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STATUT 

STOWARZYSZENIA O NAZWIE  KLASTER BIOGOSPODARKI  

 

ROZDZIAŁ  I 

Postanowienia ogólne. 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki, zwane dalej Stowarzyszeniem,  działa na 

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t. jedn. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.)  oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.  

3. Stowarzyszenie nie wyklucza możliwości zakładania oddziałów regionalnych.  

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

6. Stowarzyszenie  może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

takim samym lub podobnym profilu działania.  

7. Stowarzyszenie  opiera się co do zasady na pracy społecznej członków. Przewiduje się 

możliwość zatrudnienia pracowników, w tym swoich członków lub zawierania umów 

cywilnoprawnych dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.  

8. Stowarzyszenie  może używać nazwy i symbolu graficznego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.   

9. Stowarzyszenie  zostało powołane na czas nieokreślony. 

 

ROZDZIAŁ  II 

Forma prawna, cele i zadania Stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych zwanych 

członkami Stowarzyszenia oraz przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych a także 

innych organizacji zwanych członkami wspierającymi. 

 

§ 2  

 

Celem powstania i funkcjonowania Stowarzyszenia jest: 

Celem utworzenia Stowarzyszenia jest integracja i koncentracja środowiska naukowego i 

gospodarczego działającego w obszarze biogospodarki ze szczególnym uwzględnieniem jej 



2 
 

cross-sektorowego oddziaływania, obejmującego podstawowe filary współpracy tj. 

innowację, edukację, rozwój przedsiębiorczości i komunikację społeczną.  

§3 

Powyższe cele Stowarzyszenie  realizuje poprzez działalność w dwóch płaszczyznach : 

- strategicznej obejmującej oddziaływanie na otoczenie prawne w zakresie 

biogospodarki i branż pokrewnych; promowanie korzystnych rozwiązań poprzez 

opracowanie dobrych praktyk i modeli biznesowych w zakresie tworzenia 

zintegrowanych łańcuchów współpracy międzysektorowej;  współpracę z 

administracją w zakresie wsparcia eksperckiego, propozycji rozwiązań systemowych, 

opiniowania projektów  aktów prawnych, współdziałania przy tworzeniu dokumentów 

strategicznych w obszarze biogospodarki i branż pokrewnych; tworzenie sieci 

współpracy krajowej i międzynarodowej i rozwój działań społeczno-gospodarczych o 

zasięgu międzyregionalnym 

 

- operacyjnej obejmującej działania w zakresie:  realizacji projektów własnych; 

realizacji projektów realizowanych w ramach programów krajowych i 

międzynarodowych; wspierania inicjatyw jednostkowych partnerów Stowarzyszenia; 

integrowania i koncentracji środowiska związanego z biogospodarką i branżami 

pokrewnymi w tym szczególnie partnerstwa naukowo-biznesowego; wspierania 

aktywności polskich partnerów w projektach międzynarodowych; działalności 

doradczej, konsultacyjnej i lobbystycznej; organizacji i współdziałania w projektach  

pilotażowych ; działalności marketingowej, współdziałania iw tworzeniu start-upów 

związanych z obszarem biogospodarki i branż pokrewnych,  tworzenia struktur 

hubowych, sieciowych i klastrowych z innymi podmiotami prawnymi oraz projektów 

związanych z certyfikacją w obszarze biogospodarki 

 

  

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 4 

1. Członkami Stowarzyszenia  mogą być osoby fizyczne i prawne.  

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

3. Założyciele Stowarzyszenia  z chwilą rejestracji  w KRS  statutu stają się członkami 

Stowarzyszenia.  

 

§ 5 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

- członków zwyczajnych  
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- członków wspierających. 

2.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca 

obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec  nie mający miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

- przedstawi rekomendacje, co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

- korzysta z pełni praw publicznych, 

- utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia, 

- złoży deklarację członkowską, 

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

4. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. Biernego  i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia  

b. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,  

c. Udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenia, 

d. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.  

5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do realizacji 

jego statutowych celów, 

2) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,  

3) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich.  

6. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu  przez swojego przedstawiciela.  

7. Członek Wspierający ma obowiązek zadeklarować pomoc finansową na realizację celów 

Stowarzyszenia lub zaproponować inną formę wsparcia, do oceny przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

8. Decyzję o przyjęciu Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

 

9. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz 

Stowarzyszenia wnioski i postulaty, dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie 

zadań. 
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10. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia .  

10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz organów  Stowarzyszenia. 

§ 6 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, 

2) śmierci  

3) pozbawienia praw publicznych 

4) utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej 

5) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu: 

-  zalegania z opłatą składki członkowskiej dłużej niż 6 miesięcy  

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,  

- nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia ,  

- nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż rok. 

2. Z członkostwa w Stowarzyszeniu  nie można  wykluczyć członka Zarządu lub Komisji 

rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.  

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Klastrze przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia 

stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.  

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia  

§ 7 

Organami Stowarzyszenia  są: 

1. Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

4. Rada Gospodarcza. 
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§ 8 

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Gospodarczej trwa 4 lata. 

§ 9 

W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać 

nie więcej niż 1/3 składu organu.  

 

§ 10 

1. Uchwały organów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem spraw opisanych w § 22, zapadają 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania.  

2. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków Walne Zebranie może się 

odbyć w II terminie wyznaczonym na pół godziny po upływie pierwszego terminu, bez 

względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.  

3. Głosowania są jawne z wyjątkiem spraw dotyczących wyboru członków Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej.  Uchwałą Walnego Zgromadzenia może zostać przyjęty tryb 

jawny głosowania dot. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 11 

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą  władzą Stowarzyszenia . 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w 

roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia   

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołane na skutek żądań określonych 

w ust. 3 musi się odbyć w ciągu 1 miesiąca od chwili otrzymania wniosku.  

6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało   

zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia   obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 

7. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego 

Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad. 

Dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą elektroniczną. 
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8. Pracami  Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący a protokółuje Sekretarz, wybierani 

każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 12 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

2) Uchwalanie Statutu i jego zmiany  

3) Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

4) Ustalanie dla członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją 

5) Powołanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu  

6) Udzielanie Zarządowi absolutorium i Komisji Rewizyjnej,  

7) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,  

8) Uchwalanie budżetu  i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych; 

9) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Stowarzyszenia  i Komisji Rewizyjnej w 

przypadkach określonych w statucie, 

10) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

11) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

1. Zarząd składa się z 7 członków, spośród których wybiera się prezesa i 2 wiceprezesów. 

2. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia  nie może być osoba, która: 

1) pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej w stosunkach pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał lub na wniosek prezesa 

lub dwóch członków Zarządu w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie 

następuje w drodze elektronicznej, bezpośrednio do każdego członka Zarządu. 
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Wszystkie posiedzenia muszą być protokołowane. O posiedzeniach Zarządu winni być 

także informowani członkowie Komisji Rewizyjnej.   

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

- kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

- wykluczenie członka, 

- realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

- planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,  

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

- sporządzanie rocznych  sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,   

- przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

- zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków, 

- ustalanie wysokości składek członkowskich.   

6.          Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane z  

             pełnioną funkcją 

7.         Zarząd może zasięgać opinii Rady Gospodarczej zgodnie z kompetencjami z § 18 ust.  

1. 

  

§ 14 

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.  

 

§ 15 

1. Komisja Rewizyjna składa się z  5 członków, którzy ze swego grona wybierają 

przewodniczącego, zastępcę i sekretarza na pierwszym posiedzeniu komisji.   

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:  

1) pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z 

winy umyślnej. 

§ 16 
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Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku lub na wniosek 

Prezesa  Zarządu albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od 

zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie następuje w drodze elektronicznej, bezpośrednio 

do każdego członka Komisji Rewizyjnej. Wszystkie posiedzenia muszą być 

protokołowane.  

§ 17 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

3) Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu  członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia  i Zarządu Stowarzyszenia,  

4) Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia członków o udzielanie 

absolutorium Zarządowi,  

5) Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia członków o odwołanie Zarządu lub 

poszczególnych członków Zarządu; 

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków.  

 

§ 18 

1. Rada Gospodarcza, zwana dalej „Radą” jest organem doradczym i opiniotwórczym w 

zakresie rekomendacji   kierunków działalności naukowo-biznesowej i finansowej 

Stowarzyszenia.   

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia 

       w ilości jednego reprezentanta. 

3. Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Wice-Przewodniczącego   

Rady  

 

Rozdział V 

Majątek i Fundusze.   

 § 19 

Majątek  Stowarzyszenia  stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia. 

§ 20 

Majątek Stowarzyszenia   powstaje w szczególności z: 

1) Wpływów ze składek członkowskich. 
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2) Dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

3) Wpływy z majątku Stowarzyszenia; 

4) Własnej działalności gospodarczej. 

§ 21 

1. Majątek Stowarzyszenia  przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia  oraz na 

pokrycie niezbędnych kosztów. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia  zarządza Zarząd. 

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 

majątkowych upoważniony jest prezes Zarządu i wiceprezesi Zarządu każdorazowo w 

reprezentacji dwuosobowej łącznie. 

 

Rozdział VI 

Działalność gospodarcza 

1. Stowarzyszenie  może prowadzić działalność gospodarczą służącą do realizacji celów 

statutowych. Cały dochód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych i nie może 

podlegać podziałowi pomiędzy członków.   

2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:  

72 11 Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 

72 19 Z – badania naukowe i prace rozwojowe  w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych; 

 71 12 Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  

;  85 59 B – pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowana ;  

70 22 Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarzadzania ;  

 58 11 Z – wydawanie książek;  

74 90 Z pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 73 20 Z –badanie rynku i opinii publicznej  ;   

72 20 Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych  ;  

 71 20 A – badania i analizy związane z jakością żywności;  

58 14 Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 

82 30 Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
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Rozdział VII  

Zmiana Statutu  

§ 22 

Zmiana  Statutu Stowarzyszenia  wymaga bezwzględnej większości, przy obecnej co najmniej 

połowie członków Stowarzyszenia.  

 

Rozdział VIII 

Rozwiązanie Stowarzyszenia. 

§ 23 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia  podejmuje Walne Zgromadzenie 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia  określa sposób likwidacji, osobę likwidatora 

oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia . 

 

 

Zarząd  

Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki 

 

 

 

 

 

 

 


