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Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 
§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „NAUKA-
PRZEMYSŁ” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie 
zastrzeżona. 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych 
państw Unii Europejskiej, a siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie. 

§ 3 

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym 
statutem. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych 
stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania. 

§ 5 

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne, prawne oraz podmioty 
gospodarcze na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców. 

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla 
realizacji zadań związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników lub zlecać je podmiotom gospodarczym.  

§ 7 

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 

Rozdział II 

Cele działania i sposób ich realizacji 
§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie inicjatyw mających na celu umożliwienie wdrażania osiągnięć naukowych do 
praktyki produkcyjno-przemysłowej. 

2. Wspieranie badań prowadzonych przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze lub 
instytucje naukowe – w szczególności uczelnie publiczne, a także promocja ich osiągnięć w 
środowiskach związanych z przemysłem.  

3. Udostępnianie własnej bazy badawczej i konsultingowej 

3. Organizacja konferencji i szkoleń. 

4. Upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy. 

§ 9 
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Cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1. Organizację pomocy w przygotowaniu projektów badawczych i nabywaniu bazy 
technicznej w celu usprawniania badań naukowych. 

2. Pośrednictwo w kontaktach z między placówkami naukowymi i ich pracownikami, a 
zakładami przemysłowymi. 

3. Pośrednictwo w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi, oraz pomoc w 
zdobywaniu funduszy unijnych. 

4. Współfinansowanie projektów badawczych. 

5. Świadczenie usług w zakresie analityki, doradztwa, konsultingu, tłumaczeń, ekspertyz 
itp., a także pośrednictwo w tych usługach. 

6. Prowadzenie działalności handlowej i usługowej. 

7. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji i wyjazdów o charakterze: 

- poznawczym 

- krajoznawczym 

8. Wspieranie finansowe osób w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych 
związanych z: 

a) szkoleniami 

b) konferencjami naukowymi 

c) wymianą doświadczeń 

d) promowaniem swoich osiągnięć i rozwiązań 

9. Współdziałanie z różnymi agencjami, instytucjami itp. w celu uzyskiwania funduszy 
na badania naukowe. 

10. Prowadzenie akcji propagandowych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym na 
terenie szkół, urzędów, firm, zakładów przemysłowych, itp. 

11. Organizację imprez środowiskowych. 

12. Wspieranie finansowe osób i podmiotów w zakresie zakupu pomocy naukowych, 
materiałów szkoleniowych, książek, czasopism, itp. 

13. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jaki okażą się celowe dla 
realizacji statutowej działalności. 

14. Wydawanie biuletynów informacyjnych, czasopism, książek. 

Rozdział III 

Członkowie ich prawa i obowiązki 
§ 10 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

§ 11 
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1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały 
w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe stowarzyszenia, przyjęty przez zarząd 
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele 
Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną 
formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego 
przedstawiciela. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie, 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia, 

2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. regularnie opłacać składki członkowskie. 

§ 14 

1. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego dla władz Stowarzyszenia. Członkowie ci nie 
mają obowiązku uiszczać składek członkowskich. 

§ 15 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. śmierci członka, 

2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 

3. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z 
opłatą składki rocznej po upływie 3-ch miesięcy od określonego uchwałą Zarządu terminu 
wpłaty.   

4. wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku 
popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia. 

Ustalenie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia. 

Od uchwały zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego 
Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni. 

§ 16 

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek: 

1. śmierci członka, 

2. zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia, 

3. pozbawienia członkostwa przez Walne Zgromadzenie Członków w razie stwierdzenia 
braku zainteresowania działalnością Stowarzyszenia, 
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4. utraty osobowości prawnej. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 
§17 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wybieranych władz stowarzyszenia trwa 6 lat.  

§18 

Wybierane władze Stowarzyszenia mogą być odwołane przez Walne Zgromadzenie 
Członków, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 

§ 19 

1. Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce 
starych, tych co ustąpili w czasie kadencji do 1/3 członków Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. 

2. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy członków. 

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co 
najmniej jeden raz w roku, 

2. Do kompetencji Walnego zgromadzenia Członków należy: 

a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

b) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia, 

d) ustalenie wysokości składek członkowskich, 

e) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego, 

f) zmiany Statutu, 

g) rozpatrywanie odwołań. 

§ 21 

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 
Zarząd zawiadamia członków co najmniej 60 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 
w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia  
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Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% członków. 

2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza II – gi termin Walnego Zgromadzenia 
Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 60 dni od I – go terminu Walne 
Zgromadzenie zwołane w II – gim terminie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co 
najmniej 5 – ciu członków. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia tak w I – szym jak i II – gim terminie zapadają zwykłą 
większością głosów. 

§ 22 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy 
Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie 
późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad 
sprawami dla których zostało powołane. 

§ 23 

Zarząd składa się z pięciu członków. 

W składzie Zarządu są: 
- prezes, 
- wice-prezes, 
- skarbnik, 
- sekretarz, 
- członek zarządu 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1/ reprezentowanie Stowarzyszenia, 

2/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodne ze Statutem i wytycznymi Walnego 
Zgromadzenia Członków, 

3/ preliminowanie wydatków, sporządzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz 
zatwierdzanie operacji finansowych, 

4/ zwoływanie zebrań informacyjnych członków, 

5/ zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, 

6/ przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie, 

7/ zatrudnianie osób i zlecanie określonych czynności podmiotom 

§ 24 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków w tym prezesa lub wiceprezesa. 

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa. 

3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 
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§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. 

§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej: 

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 
Stowarzyszenia, 

2) występowanie do zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądanie 
wyjaśnień,  

3) występowanie w Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o 
absolutorium dla ustępującego Zarządu lub co 3 lata w przypadku braku zmian 
Zarządu. 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem 
doradczym. 

§ 27 

Szczegółowy zakres działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej 
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
§ 28 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów 
statutowych bądź zdobywania środków na ich realizację. 

3. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między 
członków Stowarzyszenia. 

Na majątek Stowarzyszenia składa się i realizacji celów Stowarzyszenia służą: 

a) składki członkowskie, 

b) dotacje, subwencje i darowizny, 

c) środki uzyskane z działalności gospodarczej , 

d) odsetki. 

Rozdział VI 

Sposób reprezentacji 
§ 29 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń w 
szczególności w sprawach majątkowych, uprawniony jest zarówno Prezes jak i Wice-
prezes (działający osobno). 

Rozdział VII 
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Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 
§ 30 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 31 
W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie 
decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną. Zawiadamia Sąd. 

§ 32 
Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu 
Stowarzyszenia przez Sąd Rejestrowy. 
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