
STATUT STOWARZYSZENIA KLASTER „WAŁBRZYSKIE SUROWCE” 

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę KLASTER „WAŁBRZYSKIE SUROWCE” w dalszych 

postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie jest powołane dla organizowania współpracy pomiędzy uczelniami 

wyższymi, instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz projektów 

biznesowych opartych o zasadę przekształcania wiedzy o potencjale surowców Aglomeracji 

Wałbrzyskiej w nowe produkty, usługi i technologie, które mają realne zastosowanie w 

gospodarce. Podstawą działania Stowarzyszenia jest dążenie do optymalnej 

reprezentacji środowisk działających na rzecz budowy potencjału krajowej 

inteligentnej specjalizacji „Surowce dla zaawansowanych technologii 

materiałowych”. 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Nowa Ruda, siedziba Technoinkubatora Nowa Ruda w 

Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 24. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką możliwość. 

§ 4 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na 

podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855) oraz 

niniejszego Statutu. 

§ 5 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd 

Stowarzyszenia. 

§ 6 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach. 

§ 7 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. 

 

 



§ 8 

Celami Stowarzyszenia są:  

 
1. Diagnoza oraz opracowywanie koncepcji rozwiązywania problemów gospodarczych i 

środowiskowych branży surowcowej Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

2. Opracowanie strategii inteligentnej specjalizacji. 

3. Tworzenie baz wiedzy i innowacji w oparciu o idee działalności centrów kompetencji. 

4. Inicjowanie i udział w tworzeniu klastrów biznesowych. 

5. Prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i edukacyjnej m.in. w zakresie 

innowacji, transferu technologii, powiązań kooperacyjnych firm, metodologii tworzenia 

klastrów. 

6. Pozyskiwanie kapitału na projekty o charakterze gospodarczym i naukowym.  

7. Kojarzenie i wspieranie proinnowacyjnych interesów firm, instytucji i instytutów 

naukowo-badawczych. 

8. Obsługa zleconych projektów rozwojowych. 

9. Promocja oferty Klastra Wałbrzyskie Surowce.. 

10. Udział w programach krajowych i regionalnych dotyczących realizacji celów 

Stowarzyszenia  na etapie ich organizowania i wdrażania. 

11. Kreowanie polityki, jakości i standaryzacji usług. 

12. Zarządzanie i planowanie rozwojem Klastra. 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1) korzystanie z dostępnego zaplecza organizacyjnego, technologicznego, 

 

2) wymianę wiedzy i doświadczenia, 

 

3) tworzenie sieci centrów kompetencji, 

  

4) rozpowszechnianie idei innowacji wśród przedsiębiorców, 

 

5) stworzenie systemu wsparcia dla inicjatyw technologicznych i biznesowych 

powiązanych z rozwojem Klastra, 

 

6) zintegrowanie polityki informacyjnej i wsparcia doradczego, 

 



7) współpracę ze środowiskiem naukowym i edukacyjnym, 

 

8) wdrażanie systemu planowania rozwoju branży surowcowej Aglomeracji 

Wałbrzyskiej w oparciu o strategie inteligentnej specjalizacji. 

 

 

                                                                         § 10 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na 

realizację celów statutowych. 

§ 11 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

  

Stowarzyszenie posiada członków: 

 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych.  

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

deklarację członkowską. 

 

2.  Członkami wspierającymi mogą być wszelkie podmioty gospodarcze, naukowe oraz 

instytucjonalne, które uznają cele Stowarzyszenia za ważne z punktu widzenia ich 

działalności. 

 

3. Członkiem honorowym może być każda osoba, która po przedstawieniu przez zarząd jej 

zasług dla Stowarzyszenia zostanie przyjęta w poczet członka honorowego. 

 

4.  Każdy członek zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej lub numer faksu oraz 

adres dla korespondencji 

.   

5. Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje wskutek: 

a) śmierci członka, 

b) utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,  

c) rezygnacji z członkostwa, 

d) zakończenia przez członka pracy w firmie będącej członkiem wspierającym, 

d) wykluczenie ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego lub członka wspierającego, którego 

reprezentuje. 

