Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Klaster Telemedycyny Innobridge Statut

STATUT
Stowarzyszenia pod nazwą
„Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klaster Telemedycyny INNOBRIDGE”

Nazwa, status prawny, siedziba, teren działania
§1
1. Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klaster
Telemedycyny INNOBRIDGE”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity z dnia 31
maja 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 855 ze zm. ) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy:
1) Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Klaster Telemedycyny Innobridge

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz w województwie kujawsko-pomorskim.

§3
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§4
1. Stowarzyszenie ma prawo używać wyróżniającego go znaku ( logo ) oraz pieczęci.
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą używać odznaki i legitymacji członkowskiej.
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Zasady działania Stowarzyszenia
§5
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności.
3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
§6
Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, organami
państwowymi, osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi.

Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji
§7
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1/ Poprawa kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw branż telemedycznej i związanych,
2/ Identyfikacja i realizacja potrzeb w zakresie tematów badawczych dotyczących branż
telemedycznej i związanych oraz współpraca w zakresie ich realizacji z jednostkami
naukowo-badawczymi w kraju i za granicą,
3/ Poprawa aktywności, komunikacji i systemu wymiany informacji w ramach stowarzyszenia
– współdziałanie teleinformatyczne, tworzenie wspólnych bazy wiedzy oraz baz
doświadczeń
4/ Dostosowanie działania przedsiębiorstw branż telemedycznej i związanych do wymagań
prawnych dla tego typu przedsiębiorstw ( w szczególności w zakresie ochrony danych
osobowych, ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw związanych
z własnością przemysłową ) obowiązujących w Polsce i w innych krajach w szczególności
do prawodawstwa
obowiązującego na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej ,
5/ Aktywizacja działań marketingowych oraz promocja wspólnych marek branż telemedycznej
i związanych,
6/ Działania zmierzające do aktywizacji seniorów, celem wzmocnienia ich aktywności,
poczucia własnej wartości oraz zrozumienia przez nich roli, jaką pełnią w życiu
najmłodszego pokolenia.
7/ Propagowanie trwałych i wartościowych relacji rodzinnych.
8/ Wspomaganie osób będących w szczególnej sytuacji medycznej oraz ich opiekunów.
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9/ Tworzenie warunków do dialogu oraz budowania trwałych i wartościowych relacji
międzypokoleniowych.

§8
Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1/

organizowanie kursów, szkoleń , odczytów ,warsztatów , seminariów,
i kongresów,

konferencji

2/ wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych ,
3/ organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami branż
telemedycznej i związanych,
4/ organizowanie staży i praktyk dla pracowników przedsiębiorstw branż telemedycznej
i związanych,
5/ współpraca z uczelniami publicznymi i niepublicznymi oraz innymi ośrodkami naukowymi
i badawczymi w zakresie propagowania, wspierania nowoczesnych rozwiązań technicznych
i technologicznych branż telemedycznej i związanych,
6/ sporządzanie opinii i ekspertyz,
7/ udział w projektach naukowo-badawczych i rozwojowych związanych z branżą
telemedyczną i branżami związanymi,
8/ wypowiadanie się w sprawach branży telemedycznej, w szczególności przez opracowywanie
opinii, wniosków i postulatów w zakresie działalności telemedycznej, kierowanych do
odpowiednich organów administracji państwowej i samorządowej,
9/ podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków rozwoju przedsiębiorstw
branż telemedycznej i związanych w regionie ,
10/ prowadzenie działań zmierzających do polepszenia istniejącej bazy produkcyjnej
w przedsiębiorstwach branż telemedycznej i związanych,
11/ wspieranie i promocję przedsiębiorstw branży telemedycznej i branż związanych,
12/ podejmowanie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
branży telemedycznej i branż związanych,
13/ kształtowanie postaw innowacyjnych,
14/ podejmowanie działań zmierzających do powstawania nowych miejsc pracy,
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15/ podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorstw branży telemedycznej i branż związanych.

