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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1. 

Stowarzyszenie o nazwie Klaster Laboratoriów Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, trwałą 
organizacją osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, działającą na podstawie 
prawa polskiego.  
 

§2. 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Dla właściwego realizowania swych celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenie może prowadzid 

działalnośd poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Stowarzyszenie może używad nazwy skróconej: KLP 
4. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwad się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych.  
5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.  
 

§3. 
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin  
 

§4. 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z póź. zm.) (tekst jedn. Dz. U. 2001 nr 79 poz. 855 z póź. zmianami) oraz niniejszego 
statutu.  

2. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do organu nadzorującego właściwego ze względu na 
siedzibę stowarzyszenia, którym jest Prezydent Miasta Szczecin.  

 
§5. 

1. Stowarzyszenie może współpracowad z krajowymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami, o 
tym samym lub podobnym profilu działania, których może byd również członkiem.  

2. Działalnośd Stowarzyszenia opiera się co do zasady na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwośd:  

a) etatowego zatrudniania pracowników lub zawierania umów cywilnoprawnych dla prowadzenia 
działalności statutowej i organizacyjnej,  

b) zlecania realizacji zadao lub poszczególnych czynności podmiotom zewnętrznym.  
 

§6. 
1. Stowarzyszenie może używad pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.  

2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu. 
Zgodę na jego wykorzystanie wydaje zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. 

 
§ 7. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Odpowiednie władze stowarzyszenia mogą podjąd 
decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia stosownych wymogów 
statutowych oraz przepisów prawa oraz zarejestrowania działalności gospodarczej. W takim wypadku cały 
dochód z tej działalności przeznaczony będzie na działalnośd statutową i nie może byd przeznaczony do podziału 
między jego członków.  
 

Rozdział II 
Cele i formy działania Stowarzyszenia KLP 

 
§ 8. 

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 
1. Integracja środowiska laboratoryjnego;  
2. Ochrona interesów laboratoriów oraz reprezentowanie ich wobec władz paostwowych i samorządowych; 
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3. Ubieganie się o równe traktowanie laboratoriów, w tym równego traktowania w dofinansowaniu ze 
środków publicznych i unijnych; 

4. Ubieganie się o uznawalnośd akredytacji laboratorium przez organa administracji paostwowej i jednostki 
kontrolujące; 

5. Stała współpraca jako ciało doradcze w opiniowaniu i wnioskowaniu zmian do: 
a)  wymagao jednostki akredytującej (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz.U. 2010 r., Nr 138, poz. 935 ze zm.).  
(Stowarzyszenie jako reprezentant swoich członków staje się stroną m.in. dla jednostki akredytującej.  
Na podstawie opinii specjalistów, Stowarzyszenie może sporządzad opinie dla jednostki akredytującej) 

b) przepisów prawa oraz do projektów przepisów prawa w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia; 
6. Podejmowanie działao mających na celu zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy laboratoriami, 
7. Organizacja badao biegłości, w tym możliwe PT/ILC z dofinansowania unijnego; 
8. Organizacja szkoleo, w tym możliwe bezpłatne szkolenia z dofinansowania unijnego; 
9. Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia m. in. poprzez powołanie niezależnych 

obserwatorów KLP. Zasady powołania obserwatora i warunki jego pracy zawarte zostaną w uchwale 
Zarządu i stosownych umowach, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Ponadto: 

10. Działalnośd naukowa oraz naukowo-techniczna w zakresie funkcjonowania i rozwoju laboratoriów na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

11. Wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnych branż członków Stowarzyszenia; 
12. Rozpowszechnianie oraz budowanie prestiżu środowiska laboratoryjnego w regionie, Europie i świecie; 
13. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Stowarzyszenia; 
14. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych 

i innych związanych z prowadzeniem działalności statutowej Stowarzyszenia oraz działalności gospodarczej.  
15. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeo między członkami Stowarzyszenia.  
16. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie innowacyjności 

firm, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu.  
17. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia 

korzystnych warunków do funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

18. Budowanie wspólnej marki firm oraz wspieranie wspólnych celów ustalonych przez członków 
Stowarzyszenia.  

19. Zapewnienie zasobów ludzkich o odpowiednich kwalifikacjach dla wspierania realizacji celów 
Stowarzyszenia.  

§ 9. 
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:  
1. Promowanie i wspieranie działao i inicjatyw dla organizacji pozarządowych;  

