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Stowarzyszenia
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Rzeszów, 15.06.2012
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Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.
2.
3.
4.

§1

Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwane dalej Stowarzyszeniem utworzone
zostało na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001, nr 79
poz. 855 z późn. zm.).
Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa i niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie powołane jest dla wspierania działalności związanej z rozwojem aktywności w
szeroko pojętym sektorze Jakości Życia.
Sektor Jakości Życia obejmuje dziedziny mające istotne wpływ na poziom życia w regionie, w tym
przede wszystkim:
−
−
−

−
−

Medycyna, w skład tego obszaru wchodzą zarówno lecznictwo podstawowe, jak również
specjalistyczne, stomatologia, medycyna estetyczna i rehabilitacja, w tym ludzi starszych.
Turystyka, w skład tego obszaru wchodzą usługi oferowane przez hotele, pensjonaty,
restauracje, skanseny, obiekty architektoniczne i historyczne, biura podróży.
Agroturystyka i żywność ekologiczna, w skład tego obszaru wchodzą gospodarstwa
agroturystyczne oferujące możliwość spędzenia czasu wolnego w zgodzie z naturą, ale
również producenci ekologicznej żywności oferujący ją zarówno w sprzedaży bezpośredniej,
jak również za pośrednictwem sieci handlowych.
Kultura i rozrywka, w skład tego obszaru wchodzą kina, teatry, kluby muzyczne, muzea,
szkoły i przedszkola tańca, muzyki, języków i aktorstwa itp.
Sport i odnowa biologiczna, w skład tego obszaru wchodzą ośrodki i kluby sportowe, baseny
i pływalnie, ośrodki świadczące usługi z zakresu odnowy biologicznej – SPA, gabinety
kosmetyczne i fryzjerskie, kluby fitness.

5.
6.
7.

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieograniczony.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

1.

Strategicznym celem działania Stowarzyszenia jest stworzenie w południowo–wschodniej Polsce,
optymalnych warunków dla rozwoju sektora Jakości Życia, z wykorzystaniem innowacyjnych
rozwiązań i technologii.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może
działać również poza granicami Polski.

2.

§2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Rzeszowie.

§3
§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działania.
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§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać kadrę zarządzającą i pracowników.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

1. Cele strategiczne Stowarzyszenia
−
−
−
−
−
−
−

§6

Integracja środowiska biznesu Jakości Życia
Zbudowanie długoletniej strategii rozwoju
Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb klastra
Pozyskanie krajowych i zagranicznych inwestorów
Wpływanie na kierunki strategicznego rozwoju Podkarpacia
Zbudowanie trwałych relacji z władzami Podkarpacia oraz centralnymi
Zbudowanie mocnego brandingu Podkarpacia jako silnego ośrodka jakości życia

2. Cele operacyjne Stowarzyszenia
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Wspieranie przedsiębiorstw, szczególnie MŚP, w branżach zdrowia i wypoczynku
(medycyna, turystyka, agroturystyka, żywność ekologiczna, odnowa biologiczna, sport,
kultura)
Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i światem nauki w dziedzinie jakości życia
Promocja sektora jakości życia, jako specjalizacji regionu, obok sektora aerokosmicznego
oraz nowoczesnych technologii materiałowych i IT
Realizacja projektów mających na celu badania oraz sektorową współpracę
międzynarodową
w dziedzinie jakości życia
Inicjowanie współpracy klastra z władzami samorządowymi, w aspektach dotyczących
strategii rozwoju i promocji sektora jakości życia
Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb przedsiębiorców i inwestorów z sektora jakości
życia
Zachęcanie i wspieranie przedsiębiorców, wdrażających nowoczesne technologie i
rozwiązania, przyjazne środowisku naturalnemu
Przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych gotowych do budowania swojej
obecności na Podkarpaciu
Promocja klastrów jako optymalnej formy współpracy przedsiębiorców z pokrewnych branż
Promocja marki regionu – Podkarpackie – przestrzeń otwarta
Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr niezbędnych do rozwoju regionu
Rozwój współpracy międzynarodowej z krajami współtworzącymi Unię Europejską oraz
innymi krajami
wspierającymi sektory jakości życia i rozwój proekologicznych technologii
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−

Rozwój współpracy z innymi organizacjami z Polski i zagranicy, reprezentującymi sektory
Jakości Życia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
−
−
−
−

