Tekst jednolity Statutu zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 7 grudnia 2018 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
POLKARMA
Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy
dla Zwierząt Domowych

§ 1.
Nazwa i siedziba Stowarzyszenia
1.

Stowarzyszenie działa pod nazwą "POLKARMA - Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy
dla Zwierząt Domowych".

2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem miejscowym.

§ 2.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
1.

Celem Stowarzyszenia jest:

(a)

Promocja i ochrona wspólnych interesów zarówno producentów żywności dla zwierząt domowych, jak
również doradztwo i wspieranie osób oraz podmiotów gospodarczych związanych z tym przemysłem.

(b)

Reprezentacja

wspólnych

interesów

producentów

żywność

dla

zwierząt

domowych

oraz

współdziałanie w tym celu z różnego rodzaju instytucjami, władzami oraz podmiotami gospodarczymi
w kraju i za granicą.

2.

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

(a)

Opracowanie i przedstawianie odpowiednim władzom lub instytucjom propozycji wniosków oraz
innych dokumentów dla potrzeb przemysłu, w szczególności tych, które są związane bezpośrednio z
uregulowaniami prawnymi dotyczącymi produkcji żywności dla zwierząt domowych oraz ustaleniem
standardów jakości tej żywności, jak również odpowiednich i dopuszczalnych jej składników.

(b)

Udzielanie informacji dotyczących produkcji żywności dla zwierząt domowych zainteresowanym
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podmiotom
(c)

Dzielnie się wiedzą z członkami Stowarzyszenia oraz informowanie ich o wszelkich prawach
dotyczących rozwoju przemysłu wytwarzającego żywność dla zwierząt domowych, pobudzanie
rozwoju tego przemysłu oraz podnoszenie jego znaczenia poprzez promowanie działań mających na
celu wzajemne zrozumienie i współpracę producentów żywności dla zwierząt domowych oraz
podmiotów związanych z jej produkcją.

§ 3.
Członkostwo w Stowarzyszeniu
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne aktywnie zaangażowane w wytwarzaniu
żywności dla zwierząt domowych na terenie Polski. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą
być natomiast osoby prawne, które są albo aktywnie zaangażowane w produkcję żywności dla zwierząt
domowych w Polsce, albo należą do grupy aktywnie zaangażowanej w produkcję tejże żywności w
Polsce bądź za granicą, pod warunkiem jednak, ze będą importować z zagranicy poprzez swoje osoby
prawne żywność dla zwierząt domowych do Polski. Członkowie wspierający mogą brać udział w
Walnym Zebraniu członków z głosem doradczym. Członkowie wspierający nie mają prawa
uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków i uczestniczenia w innych
władzach Stowarzyszenia.
Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia powinny być składane w formie pisemnej Zarządowi
Stowarzyszenia. Przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd.

3.

Członkowie Stowarzyszenia mają następujące prawa i obowiązki:
(a)

prawa:
- do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i głosowania nad wszelkimi
uchwałami przewidzianymi w porządku dziennym obrad,
-

do pełnienia funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

-

do wystąpienia ze Stowarzyszenia po pisemnym zawiadomieniu Prezesa Zarządu na 12
miesięcy naprzód na koniec roku kalendarzowego;

(b)

obowiązki:
- realizowania celów i zadań Stowarzyszenia,
-

czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,

-

wypełniania zobowiązań zawartych w niniejszym Statucie,

-

terminowego opłacania składek członkowskich.
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4.

Walne Zebranie Członków może decydować o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu, jeśli:
(a) członek wyraźnie narusza interesy Stowarzyszenia i/lub
(b) członek nie wypełnia obowiązków zawartych w niniejszym Statucie, a w
szczególności gdy nie uiszcza składek członkowskich mimo wielokrotnych wezwań.

Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga uchwały podjętej 75% głosów obecnych na Walnym
Zebraniu Członków.

§ 4.
Władze Stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie,
-

Zarząd,

-

Komisja Rewizyjna.

§ 5.
Walne Zebranie Członków
1.

Założyciele Stowarzyszenia zbiorą się w celu ukonstytuowania pierwszego Walnego Zebrania
Członków.

Pierwsze

Walne

Zebranie

Członków wybierze

członków pierwszego

Zarządu

Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
2.

Walne Zebrania Członków odbywać się będą co najmniej raz w roku. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków, jeżeli wymaga tego dobro Stowarzyszenia lub na umotywowane żądanie
1/5 członków Stowarzyszenia przedłożone Zarządowi, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.

Prezes Zarządu zawiadamia członków Stowarzyszenia o mającym się odbyć Walnym Zebraniu
Członków na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem, na piśmie, przesyłając w załączeniu
porządek dzienny obrad.

4.