2. Szkolenia dla członków stowarzyszenia oraz firm współpracujących;  

3. Zbieranie i wymianę informacji;  

4. Prowadzenie doradztwa i konsultacji dla członków Stowarzyszenia oraz firm współpracujących;  

5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także 
przedsiębiorcami, organami administracji paostwowej i samorządowej oraz jednostkami badawczo-
rozwojowymi;  

6. Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów /  książek broszur / ulotek / stron www itp.; 
7. Współpracę z jednostkami krajowymi i międzynarodowymi nadzorującymi systemy zarządzania;  
8. Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi dla swobodnego przepływu informacji na 

temat branży i inicjatyw je wspierających;  
9. Uczestnictwo w budowie porozumieo, zespołów konsultacyjnych, lobbingu oraz opracowywaniu 

dokumentów i materiałów; 
10. Wspólne występowanie o środki pomocowe na realizację innowacyjnych przedsięwzięd dla firm oraz 

członków Stowarzyszenia;  
11. Organizacja imprez na zlecenie lub ze środków własnych;  
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12. Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięd o istotnym znaczeniu dla regionu i członków 
Stowarzyszenia;  

13. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do organów doradczych 
władzy; 

14. Opracowywanie oraz przedkładanie opinii, ekspertyz i zapytao w sprawach dotyczących gospodarczego 
otoczenia Stowarzyszenia oraz jego członków;  

15. Ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięd gospodarczych opracowywanych przez członków 
Stowarzyszenia;  

16. Prowadzenie szkoleo, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką prowadzenia 
działalności statutowej Stowarzyszenia oraz jego członków; 

17. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych tak wewnątrz 
Stowarzyszenia jak i z podmiotami trzecimi; 

18. Organizację spotkao oraz innych imprez Stowarzyszenia, promocyjnych, integracyjnych i wystaw; 
19. Działalnośd promocyjną na rzecz Stowarzyszenia;  
20. Działalnośd o charakterze charytatywnym;  
21. Wymianę doświadczeo wśród członków Stowarzyszenia.  
 

§ 10. 
Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może:  
1. Opracowywad, administrowad i zarządzad programami lub projektami swoimi albo innych organizacji, 

instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych;  

2. Prowadzid Biuro Prawne i Podatkowe; 

3. Zespoły branżowe. 

 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 11. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne.  

2. Osoba prawna może byd jedynie członkiem Wspierającym Stowarzyszenie.  
 

§ 12. 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
1. Członków Zwyczajnych  

2. Członków Wspierających  

3. Członków Honorowych  
 

§ 13. 
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która 
spełnia łącznie poniższe wymagania: 

a. posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych  

b. korzysta z pełni praw publicznych  

c. utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia KLP i deklaruje chęd ich realizacji  

d. złoży deklarację członkowską. 

 

§ 14. 

Przyjęcie i odwołanie w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje uchwałą Zarząd na swoim 
posiedzeniu po zaczerpnięciu opinii o kandydacie i przedłożeniu przez niego deklaracji członkowskiej. 
 

§ 15. 
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:  
1. Aktywnie uczestniczyd w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniad się do realizacji jego celów.  

2. Przestrzegad postanowieo statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  
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3. Regularnie i terminowo opłacad składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd. 

 
§ 16. 

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:  
1. Wybierad i byd wybieranym do władz Stowarzyszenia.  

2. Brad udział z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach 
organizowanych przez Stowarzyszenie.  

3. Korzystad z urządzeo, świadczeo i pomocy Stowarzyszenia.  
 

§17. 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:  
1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.  

2. Śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych członka Zwyczajnego. 

3. Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.  

4. Pozbawienia praw publicznych.  

5. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy lub nie 
wywiązywania się Członka Wspierającego z zadeklarowanej pomocy  

6. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:  
a) naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w szczególności nie 

uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,  
b) działania na szkodę Stowarzyszenia.  

 
§ 18. 

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostad osoba prawna prowadząca działalnośd gospodarczą  
zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, Organy Administracji Rządowej i Samorządowej, 
jednostki badawczo-rozwojowe lub inne jednostki organizacyjne. 

