STATUT STOWARZYSZENIA
„BOOST BIOTECH POLSKA”
tekst jednolity na dzień: 18.11.2017 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę S
 towarzyszenie Boost BioTech Polska w dalszych

postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i działa na postawie Ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
5. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza tym obszarem,
w zakresie uzasadnionym celami Stowarzyszenia i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
6. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd wybierany przez Walne
Zgromadzenie.
§2
(usunięto)
Rozdział II
Cele i środki działania
§3

1. Celami Stowarzyszenia są:
1.1. wspieranie

rozwoju biotechnologii, nanotechnologii, genetyki, farmacji,
kosmetologii oraz pozostałych obszarów nauk o życiu (life sciences) zwanych
dalej Sektorem.
1.2. działanie na rzecz animacji i integracji środowiska Sektora oraz promocja i
rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, biznesowym
i przemysłowym Sektora.
1.3. promocja polskiego Sektora w Polsce i poza granicami kraju.

1.4. tworzenie platformy wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami zainteresowanymi Sektorem.
1.5. popularyzowanie wiedzy o Sektorze wśród społeczeństwa.
 2. (usunięto)

§4
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.1. organizację i współorganizację spotkań przedstawicieli i sympatyków
biotechnologii, nanotechnologii, genetyki, farmacji, kosmetologii oraz
pozostałych obszarów nauk o życiu (life sciences) zwanych tutaj Sektorem.
1.2. promocję i propagowanie informacji, osiągnięć i perspektyw Sektora.
1.3. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami.
1.4. organizację i współorganizację krajowych i międzynarodowych projektów,
zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym między innymi: konkursów, szkoleń,
wystaw, pokazów, odczytów, sympozjów.
1.5. inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy naukowej.
1.6. publikacja
materiałów
informacyjnych
i
szkoleniowych,
zgodnych
z działalnością Stowarzyszenia.
2. Zapewnienie przedstawicielom Sektora oraz członkom Stowarzyszenia możliwości
doskonalenia się przez udział w szkoleniach, warsztatach, targach i innych
wydarzeniach Sektora.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§5
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkami
Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą̨ się na:
3.1. zwyczajnych
3.2. honorowych
3.3. wspierających
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w terminie 7 dni roboczych po
złożeniu pisemnej deklaracji.
5. Odwołanie od decyzji Zarządu o której mowa w §5 pkt 4 winno być złożone w formie
pisemnej w terminie 7 dni roboczych od doręczenia decyzji Zarządu.
§6
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz
Stowarzyszenia,

1.2. udziału w pracach Stowarzyszenia,
1.3. korzystania ze wszystkich form udogodnień i usług oferowanych przez
Stowarzyszenie,
1.4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
2.1. udziału w Walnych Zgromadzeniach oraz opłacania składek członkowskich,
2.2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2.3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia, godnej jego reprezentacji
oraz przyczyniania się do jego rozwoju i wzrostu prestiżu,
2.4. działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
2.5. wskazać Zarządowi aktualny adres zamieszkania oraz adres e-mailowy.
§7
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w realizację celów statutowych Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła
się dla Stowarzyszenia,
2. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego następuje na Walnym
Zgromadzeniu  na wniosek Zarządu,
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową, merytoryczną lub inną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela lub osoby do tego powołane,
4. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:
4.1. udziału w pracach Stowarzyszenia i Walnych Zgromadzeniach z głosem
doradczym,
4.2. korzystania ze wszystkich form udogodnień i usług oferowanych przez
Stowarzyszenie,
4.3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
5. Członkowie
wspierający
mają
obowiązek
regularnego
wywiązywania
się
z zdeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia i godnej jego reprezentacji.
6. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia i godnej jego reprezentacji.
7. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
§8
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.1. złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu Stowarzyszenia,
1.2. (usunięto)
1.3. działania na szkodę Stowarzyszenia,

1.4. braku uregulowanych składek członkowskich za okres 1 roku,

1.5. rażących zaniedbań́ w wykonywaniu obowiązków członkowskich lub w wyniku
zachowania nieetycznego lub złamania zasad współżycia koleżeńskiego,
1.6. śmierci członka,
1.7. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
2. W przypadku określonym w §8 ust. 1 pkt 1.3, 1.4, 1.5 właściwym organem do
wykluczenia członka jest Zarząd, podając przyczyny takiego postanowienia.
3. Od uchwały Zarządu, o której mowa w §8 pkt. 2 przysługuje prawo odwołania się w
okresie 7 dni do Walnego Zgromadzenia Członków, które podejmuje decyzję zwykłą
większością̨ głosów i którego decyzja jest ostateczna.
Rozdział IV
Organizacja Stowarzyszenia
§9
Powiadomienia w ramach Stowarzyszenia odbywają się drogą listowną lub na wskazany adres
mailowy.
§10

1. Władze Stowarzyszenia stanowią:
1.1. Walne Zgromadzenie
1.2. Zarząd
1.3. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w tajnym
głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku ustąpienia lub niemożności wykonywania obowiązków w czasie kadencji
członków władz, pozostałym członkom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje
prawo kooptacji, jednak nie więcej niż dwóch osób w przypadku Zarządu i nie więcej niż
jednej osoby w przypadku Komisji Rewizyjnej.