Obradom przewodniczy Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność - Wiceprezes. Jeżeli Prezes oraz
Wiceprezes są nieobecni Walne Zebranie Członków wybiera większością głosów Przewodniczącego
obrad.

5.

Walne Zebranie Członków podjętą przez siebie uchwałę może zmienić lub uzupełnić porządek obrad
zaproponowany przez Zarząd Stowarzyszenia.

6.

Walne Zebranie może podejmować uchwały, jeśli jest obecnych, co najmniej 50% członków
Stowarzyszenia. Uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa, wyboru członków Zarządu lub
zmiany niniejszego Statutu podejmowane są kwalifikowaną większością, co najmniej 75% głosów
obecnych. W przedmiocie zmiany celów Stowarzyszenia oraz likwidacji Stowarzyszenia uchwały
zapadają kwalifikowaną większością, co najmniej 90% głosów obecnych. Wszelkie inne uchwały
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podejmowane są większością głosów obecnych.
7.

Głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk, o ile co najmniej 1/3 członków obecnych na Walnym
Zebraniu Członków nie zażąda głosowania pisemnego (tajnego).

8.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
(a)

wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,

(b)

wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

(c)

określanie wysokości składek członkowskich na wniosek Skarbnika,

(d)

określanie wysokości wpisowego,

(e)

uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

(f)

zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i raportu Sekretarza Generalnego,

(g)

odwołanie Sekretarza Generalnego,

(h)

decydowanie o pozbawieniu członkostwa Stowarzyszenia w przypadkach określonych w pkt.
5 paragrafu 3 Statutu,

(i)

zmienianie Statutu,

(j)

podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia,

(k)

wykonywanie wszelkich uprawnień Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla innych organów
Stowarzyszenia,

(l)

podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów Stowarzyszenia

9.

Walne Zebranie Członków może powołać radę doradców wspierającą działalność Stowarzyszenia.

10.

Protokół z Walnego Zebrania Członków jest sporządzany i podpisywany przez Przewodniczącego.
Podpisane protokoły są przechowywane w rejestrze protokołów w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 6.
Zarząd
1.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
(a) Prezesa,
(b) Wiceprezesa,
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(c) Skarbnika,
(d) Sekretarza Generalnego,
(e) Członków Zarządu.

Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat za wyjątkiem Sekretarza
Generalnego powoływanego zgodnie z paragrafem 6 pkt. 5 Członkowie Zarządu ustępują z chwilą
wyboru nowych Członków Zarządu, niezależnie od upływu trzyletniego okresu, na jaki zostali
wybrani. W wypadku, gdy członek Zarządu zrezygnuje, bądź nie będzie mógł z jakichkolwiek
przyczyn pełnić swoich funkcji, nie później niż w ciągu 30 dni od tej daty zostanie zwołane Walne
Zebranie Członków w celu wyboru nowego członka.

Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę, za wyjątkiem Sekretarza
Generalnego, który zgodnie z paragrafem 6 pkt. 5 jest zatrudniony przez Stowarzyszenie na umowę o
pracę.
2.

Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności, Wiceprezes, kieruje pracami Zarządu i jest
odpowiedzialny za działalność Stowarzyszenia.
Prezes, Wiceprezes, a także w zakresie określonym w par. 6 pkt 7 Sekretarz Generalny mogą
samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie, a także zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu
Stowarzyszenia, z tym, że Sekretarz Generalny może je zaciągać jedynie w zakresie bieżącej
działalności Stowarzyszenia. W przypadku pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu do
składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu.

3.

Do obowiązków Zarządu należy:
(a)

ustalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

(b)

przygotowywanie projektów uchwał do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków,

(c)

powoływanie grup roboczych o charakterze wewnętrznym, jeśli jest to konieczne,

(d)

nadzorowanie i koordynowanie pracy grup roboczych,

(e)

ustalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

(f)

proponowanie wysokości rocznych składek oraz przygotowanie projektu budżetu do
zaakceptowania przez Walne Zebranie Członków,

(g)

wyznaczanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji,

(h)

wyznaczanie Sekretarza Generalnego i określanie jego obowiązków

(i)

decydowanie o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia

(j)

udzielanie Skarbnikowi wskazań co do przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat.

5

Tekst jednolity Statutu zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 7 grudnia 2018 r.

4.

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością oddanych przez statutowych członków głosów
z zastrzeżeniem, ze głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego. Uchwały mają formę pisemną, o
ile żaden członek Zarządu nie wniesie sprzeciwu.

5.

