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Regulamin Klubu Aniołów Biznesu
Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie

Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania „Klubu Aniołów Biznesu”.
2. Klub Aniołów Biznesu - zwany dalej „Klubem” lub „KAB” - jest dobrowolną, nieformalną organizacją
działającą w ramach i będąca integralną częścią Północnej Izby Gospodarczej Oddział w Koszalinie.
3. Klub nie posiada osobowości prawnej, wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane
poprzez Klub są zaciągane i nabywane na rzecz i rachunek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
4. Klub działa na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu i Statutu Północnej Izby
Gospodarczej.
5. Siedzibą Klubu jest Koszalin.
6. Klub został powołany na czas nieokreślony.

Cele

Art. 2
1. Celem KAB jest promowanie rozwoju gospodarczego i odpowiedzialnego biznesu w Polsce oraz
wspieranie członków i przekonywanie ich do tego, by wzajemnie sobie pomagali.
2. KAB realizuje swoje zadania poprzez:
1) Tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw
gospodarczych członków,
2) Wspieranie startupów w regionie,
3) Przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości,
4) Rozwój gospodarczy regionu i kreowanie środowiska startupowego,
5) Realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców, współpracy przedsiębiorców z jednostkami
naukowymi i szkołami,
6) Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości w regionie.

Członkowie i udział

Art. 3
1. Członkiem KAB, na zasadzie dobrowolności, może zostać osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną, które są zrzeszone w Północnej Izbie
Gospodarczej.
2. Kandydat na Członka, chcąc wstąpić do Klubu, jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o przyjęcie
go do KAB. Wniosek o przyjęcie do Klubu należy przesłać na adres email: biuro.koszalin@izba.info
lub przekazać w formie pisemnej podczas spotkania otwartego lub zgłosić ustnie chęć wstąpienia
do Klubu.
3. Kandydat na Członka wypełniając deklarację zobowiązuje się do udzielenia informacji zgodnych
z prawdą. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach
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4. związanych z członkostwem w Klubie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wstąpienia do
Klubu.
5. Członkostwo w KAB jest imienne i nie może być przekazywane osobom trzecim.
6. Zarząd Klubu dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia członkostwa w KAB w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.

Art. 4
1. Członkostwo w Klubie trwa od momentu złożenia deklaracji członkowskiej i uiszczenia składki do
momentu utraty członkostwa w KAB.
2. Członek Klubu zapobiega sytuacjom, które mogłyby w sposób negatywny wpłynąć na wizerunek
jego lub innego członka, jako reprezentantów lokalnej społeczności biznesowej.
3. Warunki przystąpienia:
a. Złożenie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
b. Akceptacja postanowień Regulaminu;
c. Brak zaległości w składkach członkowskich do Północnej Izby Gospodarczej;
d. Opłata 3 miesięcznej składki do KAB wysokimi 300 zł.
4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a. Złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Klubu.
b. Brak wpłaty składki członkowskiej do KAB przez 3 miesiące z rzędu.
c. Ogłoszenie upadłości gospodarczej lub konsumenckiej.
d. Utrata zdolności do czynności prawnych.
e. Decyzja Zarządu KAB o wykreśleniu z Klubu.
f. Śmierć członka.

Składki

Art. 5
1. Członkostwo w Klubie jest płatne. Członkowie KAB są zobowiązani do wpłaty składki miesięcznej
do KAB w wysokości 100 złotych netto, na podstawie wystawionej faktury. Składki przeznaczane są
na funkcjonowanie KAB, jego promocję i organizację eventów statutowych.
2. Członkowie dokonują wyboru progu inwestycyjnego w deklaracji członkowskiej:
a. Do 50.000 PLN,
b. Do 150.000 PLN,
c. Do 250.000 PLN,
d. Powyżej 250.000 PLN.
3. Deklaracja nie obliguje do realizacji inwestycji.

Władze i organizacja KAB

Art. 6
1. Pracami Klubu kieruje trzyosobowy Zarząd, w skład którego wchodzą członkowie KAB, w tym
obligatoryjnie członek Zarządu Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.
2. Zarząd Klubu powoływany jest na 3 -letnią kadencję.
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3. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz. Oświadczenia woli w imieniu Klubu
składa Prezes Zarządu.
4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja celów i zadań Klubu;
b. wyznaczenie kierunków działań Zarządu i Klubu;
c. organizowanie spotkań biznesowych, szkoleń i działalności wydawniczej;
d. organizacja eventów oraz inicjowanie współpracy z organizacjami o analogicznym
charakterze.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
6. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
7. Do obowiązków Prezesa Klubu Aniołów Biznesu należy zwoływanie i kierowanie pracami Zarządu.
8. Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za wyznaczone im indywidualnie zadania, istotne dla
funkcjonowania KAB.
9. Członków Zarządu mianuje Zarząd Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.

Art. 7
1. Spotkania Zarządu mogą się odbywać osobiście lub za pośrednictwem Internetu.
2. Zarząd podejmuje uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania zwykłą większością głosów.
3. Uchwały dotyczące istoty funkcjonowania KAB i zmiany regulaminu podejmowane są zwykłą
większością głosów na posiedzeniu ogólnym przez wszystkich członków Klubu. Posiedzenie odbywa
się w terminie wyznaczonym przez Prezesa KAB. Informacja o ogólnym posiedzeniu wszystkich
członków musi być podana do publicznej wiadomości przynajmniej 14 dni przed planowanym
terminem posiedzenia. Uchwały podjęte na posiedzeniu ogólnym wszystkich członków KAB
zatwierdzane są przez Zarząd Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.
4. Zarząd Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie sprawuje funkcję kontrolną nad KAB.

Art. 8
1. Zarząd organizuje spotkania ogólne, w których mogą brać udział Członkowie oraz zaproszeni Goście.
2. Spotkania ogólne odbywają się w formie spotkania biznesowego, konferencji itp. formie,
w konkretnej lokalizacji zapewnionej przez Zarząd.
3. Zarząd organizuje spotkania indywidualne w ramach KAB z autorami poszczególnych projektów,
które odbywają się w obecności przynajmniej 4 członków KAB.

Art. 9
Klub Aniołów Biznesu gwarantuje ochronę własności intelektualnej autorów projektów.
Art. 10
Obsługę funkcjonowania KAB zapewnia Biuro Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.
Art. 11
1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dokument nadrzędny, którym jest Statut Północnej Izby
Gospodarczej.
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2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Członka w momencie złożenia przez niego
podpisu na deklaracji członkowskiej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
4. Zarząd Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie może zawiesić lub zakończyć działalność
Klubu. O takiej decyzji Członkowie Klubu zostaną niezwłocznie poinformowani. Informacja ta może
zostać przekazana także na stronie internetowej www.pig.koszalin.pl
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2018 r.
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