1.
2.
3.

§11
Walne Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i stanowi najwyższą władzę
Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie jest zwoływane nie rzadziej, niż raz na rok, a przed upływem
kadencji Zarządu jako zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze.
Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, który powiadamia członków
z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu, terminie i proponowanym
porządku obrad.
W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni.

4.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
5.1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie
o absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia,

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalenie i zmiana Statutu,

rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków,

uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz terminu i sposobu ich
wpłacania,
5.6. wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,

5.7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie nie przyjęcia
w poczet członków Stowarzyszenia,
5.8. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku i funduszy Stowarzyszenia
w wypadku jego rozwiązania,
6. Walne Zgromadzenie może być zwołane:

6.1. z inicjatywy Zarządu,
6.2. na p
 isemny wniosek Komisji Rewizyjnej, złożony do Zarządu,
6.3. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
złożony do Zarządu.
7. Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych,
po poinformowaniu wszystkich członków Stowarzyszenia.
8. Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większość głosów,
chyba, że ustawa stanowi inaczej.
§12
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. W skład Zarządu wchodzą:

2.1. Prezes,
2.2. Sekretarz,
2.3. Skarbnik,
3. Zarząd wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu członków zwyczajnych zwykłą
większością głosów.
4. Prezes kieruje pracami Zarządu.

5. (usunięto)
6. Skarbnik prowadzi i kontroluje dokumentację majątkową Stowarzyszenia.
7. Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli i podpisywania w
imieniu Stowarzyszenia dokumentów, oświadczeń itp. na zewnątrz Stowarzyszenia, z
wyłączeniem spraw majątkowych, upoważnieni są samodzielnie wszyscy członkowie
Zarządu.
8. W sprawach majątkowych decyzje podejmują:

8.1.  do kwoty 5 000 złotych samodzielnie Prezes lub Skarbnik Stowarzyszenia
8.2. powyżej kwoty 5 000 złotych Prezes i Skarbnik Stowarzyszenia łącznie.

9. Do obowiązków Zarządu należy:

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

rekomendowanie przyjęcia członków honorowych,

zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, oraz spełnianie swoich
obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo - finansowym,
przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał
podjętych przez Walne Zgromadzenie,,
9.5. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu,

9.6. wykluczanie z członkostwa Stowarzyszenia,
9.7. (usunięto)
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
dwóch jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
§13
1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna.

2. Komisja

Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona
przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia, ale mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

4.1. przeprowadzanie co najmniej raz w trakcie kadencji Zarządu kontroli
całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej;
4.2. kontrola realizacji obowiązków Zarządu i pracy poszczególnych jego członków,

4.3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań oraz stawianie wniosków
w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
4.4. rozpatrywanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu i uchwał
władz Stowarzyszenia;
4.5. zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym w Statucie;
4.6. przedstawienie uzasadnionego wniosku Walnemu Zgromadzeniu o odwołanie
członka lub członków Zarządu.
§14
Usunięcie członka z Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje na Walnym Zgromadzeniu
bezwzględna ilością głosów, przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia.
Rozdział V
Majątki i fundusze

1.
2.

3.
4.

§15
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
Na fundusze oraz majątek Stowarzyszenia składają się:
2.1. składki członkowskie;
2.2. dotacje i subwencje;
2.3. darowizny, spadki i zapisy;
2.4. (usunięto)
2.5. wpływy z ofiarności publicznej;
2.6. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia;
2.7. składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może tworzyć spółki oraz przystępować do już istniejących.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§16
1. Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
ogólnej liczby członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia w
pierwszym terminie. W przypadku braku obecności wymaganej liczby członków, decyzja
zapada w drugim terminie Walnego Zgromadzenia bez względu na ilość obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa
przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
§17
W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych spadnie poniżej minimum ustawowego Zarząd
zwołuje Walne Zgromadzenie, które podejmuje decyzje o rozwiązaniu i przeznaczeniu środków
majątkowych Stowarzyszenia.
§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy –
Prawo o Stowarzyszeniach.