§7

wzajemną współpracę wszystkich członków Stowarzyszenia
koordynowanie wspólnych działań członków Stowarzyszenia
tworzenie sprzyjających warunków dla działalności gospodarczej swoich członków
wymianę doświadczeń wytwórczych, produkcyjnych, handlowych, organizacyjnych przez
członków Stowarzyszenia , przy zachowaniu zasady swobody kontraktowej oraz z
uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych członków
organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Stowarzyszenia badań marketingowych,
wyszukiwanie wykwalifikowanej kadry, udzielanie pomocy w uczestniczeniu przez
członków Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych konferencjach, targach i
wystawach
nawiązywanie współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym
profilu
organizacja wystaw, targów, konferencji i wyjazdów studyjnych w kraju i za granicą
pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia

−

−
−
−

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8

1. Stowarzyszenie ma charakter otwarty, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i
woli współpracy.
2. Niniejsze Stowarzyszenie grupuje przedstawicieli: przedsiębiorstw związanych z sektorem Jakości
Życia, sympatyków sektora Jakości Życia, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, innych
stowarzyszeń , instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządowych, instytucji finansowych i
organizacji pozarządowych, działających w sieci gospodarczej związanej z sektorem Jakości Życia lub
wspomagający ten sektor.
3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna albo prawna, jeśli wyrazi wolę przystąpienia do
Stowarzyszenia poprzez wypełnienie Deklaracji Członkowskiej, zaakceptuje cele i zasady jego
działania określone w niniejszym Statucie i innych dokumentach formalnych wypracowanych w
trakcie jego funkcjonowania, a także uzyska rekomendacje wprowadzające od dwóch obecnych
członków Stowarzyszenia. Ostateczną decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
§9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
−
−
−

Członków Zwyczajnych
Członków Wspierających
Członków Honorowych
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2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia i musi być reprezentowana
w stowarzyszeniu przez Członka Zwyczajnego, będącego osobą fizyczną.
§ 10

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca właścicielem, członkiem organu
zarządzającego albo przedstawicielem przedsiębiorstwa, uczelni, instytutu naukowo-badawczego lub
innej organizacji związanej z sektorem Jakości Życia lub chcącej działać na rzecz sektora Jakości Życia,
będącej Członkiem Wspierającym.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec niemający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki określone w ust. 1.
5. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
−
−
−
−

6.

7.
8.
9.

−
−
−
−

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz -Stowarzyszenia
zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz -Stowarzyszenia
brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:

przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
troski o dobre imię Stowarzyszenia
działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia
nieujawniania informacji poufnych -Stowarzyszenia i jego członków

Przyjęcia na Członka Zwyczajnego dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej
deklaracji.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Zarząd jest rekomendacja wniosku kandydata przez
dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwała w przedmiocie odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia nie wymaga uzasadnienia
i jest prawomocna z dniem podjęcia (nie podlega zaskarżeniu).

§ 11

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna albo inna instytucja lub organizacja
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, uznająca jego cele, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członek Wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, mającego status Członka
Zwyczajnego.
3. Członek Wspierający jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich oraz
wywiązywania się z innych deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w
podpisanej Deklaracji Członkowskiej
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§ 12

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla jego
rozwoju.
2. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek Honorowy ma wszystkie prawa Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia. Członek Honorowy ma
obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek Honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.
§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
−
−
−
−
−

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia
zmiany profilu działalności na niezwiązaną z sektorem Jakości Życia lub całkowitego zaprzestania
działalności przez członka
skreślenia z listy członków, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań
skreślenia z listy członków, z powodu rażącego naruszenia innych obowiązków członka,
określonych w Statucie
śmierci członka będącego osobą fizyczną, jego ubezwłasnowolnienia lub utraty osobowości
prawnej przez Członka Wspierającego

2. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z przyczyn wymienionych w ust. 1
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
−
−
−

§ 14

Walne Zebranie Członków –jako zgromadzenie wszystkich członków, najważniejszy organ
Stowarzyszenia, ciało prawodawcze, doradcze i arbitrażowe
Zarząd – jako organ strategicznego zarządzania Stowarzyszeniem
Komisja Rewizyjna – jako organ audytujący funkcjonowanie organów Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków
§ 15

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeb, nie rzadziej
jak raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest również na pisemny wniosek przynajmniej 20% członków
Stowarzyszenia.
5. Coroczne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, odbywa się w terminie do końca czerwca.
6. O miejscu, pierwszym i drugim terminie Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad Zarząd
Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby Członków Zwyczajnych, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
8. Walne Zebranie Członków obraduje według przyjętego przez siebie porządku obrad.
9. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w drodze głosowania. Przyjęcie Uchwały
wymaga zwykłej większości głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu Członków za wyjątkiem
zmiany Statutu, powołania organów Stowarzyszenia, rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają
większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
§ 16

