wywodzących się ze środowisk wykluczonych społecznie lub borykających się
z problemami integracyjnymi z resztą społeczeństwa
j) wzrost odsetka przedsiębiorczości i liczby nowo zakładanych działalności gospodarczych
wśród osób poniżej 30 roku życia
k) współpracę z Samorządem Województwa Opolskiego, krajowymi i zagranicznymi
instytucjami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przysłużyć się
gospodarczemu rozwojowi regionu powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego,
l) współtworzenie i organizowanie miejsc pracy dla osób, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych, osób długotrwale
bezrobotnych, osobami po 50 roku życia, czy też z niskimi kwalifikacjami zawodowymi,
m) promocja dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, w zakresie usług zdrowotnych
kierowanych do osób starszych, niesamodzielnych oraz w zakresie opieki nam matką i
dzieckiem (kobiety w ciąży i w okresie połogu oraz dzieci),
n) stworzenie w ramach Centrum „Akademii Zdrowia, Edukacji, Rozwoju i Aktywnego Stylu
Życia” dla firm, pracowników przedsiębiorstw i rodzin (AZERiASZ), umożliwiającego
integrację postaw przedsiębiorczych, reprezentowanych przez lokalny biznes, z potrzebami
społecznymi mieszkańców regionu.

Rozdział III
Sposoby realizacji celów
§7
Właściciel Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu w Strzelcach Opolskich zaplanowane cele
będzie realizować poprzez:
1. Prowadzenie Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości;
2. Wynajem pomieszczeń bez lub wraz z wyposażeniem na preferencyjnych warunkach celem rozwoju przedsiębiorczości;
3. Nieodpłatne użyczanie pomieszczeń i/lub sprzętu/wyposażenia - celem rozwoju
przedsiębiorczości;

4. Prowadzenie „Akademii Zdrowia, Edukacji, Rozwoju i Aktywnego Stylu Życia” dla
pracowników przedsiębiorstw i ich rodzin (AZERiASZ);
5. Uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z celami SCOB;
6. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele SCOB – w tym
organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji, kursów, warsztatów, sesji informacyjnych;
7. Doradztwo, pomoc prawną i ekonomiczną podmiotom gospodarczym oraz osobom
znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji na rynku pracy oraz grupom wykluczonym
społecznie, poprzez organizację i prowadzenie szkoleń oraz specjalistycznego doradztwa;
8. Współpracę z innymi instytucjami i osobami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie biznesu, ekonomii, działalności gospodarczej, profilaktyki
zdrowotnej, zdrowego i aktywnego stylu życia oraz integracji społecznej;
9. Realizacja projektów unijnych (EFS, EFRR, Budżet Państwa) oraz innych inicjatyw
społecznych, zdrowotnych i gospodarczych, których celem jest promocja i ułatwianie
dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych;
10. Prowadzenie działalności integrującej pracowników i Partnerów SCOB, poprzez aktywność
rekreacyjną, kulturalną i towarzyską.
§8
W realizacji swych celów statutowych Właściciel Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu może
tworzyć i powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

Rozdział IV
Władze SCOB
§9
Władzami SCOB są:
1. Marcin Rękawek– właściciel Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek

§ 10
Brak okresu kadencyjności i wybieralności władz.

§ 11
1. Właściciel Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu, kieruje całokształtem działalności SCOB,
kierując się najlepszym interesem Centrum, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji.
2. Właściciel do prowadzenia spraw Centrum może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
3. Właściciel opracowuje regulamin działania i funkcjonowania biur Centrum, do którego stosują
się zarówno pracownicy SCOB, jak również Partnerzy i osoby trzecie przebywające na terenie
Centrum.

§ 12
Władze SCOB są zobowiązane zarządzać majątkiem i sprawami Centrum oraz spełniać swoje
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu oraz regulaminu Centrum.

§ 13
1. Właściciel SCOB upoważniony jest do składania oświadczeń woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych Centrum oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów, wymagany jest podpis właściciela SCOB lub innego
upoważnionego pracownika SCOB.
3. Właściciel Centrum może udzielić – osobie lub pracownikowi sprawującemu funkcję
kierowniczą lub samodzielną – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do
podejmowania decyzji w imieniu właściciela Centrum.

§ 14
Do kompetencji właściciela SCOB należy w szczególności:
Określenie głównych i szczegółowych kierunków działania i celów SCOB;
Realizacja programu celów SCOB,
Uchwalenie statutu i jego zmian,
Przeniesienie siedziby,
Uchwalanie regulaminów SCOB,
Podejmowanie decyzji w zakresie rozporządzania majątkiem i bieżącymi dochodami
uzyskiwanymi poprzez działalność Centrum,
7. Podejmowanie decyzji dotyczących zaciąganych zobowiązań,
8. Podejmowanie decyzji o zakończeniu aktywności gospodarczej w ramach Centrum i
przeznaczeniu pozostałego majątku,
9. Nadzór nad sposobem wykorzystania pozyskanych funduszy,
10. Powoływanie zespołów, komisji oraz określanie ich zadań,
11. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Centrum,
12. Zawierania umów z innymi podmiotami,
13. Prowadzenie dokumentacji finansowej i administracyjnej dotyczącej funkcjonowania i
działalności Centrum, bądź decydowanie o delegowaniu tych zadań na zewnątrz,
14. Występowanie z inicjatywą w zakresie tworzenia i opracowywania projektów regulaminów i
dokumentów dla SCOB,
15. Reprezentowanie celów SCOB na zewnątrz,
16. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy pracownikami i/lub Partnerami działającymi
w ramach Centrum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozdział V
Majątek SCOB
§ 15
Dochody z tytułu działalności SCOB służą na pokrywanie bieżących kosztów działalności
Centrum, wypłat zysku Właściciela SCOB oraz realizację celów statutowych.

§ 16
Na majątek Strzeleckiego Centrum Obsługi Biznesu składają się:
a)
b)
c)
d)

dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Centrum,
darowizny, subwencje, zapisy i dotacje,
cesje majątkowe,
gratyfikacje z tytułu realizowanych umów z samorządem województwa oraz instytucjami
samorządowymi powołanymi do wspierania przedsiębiorczości (m.in. PARP).

§ 17
Właściciel Centrum prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgonie z obowiązującymi
przepisami.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie działalności SCOB
§ 18
1. Zmiana statutu lub rozwiązanie działalności prowadzonej w ramach Centrum wymagają decyzji
właściciela Centrum.
2. Decyzja uchwalenia nowego statutu lub rozwiązanie działalności SCOB wywiera skutki
prawne od chwili jej podjęcia.

§ 19
W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu działalności w ramach SCOB, osobą powołaną do
przeprowadzenia całości procesu jest właściciel SCOB.