Zarząd może wyznaczyć Sekretarza Generalnego do zarządzania bieżącą działalnością Stowarzyszenia
zgodnie ze Statutem i uchwałami Zarządu i Walnego Zebrania Członków. Sekretarz Generalny jest
członkiem Zarządu jednak bez prawa głosu. Szczegółowe obowiązki Sekretarza Generalnego są
określane przez Zarząd. Z wykonywania swych obowiązków Sekretarz Generalny zdaje sprawozdanie
Zarządowi. Sekretarz Generalny jest zatrudniony na umowę o pracę przez Stowarzyszenie i pobiera
wynagrodzenie za wykonywane obowiązki.

6.

Sekretarz Generalny jest upoważniony do udziału w sesjach i spotkaniach wszystkich organów
Stowarzyszenia jako doradca, jednakże bez prawa głosu.

7.

Sekretarz Generalny reprezentuje Stowarzyszenie w zakresie jego bieżącej działalności, a w
szczególności reprezentuje Stowarzyszenie w zakresie zawierania umów o pracę.

8.

Sekretarz Generalny przy pełnieniu swoich obowiązków jest obowiązany uwzględniać określony
budżet Stowarzyszenia.

9.

Sekretarz generalny nie może udzielać osobom trzecim żadnych informacji, które nie są przeznaczone
do publicznej wiadomości, a które dotyczą Stowarzyszenia i jego członków.

§ 7.
Komisja Rewizyjna
1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności bada
wykonywanie budżetu Stowarzyszenia, sprawozdania finansowe, raport Sekretarza Generalnego oraz
przedstawia Walnemu Zebraniu Członków doroczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

3.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków powoływanych, zawieszanych i odwoływanych w
drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić
członkowie Zarządu. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wynosi trzy lata. W przypadku, gdy
członek Komisji Rewizyjnej złoży rezygnację, bądź nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn pełnić
swoich funkcji, Walne Zebranie Członków będzie zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego
rezygnacji lub od daty, od której z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać swoich
obowiązków.

4.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Komisja
Rewizyjna może podejmować wiążące uchwały, jeżeli jest obecnych co najmniej dwóch członków
Komisji.
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§ 8.
Skarbnik
1.

Skarbnik prowadzi w siedzibie Stowarzyszenia księgi rachunkowe Stowarzyszenia oraz przyjmuje
wpłaty i dokonuje wypłat zgodnie ze wskazaniami Zarządu. Jest on również odpowiedzialny za
dokumenty Stowarzyszenia oraz może zostać zobowiązany przez Zarząd lub Walne Zebranie
Członków do wykonywania innych czynności.

2.

Na Walnym Zebraniu Członków Skarbnik przedstawia roczne sprawozdanie finansowe oraz aktualny
stan majątkowy Stowarzyszenia.

3.

Sprawozdanie Skarbnika podlega sprawdzeniu przez dwóch kontrolerów rachunkowych, którzy są
wyznaczani przez Walne Zebranie Członków. Kontrolerzy Rachunkowi nie mogą być powoływani
spośród członków Zarządu. Kontrolerzy rachunkowi przedstawią swoje sprawozdania po przedłożeniu
Walnemu Zebraniu Członków raportu przez Sekretarza Generalnego Stowarzyszania.

§ 9.
Rok obrachunkowy
Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 10.
Źródła finansowania oraz składki
1.

2.

Źródłami finansowania Stowarzyszenia są:
(a)

składki członkowskie,

(b)

darowizny,

Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do opłacania rocznej składki, której wysokość
uchwaliło Walne Zebranie Członków na wniosek Skarbnika występującego w imieniu Zarządu.

3.

Składka członkowska powinna być opłacona do dnia 1 czerwca każdego roku, na konto
Stowarzyszenia, przy czym Stowarzyszenie nie ponosi kosztów związanych z tą wpłatą.

4.

Walne Zebranie Członków może w razie potrzeby ustalać wysokość wpisowego dla nowych członków
Stowarzyszenia.

5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Wszystkie zyski z prowadzonej przez
Stowarzyszenie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone tylko na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.

§ 11.
Zasady gospodarki finansowej
Stowarzyszenie ustala swój roczny budżet, który będzie stanowić podstawę działalności Stowarzyszenia.
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§ 12.
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory pomiędzy Stowarzyszeniem i jego członkami będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla miejsca siedziby Stowarzyszenia.

§ 13.
Prawo właściwe
W przypadku nieuregulowania niniejszym Statutem, właściwym prawem dla wewnętrznej organizacji
Stowarzyszenia, interpretacji niniejszego Statutu oraz regulacji stosunków między Stowarzyszeniem i jego
członkami jest właściwe prawo polskie.

§ 14.
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia Statutu wymagają formy pisemnej oraz głosowania zgodnie z par.
5. ust. 6, pod rygorem nieważności.

2.

Stowarzyszenie może zostać zlikwidowane tylko zgodnie z przepisami zawartymi w par. 5 ust. 6.
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