 

6. Ustanie członkostwa wspierającego następuje wskutek 



a) rezygnacji z członkostwa, 

b) likwidacji podmiotu będącego członkiem wspierającym, 

c) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

7. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

 

a) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem, 

b) działanie na szkodę Stowarzyszenia, 

c) postępowania członka w sposób powodujący utratę reputacji i dobrego imienia. 

 

8. O wykluczeniu decyduje walne zgromadzenia członków na wniosek zarządu większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w głosowaniu 

tajnym, po wysłuchaniu członków, którym grozi wykluczenie lub po tym, jak członkowie ci 

zostaną wezwani do złożenia pisemnych wyjaśnień.  

§ 13 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do wybierania i bycia wybieranym do władz 

Stowarzyszenia, do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach członków z prawem głosu,  do 

zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków związanych z jego działalnością oraz do 

uczestniczenia w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do uczestniczenia w walnych 

zgromadzeniach członków z prawem wyrażania opinii oraz do uczestniczenia w spotkaniach i 

wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Nie mają biernego prawa wyborczego. 

§ 14 

 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, 

przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i innych aktów przyjętych przez władze 

Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający oraz honorowi mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu 

oraz uchwał i innych aktów przyjętych przez władze Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

 

1) walne zgromadzenie członków, 

2) zarząd, 

3) komisja rewizyjna.  

§ 16 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 

przez dwie kolejne kadencje. 



§ 17 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że  

postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

§ 18 

1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zgromadzenie członków. 

2. W walnym zgromadzeniu członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem 

stanowiącym.  

3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.  

4. Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 19 

Zwyczajne walne zgromadzenie członków zwoływane jest do roku przez zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków 

co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Dopuszczalne jest powiadomienie drogą 

elektroniczną lub faksem. 

§ 20 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez zarząd z jego inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§ 21 

Uchwały walnego zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie 

jest jawne, z zastrzeżeniem § 12 ust. 8 Statutu. 

§ 22 

Do kompetencji walnego zgromadzenia członków należy: 

 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia, 

2) uchwalanie zmian statutu, 

3) powoływanie i odwoływanie Prezesa zarządu Stowarzyszenia, pozostałych członków 

zarządu oraz członków  komisji rewizyjnej, 

4) udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, 

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, 

6) uchwalanie budżetu, 

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i 



jego władze, 

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego  

      majątku, 

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 

 

§ 23 

Zarząd powołany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

walnego zgromadzenia członków  oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

§ 24 

Zarząd składa się z trzech członków, w tym  prezesa, skarbnika oraz sekretarza. 

 § 25 

Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.. 

W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie komisji rewizyjnej lub zaproszeni goście 

z głosem doradczym. 

§ 26 

Do kompetencji zarządu należy: 

 1)   uchwalanie regulaminu działania zarządu Stowarzyszenia, 

 2) realizacja celów Stowarzyszenia, 

 3) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia członków, 

 4) sporządzanie okresowych planów pracy i budżetu, 

 5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

 6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

 7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

 8) zwoływanie walnego zgromadzenia członków, 

 9) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 

 10) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia. 

§ 27 

Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 28 

Komisja rewizyjna składa się z  Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i dwóch członków. 



§ 29 

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy: 

 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, 

2) składanie wniosków z kontroli na walnym zgromadzeniu członków, 

3) prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia członków oraz zebrania zarządu, 

4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków. 

§ 30 

Komisja rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z regulaminem uchwalonym przez 

walne zgromadzenie członków. 

§ 31 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 

jedną trzecią składu organu władzy. 

§ 32 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

 

1)  ze składek członkowskich,  

2)  z darowizn, spadków, zapisów,  

3)  z dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, 

4)  z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem  

    Stowarzyszenia, 

5) dotacji i ofiarności publicznej. 

§ 33 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

§ 34 

Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków 

zarządu. 

§ 35 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 



walne zgromadzenie członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 36 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne zgromadzenie członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§ 37 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach. 
 


