
Statut 

Stowarzyszenia Producentów Ryb Żywionych Ziarnami Zbóż  „Świętokrzyski 

Karp Tradycyjny” w Busku-Zdroju  

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie Producentów Ryb Żywionych Ziarnami Zbóż  „Świętokrzyski 
Karp Tradycyjny” w Busku-Zdroju  zwane dalej STOWARZYSZENIEM działa na 
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U Nr20, poz.104) 
z późn. zmianami oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o 
celach niezarobkowych. 

§ 3 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej oraz zagranicy, a siedzibą 
stowarzyszenia jest Busko Zdrój. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 5 

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków.  

§ 6 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 
szczegółowych. 

§ 7 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 
samym lub podobnym profilu działania. 

 

 



ROZDZIAŁ II 
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 

• Konsolidacja Producentów Ryb Żywionych Metodą Tradycyjną - Ziarnami Zbóż.  
• Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla hodowców ryb.  
• Reprezentowanie interesów i spraw związanych z hodowlą i przetwórstwem ryb w 

rozmowach z władzami rządowymi i samorządowymi.  
• Promowanie konsumpcji ryb, w tym walorów zdrowotnych, smakowych i 

ekonomicznych.  
• Organizowanie przedsięwzięć umożliwiających poszerzenie wiedzy w zakresie 

technologii przetwórstwa rybnego, wymagań sanitarnych, norm jakościowych, 
przepisów celnych i podatkowych, przepisów prawa pracy.  

• Monitorowanie zmian w polskim prawie mających istotne znaczenie dla przetwórstwa 
rybnego.  

§ 9 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez: 

 

• Prowadzenie działalności reklamowej  

 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10 

• Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne  
• Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia  

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

• Członkowie zwyczajnych  
• Członkowie wspierających  
• Członkowie honorowych  

§ 12 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i związana z przetwórstwem rybnym w taki sposób, że jest 



zainteresowana umocnieniem i rozwojem polskiego przetwórstwa rybnego (właściciele 
przetwórni, spółdzielcy, naukowcy, hodowcy ryb, rybacy itp.). 

§ 13 

• Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością 
Stowarzyszenia, Organy Administracji Rządowej i Samorządowej, Członkowie 
wspierający deklarację na rzecz Stowarzyszenia, pomoc finansową lub rzeczową. 
Osoba prawna lub organ rządowy i samorządowy działają w Stowarzyszeniu przez 
jego przedstawiciela.  

• Członek wspierający jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.  

§ 14 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału na 
podstawie pisemnej deklaracji. 

§ 15 

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei 
Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia 

§ 16 

Członek zwyczajny ma prawo: 

• Wybierać i być wybranym do Władz Stowarzyszenia  
• Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. imprezach 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia  
• Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia  
• Noszenia odznaki organizacyjnej  
• Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. 

Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która 
tę decyzję wydała  

• Zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia  

§ 17 

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

• Aktywnego uczestnictwa w prawach stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i 
programu  

• Przestrzegania statutu regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia  
• Regularnego opłacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu  
• Żywienia ryb paszami zbożowymi w 100% jeśli chodzi o ryby handlowe (Kh) 
• Pasze granulowane mogą być stosowane dla materiału zarybieniowego (narybek, 

kroczek) do 30% dawki pokarmowej 

§ 18 



• Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada 
prawa określone w § 16.  

• Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z 
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz 
Stowarzyszenia.  

§ 19 

• Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek  
o Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na 

piśmie Zarządowi Oddziału  
o Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

będącego osobą prawną  
o Członkowie są zobowiązani do uiszczenia składek członkowskich do końca I 

kwartału każdego roku lub nowo przyjęci członkowie w terminie 14 dni od 
daty złożenia deklaracji, w przeciwnym przypadku skreślenie z listy członków 
jest dokonywane automatycznie.  

o Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która 
tę godność nadała  

• Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub 
wspierające na podstawie ust.1 pkt.3 następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Oddziału.  

ROZDZIAŁIV 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ 

§ 20 

• Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:  
o Walne Zebranie Członków  
o Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem 
o Komisja Rewizyjna 

§ 21 

• 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. Wybór władz następuje spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów.  

• 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.  

• Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymagają obecności co 
najmniej połowy członków tych organów.  

• 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 przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 
wyborów.  



 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§ 22 

• Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
• W Walnym Zebraniu biorą udział:  

o Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie 
honorowi.  

o Z głosem doradczym - członkowie wspierający (członkowie władz naczelnych 
jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście.  

• O terminie, miejscu i początku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny 
powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.  

§ 23 

• Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 
• Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie nie 

dłuższym jak 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.  
• Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu 

obrad.  
• Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:  

o Przewodniczący  
o Z-ca Przewodniczącego  
o dwaj Sekretarze  

• Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania 
Członków i powołanych na nim komisji.  

§ 24 

• Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:  
o z własnej inicjatywy  
o na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej  
o na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych  

• Zarząd  jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 
1-go miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt.2 i 3.  

• Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla 
których zostało zwołane. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy 
obecności:  

o W pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 
członków.  

o W drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu - 60 minut później niż 
pierwszy termin bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.  

o  

§ 25 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 



o Uchwalenie statutu i jego zmian.  
o Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.  
o Uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz 

Stowarzyszenia przez statut.  
o Wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz naczelnych. .  
o Rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu  rozpatrywanie i zatwierdzanie 

sprawozdań z działalności Zarządu ,  Komisji Rewizyjnej  oraz podejmowanie 
uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielania absolutorium 
ustępującym władzom, na wniosek  Komisji Rewizyjnej:  

� rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 
Stowarzyszenia lub jego władzę.  

� podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji 
krajowych lub zagranicznych  

o Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu .  
o Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.  
o Ustaleniu wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich oraz innych 
świadczeń, ulg i zwolnień od tych świadczeń lub składek.  

o Podejmowaniu uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.  

ZARZĄD  

§ 26 

o Zarząd  będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 
Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za 
swą pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.  

§ 27 

o W skład Zarządu  wchodzi Prezes oraz do 3 członków. Na pierwszym 
posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona  V-ce Prezesa Sekretarza 
i Skarbnika.  

o Zasady i tryb działania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie 
rzadziej niż 4 razy do roku.  

o W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, 
funkcję tę obejmuje na ten czas V-ce Prezes wyznaczony przez Zarząd . Do 
podjęcia uchwal przez Zarząd konieczna jest obecność na zebraniu 
przynajmniej ½ składu Zarządu 

o Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 
równowagi głosów decyduje głos tego członka Zarządu, który przewodniczy 
danemu posiedzeniu 

o Członek  
o Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji 

ilością 2/3 głosów 

§ 28 

o Do zakresu działania Zarządu  należy:  
� Zwoływanie Walnego Zebrania Członków  
� Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków  



� Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia oraz 
zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności wg uchwalonych 
okresowych programów pracy Stowarzyszenia.  

� Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzenie rocznych 
sprawozdań finansowych.  

� Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz  
� Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.  
� Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku 

nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.   
� Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych 

i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli 
Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne. 14. 
Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji 
rządowej i samorządowej i władzami naczelnymi innych organizacji.  

� Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.  
� Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków 

godności członka honorowego Stowarzyszenia.  
� Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej 

działalności.  
� Wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do 

właściwości innych władz Stowarzyszenia.  

§ 29 

Do rozpatrywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-
organizacyjnych i przedłożenia wniosków, Zarząd  może powołać zespoły 
pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin 
zakończenia prac.  

§ 30 

Posiedzenie Zarządu  zwołuje Prezes Zarządu,  z własnej inicjatywy lub na wniosek 
co najmniej 2 członków Zarządu  w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 31 

o Do obowiązków  Zarządu  należy w szczególności:  
� wykonywanie uchwał Zarządu   
� przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych 

Stowarzyszenia.  
� powoływanie komisji (zespołów) o charakterze doraźnym i 

opiniodawczym  
o Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezes, a w razie jego 

nieobecności wyznaczony V-ce Prezes. Posiedzenie zwołuje się w miarę 
potrzeby nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał  

 

KOMISJA REWIZYJNA 



§ 32 

 Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli nad jej 
działalnością. 

§ 33 

KR składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego 
grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

§ 34 

o Do zakresu działania GKR należy:  
� Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności 

Stowarzyszenia.  
� Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez 

Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym w statucie.  
� Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego celem 

omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli 
wewnętrznej i zewnętrznej, posiedzenie Zarządu Głównego w takim 
przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty 
złożenia wniosku (żądania).  

� Uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego 
regulaminu Komisji Rewizyjnej Oddziałów.  

� Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej 
działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia.  

o  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia 
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 
kontrolowanych spraw.  

§ 35 

o Członkowie KR mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniu 
Zarządu Głównego i jego Prezydium.  

o Członkowie KR nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia  

ROZDZIAŁV 
ORGANY DORADCZE 

§ 36 

o W razie zaistnienia potrzeby wynikających z działalności Stowarzyszenia 
Walne Zebranie Członków może powołać stałe organy doradcze 
Stowarzyszenia.  

o Ilość, skład i zasady funkcjonowania organów doradczych określa regulamin 
tych organów utworzonych poprzez stosowną uchwałę Walnego Zebrania 
Członków.  



ROZDZIAŁVI 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 37 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek 
Stowarzyszenia   może być używany wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

o Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:  
� opłaty wpisowe i składki członkowskie  
� dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub 

będących w użytkowaniu Stowarzyszenia  
� dotacje  
� subwencje 
� darowizny, zapisy, spadki  
� wpływy z działalności statutowej  
� dochody z ofiarności publicznej  

o Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być 
przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe 
winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane 
na to konto.  

o Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego 
roku.  

o Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz 
składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
przyjęciu na członka.  

o Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

§ 38 

o Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i 
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób.  
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy.  

ROZDZIAŁVIII 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 39 

o Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania.  

o Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 
przedmiotem walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te 
zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.  

o Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie 
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia 
majątku Stowarzyszenia.  



o W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia 
nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. 
zmianami - Dz. U. z 1980 Nr 14 poz.86, Dz. U. z 1996 Nr 27 poz.118).  

ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 40 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosowanego 
postanowienia Sądu Rejestrowego.  

 