Walne Zebranie Członków uprawnione jest do podejmowania uchwał wiążących członków w sprawach
wewnętrznego funkcjonowania Stowarzyszenia.
§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej
odwoływanie z funkcji przed upływem kadencji członka organów wybieranych, jeżeli nie
wypełnia on właściwie swych obowiązków i rozpatrywanie jego rezygnacji
uchwalanie i zmiany Statutu Stowarzyszenia
wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
decydowanie o podstawowych założeniach projektu i wykonania budżetu Stowarzyszenia
omawianie i zatwierdzanie sprawozdań wybieralnych organów Stowarzyszenia
zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję
Rewizyjną lub z własnej inicjatywy
ustalanie wysokości składek członkowskich
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
określanie przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia
wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań i rozporządzanie prawem o wartości
przekraczającej równowartość 200 000 Euro.
wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie przez Stowarzyszenie nieruchomości
Zarząd
§18

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków
na 3-letnią kadencję.
2. Zarząd Stowarzyszenia
opracowuje kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania
Stowarzyszenia a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań Stowarzyszenia, a w
szczególności:
7

−
−
−
−
−
−

−
−
−

reprezentuje go na zewnątrz
opracowuje plany jego działania
sprawuje zarząd jego majątkiem
przyjmuje subwencje, składki, darowizny, spadki i zapisy
sporządza sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
ustala wysokość wynagrodzenia Koordynatora Stowarzyszenia, o którym mowa w §21,
działającego w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd, oraz pracowników
Stowarzyszenia
prowadzi listę członków Stowarzyszenia
kieruje działalnością gospodarczą Stowarzyszenia
odpowiada za realizację celów statutowych. Stowarzyszenia

3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa. Wybór dokonuje
się zwykłą większością głosów.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb terminach, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes i kieruje jego przebiegiem.
5. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w formie uchwał. Zarząd przy podejmowaniu
decyzji powinien dążyć do uzyskania konsensusu.
6. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia, jak również wszelkich pism w
przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
7. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§19

Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność organów Stowarzyszenia.
Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w bieżącą działalność
poprzez:
−
−

żądanie od organów Stowarzyszenia przedstawienia wszelkich dokumentów
i innych materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach,
żądanie od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia sprawozdań i wyjaśnień, oraz dokonywanie
rewizji majątku oraz kontroli finansowej Stowarzyszenia

7. Z wyników swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.
§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład
osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko
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Koordynator
§ 21

1. Za bieżącą operacyjna działalność Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Koordynator.
2. Koordynator Stowarzyszenia powoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia wyznacza główne cele działania Koordynatora, a także ustala, w formie
umowy, warunki na jakich Koordynator świadczy swą pracę. Koordynatorem może być zarówno
osoba fizyczna jak i osoba prawna.
4. Koordynator zarządza Stowarzyszeniem operacyjnie, realizuje zalecenia Zarządu proponuje kierunki
działań i reprezentuje Stowarzyszenie w ramach udzielonych mu przez Zarząd pełnomocnictw
5. W przypadku kiedy Koordynator jest równocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszania nie może on
uczestniczyć w określaniu warunków finansowych dotyczących wynagrodzenia za jego pracę na rzecz
Stowarzyszenia.
Rozdział V
Sposób uzyskiwania środków finansowych
§22

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, wpływów z
własnej działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności oraz dochodów z
majątku Stowarzyszenia) oraz ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych, i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków
4. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki poprzez uczestnictwo w programach rządowych i unijnych.
5. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych odrębnymi przepis.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział VI
Opłaty członkowskie i postanowienia końcowe
§23

1. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest częściowo z opłat członkowskich.
2. Wysokość i zasady uiszczania składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tyg. od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może zwolnić członka Stowarzyszenia z rocznej
składki lub obniżyć wysokość składki.
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Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§24
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia należy do
kompetencji Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (
Dz.U. 2001, nr 79 poz. 855 z późn. zm.)
§24

Ewentualne konflikty pomiędzy członkami Stowarzyszenia będą rozwiązywane w oparciu o zasady
wzajemnego szacunku, z dążeniem do polubownego ich rozwiązania.
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