Członkowie stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
a) Członek wspierający – merytoryczny
b) Firma partnerska
c) Inwestor społeczny
d) Instytucja naukowa, IOB oraz instytucje publiczne
3/ członków honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi
obywatelstwo polskie.

mogą być pełnoletnie

osoby fizyczne posiadające

3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
4. Warunkiem ubiegania się o status członka zwykłego lub status członka wspierającego
jest:
1/ uzyskanie rekomendacji od co najmniej 2 ( dwóch) członków zwykłych,
2/ złożenie Zarządowi Stowarzyszenia pisemnej deklaracji.
O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia lub o odmowie przyjęcia decyduje
Zarząd podejmując uchwałę.
5. O przyjęciu w poczet członków nowo przyjętego członka informuje na piśmie Zarząd
Stowarzyszenia , w terminie 14 ( czternastu ) dni od daty złożenia prawidłowo
wypełnionej deklaracji, o której mowa w ust. 4. W terminie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym Zarząd informuje kandydata o odmowie przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia. Decyzja zarządu o odmowie wpisania na listę członków
Stowarzyszenia zawarta w uchwale, o której mowa w ust. 4 jest ostateczna.
6. W uznaniu szczególnych zasług dla wspierania rozwoju Stowarzyszenia, Walne
Zebranie Członków może przyznać osobie fizycznej lub osobie prawnej tytuł
Honorowego Członka Stowarzyszenia.
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§10
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1/
2/
3/
4/

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
noszenia odznaki , o której mowa w § 4 ust. 2,
używania legitymacji, o której mowa w § 4 ust.2,
zgłaszania władzom Stowarzyszenia uwag dotyczących działalności
Stowarzyszenia i jego władz,
5/ korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia,
6/ informowania o przynależności do Stowarzyszenia.
2. Członkom wspierającym oraz członkom honorowym
o których mowa w ust. 1 pkt. od 2/ do 6/.

przysługują

uprawnienia,

3. Do obowiązków wszystkich członków Stowarzyszenia należy:
1/ troska dobro i rozwój Stowarzyszenia,
2/ przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3/ uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,
4/ dbanie o majątek Stowarzyszenia,
5/ opłacanie składek członkowskich, z wykluczeniem członków honorowych.
4. Utrata członkostwa następuje w razie :
1/ śmierci członka zwyczajnego,
2/ utraty bytu prawnego lub organizacyjnego członka wspierającego,
3/ wypowiedzenia członkostwa,
4/ ustania bytu prawnego Stowarzyszenia,
5/ prawomocnego skazania członka za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6/ prawomocnego skazania członka wspierającego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
5. Oświadczenie, o wypowiedzeniu członkostwa w Stowarzyszeniu składa się Zarządowi.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa
w zdaniu pierwszym .
6. Utrata członkostwa w stowarzyszeniu może również nastąpić jeżeli członek:
1/ zaprzestał płacenia składek, jeżeli opóźnienie w ich zapłacie przekracza 6 ( sześć )
miesięcy,
2/ podejmuje działania naruszające postanowienia Statutu lub których nie da pogodzić
się z postanowieniami Statutu,
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3/ swoim działaniem lub zaniechaniem
Stowarzyszenia.