2. Osoba prawna lub organ rządowy i samorządowy a także organizacji działają w Stowarzyszeniu przez jego 
przedstawiciela.  

3. Członek Wspierający: 

c) nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia 
d) może brad udział z głosem doradczym w walnym zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 
e) korzystad z urządzeo, świadczeo i pomocy Stowarzyszenia.  

4. Członek Wspierający jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich. Obowiązek ten nie dotyczy 
organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek badawczo-rozwojowych.  

5. Wysokośd składek dla Członków Wspierających ustala Zarząd Stowarzyszenia.  

6. Decyzję o przyjęciu Członka Wspierającego w poczet Stowarzyszenia podejmuje uchwałą Zarząd 
Stowarzyszenia na swoim posiedzeniu.  

7. Członek Wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeo oraz 
przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.  

 
§ 19. 

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna, której autorytet lub zasługi są istotne 
dla celów i funkcjonowania Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Członek Honorowy: 

a) ma bierne i czynne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia 
b) może brad udział z głosem doradczym w walnym zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 
c) może korzystad z urządzeo, świadczeo i pomocy Stowarzyszenia.  

4. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.  
5. Członek Honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  
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§ 20. 
Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyd członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem 
ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.  

 
§ 21. 

Stowarzyszenie nie może udzielad pożyczek i zabezpieczad zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do 
członków Stowarzyszenia.  
 

Rozdział IV  
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 22. 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. 
Zapis § 24 ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.  
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.  
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład 

osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. 
Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyd 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyborów.  

 
§ 23 

Władzami Stowarzyszenia są:  
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem"  

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",  

3. Komisja Rewizyjna,  
 

§ 24. 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą byd:  

 zwyczajne,  

 nadzwyczajne,  
O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków 
Stowarzyszenia pisemnie na 10 dni przed terminem obrad.  
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:  
a) z inicjatywy Zarządu,  
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.  

Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyd się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.  
4. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie w tym samym dniu, a jego 

ważnośd nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.  
5. Walne Zebranie Członków:  

a) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,  
b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,  
d) wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,  
e) uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,  
f) wprowadza i zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o ile podejmie taką decyzję 
g) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku, 
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§ 25. 
Zarząd Stowarzyszenia 

 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, 

reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialnośd za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.  

2. Zarząd Stowarzyszenia jest jedno- lub wieloosobowy. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może wybrad ze 
swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i/lub skarbnika. 

3. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.  

4. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:  

a) realizowania zadao statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,  

b) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz względem podmiotów trzecich 

c) ustalania kierunku rozwoju Stowarzyszenia 

d) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,  

e) przedstawiania sprawozdao ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,  

f) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, 
środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów paostwowych,  

g) ustalania wysokości wynagrodzeo za pracę na rzecz Stowarzyszenia, 

h) nawiązywania współpracy z podmiotami trzecimi, 

i) nadawania tytułu członka Honorowego Stowarzyszenia  
j) ustalania wysokości składek członkowskich.  

5. Do składania oświadczeo woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach majątkowych i 
niemajątkowych, a także udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.  

6. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.  

7. Do realizacji swych zadao Zarząd może powoład Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.  

 
§ 26. 

Komisja Rewizyjna 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 2-5 osób.  

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnid innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.  

4. Komisja ma prawo:  

a) uczestniczyd w zebraniach Zarządu z głosem doradczym  

b) wnioskowad o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
jej członków.  

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:  

a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,  

b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceo pokontrolnych, dotyczących działalności 
statutowej i finansowej Stowarzyszenia  

c) składania sprawozdao ze swej działalności Walnemu Zebraniu,  

d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.  

 

Rozdział VI  
Majątek i gospodarka finansowa 

 
§ 30. 

Majątek Stowarzyszenia składa się z :  
a) składek członkowskich członków zwyczajnych i wspierających,  

b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej, 

c) wpływów z działalności statutowej,  

d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,  

e) dotacji i kontraktów paostwowych,  
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§ 31 
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia 
upoważniony jest Zarząd.  
  

Rozdział VII  
Postanowienia koocowe 

 
§ 32. 

1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków 
powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do 
głosowania.  

2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje 
fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania 
Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązao.  

 
 