narusza wizerunek lub dobre imię

7. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z przyczyn , o których mowa
w ust. 6 pkt. 2/ i 3/ podejmuje Zarząd. Uchwałę, o której mowa w zdaniu pierwszym
doręcza się członkowi w terminie 14 ( czternastu) dni od dnia jej podjęcia.
8. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 7 członkowi służy odwołanie do Rady
Nadzorczej, które wnosi się na piśmie w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty doręczenia
uchwały Zarządu.
9. Rozpatrując odwołanie , o którym mowa w ust. 7 Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę
o uchyleniu uchwały Zarządu lub o utrzymaniu jej w mocy. Uchwała Rady Nadzorczej
jest ostateczna. Uchwałę doręcza się członkowi w terminie 14 ( czternastu) dni od dnia
jej podjęcia.
10. Utrata członkostwa w przypadkach, o których mowa:
1/ w ust. 4 pkt.1 następuje z chwilą śmierci członka,
2/ w ust. 4 pkt. 2 następuje z chwilą utraty bytu prawnego lub organizacyjnego członka
wspierającego,
3/ w 4 ust. pkt.5 i 6 następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego.
11. W przypadkach wskazanych w ust. 10 Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy
członków.
Władze Stowarzyszenia
§11
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Rada Nadzorcza
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków - oprócz innych spraw wymienionych
w Statucie i spraw wymienionych w ustawie prawo o stowarzyszeniach - należy:
1/ powoływanie Zarządu Stowarzyszenia,
2/ ustalanie wysokości składki członkowskiej,
3/ zmiana statutu,
4/ zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za okres kadencji,
6
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5/ udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za okres kadencji,
6/ określanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
7/ uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia są:
1/ zwyczajne,
2/ nadzwyczajne .
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz na rok, jednak nie później niż 30 czerwca
oraz nie później niż 30 (trzydzieści) dni po upływie kadencji Zarządu.

5. Poza wypadkami określonymi w ust. 4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
odbywa się:
1/ na wniosek Zarządu,
2/ na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 7 ( siedmiu ) członków zwykłych,
3/ na wniosek Rady Nadzorczej.
6. Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd 14 (czternaście) dni naprzód. Zgromadzenie
na wniosek , o którym mowa w ust. 5 pkt. 2/
i 3/
Zarząd zwołuje
w terminie 14 ( czternastu) dni od daty złożenia wniosku. W zawiadomieniu
o zwołaniu Zebrania Członków Zarząd podaje datę i miejsce Zebrania oraz porządek
Zebrania.
7. Walne Zebranie Członków może określić regulamin obrad Zgromadzenia.
8. Walne Zebrania Członków są ważne i zdolne do podejmowania uchwał jeżeli
uczestniczy w nich co najmniej połowa ( 50%) członków zwyczajnych wpisanych na
listę członków w dniu odbycia Walnego Zebrania Członków.
9. Do głosowania na Walnym Zebraniu Członków uprawnienie są wyłącznie członkowie
zwyczajni. Uchwały walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością
głosów z wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia, które
podejmowane są większością ¾ głosów.
10. Jeżeli liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia przekroczy 200 ( dwieście ) osób
Walne Zebranie Członków zastępuje się Zebraniem Delegatów .
11. Delegatów wybiera się spośród członków zwykłych w proporcji 1 ( jeden) delegat na
5 ( pięciu ) członków .W przypadku gdy liczba członków nie daje podzielić się przez
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5 ( pięć) wybiera się 1( jednego) delegata więcej. Kadencja Delegatów trwa tak długo,
jak kadencja aktualnie urzędującego Zarządu Stowarzyszenia.
12. W razie zastąpienia Walnego Zebrania Członków Zebraniem Delegatów postanowienia
Statutu o Walnym Zebraniu Członków stosuje się do Zebrania Delegatów.
13. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 ( dwóch ) do 5 ( pięciu ) członków w osobach
Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
14. Kadencja zarządu trwa 4 ( cztery) lata z zastrzeżeniem ust. 15 .Mandat członka zarządu
upływa z chwilą odbycia pierwszego Zwyczajnego Zebrania Członków , po upływie
kadencji. Zarządem Kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu i Członkowie zarządu mogą
być odwołani w każdym czasie.
15. W skład pierwszego Zarządu wchodzą członkowie Komitetu Założycielskiego, który
przekształca się w Zarząd z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia z którym to dniem
Przewodniczący Komitetu założycielskiego obejmuje funkcję Prezesa Zarządu,
a członkowie Komitetu Założycielskiego funkcje Wiceprezesów Zarządu. Kadencja
pierwszego Zarządu trwa do 31 grudnia 2015r.
16. Do kompetencji zarządu - oprócz innych spraw wymienionych w Statucie - należy:
1/ przedstawianie Zwyczajnemu zebraniu Członków sprawozdań Zarządu za okres
kadencji,
2/ przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu za okres kadencji,
3/ prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
4/ ustalenie wzorów: logo Stowarzyszenia, deklaracji członkowskiej, pieczęci, odznaki
i legitymacji członkowskiej.

17. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je w sądzie i poza
sądem. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne
działanie 2 ( dwóch) Członków Zarządu.
18. Rada nadzorcza składa się z 1( jednej ) do 5 ( pięciu ) osób w osobach Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących, powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
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19. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 ( cztery ) lata z zastrzeżeniem ust. 20. Mandat Członka
Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków po upływie
kadencji.

20. W skład pierwszej Rady Nadzorczej Wchodzą:
1/ Przewodniczący
Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa do dnia 31 grudnia 2015r.
21. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Statucie,
należy :
1/
2/
3/
4/

sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,
sprawowanie bieżącej kontroli nad rachunkowością Stowarzyszenia,
zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
zlecanie - w miarę potrzeby - kontroli rachunkowości Stowarzyszenia biegłym
rewidentom,
5/ sporządzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za okres kadencji.
22. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pełnią funkcje społecznie nie pobierając za to
wynagrodzenia. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują jednak zwrot
kosztów podróży i noclegu jeżeli wypełnianie ich obowiązków statutowych ma miejsce
poza siedzibą Stowarzyszenia.
23. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów poniesionych i związanych
z reprezentowaniem Stowarzyszenia w kontaktach z jednostkami otoczenia
gospodarczego i społecznego oraz ekwiwalent za udział w posiedzeniach Zarządu na
podstawie protokołów z tych posiedzeń.

24. Głosowania na Walnym Zebraniu Członków są jawne. Tajne głosowanie zarządza się
przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Stowarzyszenia.

25. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są ważne:
1/ w przypadku, gdy Zarząd składa się z 2 ( dwóch) członków, jeżeli w posiedzeniu, na
którym zostały podjęte obecni byli wszyscy członkowie Zarządu,
2/ w przypadku, gdy Zarząd składa się z więcej niż 2 ( dwóch) członków jeżeli
w posiedzeniu, na którym zostały podjęte obecna była co najmniej połowa ( 50%)
członków Zarządu.
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26. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 1 ( jednej) osoby jej uchwały
są ważne jeżeli w posiedzeniu, na którym zostały podjęte obecna była co najmniej
połowa ( 50%) członków Rady Nadzorczej.
27. Uchwały Zarządu i rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów.
28. Uzupełnienie składu osobowego władz Stowarzyszenia następuje w drodze wyborów.

Organizacja pracy Stowarzyszenia
§ 12
1. Obsługę organizacyjną i techniczno- biurową Stowarzyszenia, Zarządu i Rady
Nadzorczej zapewnia biuro Stowarzyszenia
2. Zarząd może zatrudnić kierownika biura.
3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Majątek Stowarzyszenia
§ 13
1. Stowarzyszenie – z zachowaniem obowiązujących przepisów – może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1/ ze składek członkowskich,
2/ z darowizn, spadków i zapisów,
3/ z działalności własnej,
4/ z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może:
1/ otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach,
2/ korzystać z dozwolonej przepisami prawa polskiego finansowej pomocy
zagranicznej.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach.
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5. Przedmiotem działalności gospodarczej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
jest:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
58.11.Z Wydawanie książek
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

6. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Likwidacja Stowarzyszenia
§ 14
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków lub w innych przypadkach określonych w ustawie prawo
o stowarzyszeniach.
2. W razie likwidacji Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały Walne Zebranie
Członków podejmuje również uchwały:
1/ o wyznaczeniu likwidatorów,
2/ o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia po zakończeniu likwidacji.

Bydgoszcz, 21.04.2017 r.
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