STATUT
STOWARZYSZENIA ”KONSORCJUM PRODUCENTÓW
KOŁOCZA ŚLĄSKIEGO ”
Rozdział I. Nazwa Stowarzyszenia.
§ 1
Na podstawie Ustawy: PRAWO O STOWARZYSZENIACH z dnia 7 kwietnia1989 roku
(Dz. U .z 2001r. Nr 79, poz.855 z poźn. zm. ) tworzy się stowarzyszenie o nazwie:
„Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego”, które posiada osobowość prawną (dalej
zwane „Stowarzyszeniem”).

Rozdział II. Teren działania i siedziba.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i kraje Unii
Europejskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Opole.
§ 3
Stowarzyszenie może zrzeszać się z innymi stowarzyszeniami o podobnych
celach.
Rozdział III. Cele i sposoby ich realizacji.
§ 4
Celem Stowarzyszenia jest:
1.
2.
3.
4.

zachowanie tradycji wytwarzania kołocza/kołacza śląskiego na terenie województwa
opolskiego i śląskiego jako tradycyjnego obszaru jego wytwarzania,
działania promocyjne produktu
dbałość o dobrą renomę kołocza/kołacza śląskiego,
podejmowanie działań zmierzających do uzyskania ochrony nazwy „kołocz/kołacz
śląski” jako produktu regionalnego

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. spotkania dyskusyjne, wymianę doświadczeń,
2. organizowanie imprez i akcji promocyjnych dla realizacji celów stowarzyszenia,
3. podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania różnic w metodzie produkcji
kołocza/kołacza śląskiego
4. aplikowanie o środki unijne i inne
§ 6
Stowarzyszenie cały przychód ze swej działalności przeznacza na realizację celów
statutowych.
§ 7
Stowarzyszenie może współpracować i nawiązywać kontakty z organizacjami,
instytucjami i stowarzyszeniami, których działalność będzie zbieżna z celami
Stowarzyszenia.

Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia.
§ 8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i deklarująca gotowość do realizacji celów statutowych,
prowadząca lub kierująca działalnością gospodarczą zajmującą się wytwarzaniem
kołocza/kołacza śląskiego, na terenie woj. opolskiego i śląskiego. Nabycie członkostwa
Stowarzyszenia następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej na
właściwym formularzu, która zostaje rozpatrzona przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż

2 tygodnie i przyjęte zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
członków Zarządu.

§ 11
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być również cudzoziemiec jak
również każda instytucja, organizacja, lub inna osoba prawna krajowa i zagraniczna.
§ 12
Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na
podstawie pisemnej deklaracji, która zostaje rozpatrzona przez Zarząd w terminie nie
dłuższym niż 2 tygodnie i przyjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.
§ 13
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei Stowarzyszenia lub inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

§ 14
Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),
2. uczestniczenie w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp., imprezach
organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, na zasadach określonych w
odrębnych regulaminach,
4. noszenia odznaki organizacyjnej.
5. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę
decyzję wydała,
6. zgłaszanie opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
7. współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w
podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 16
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i
programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w
Stowarzyszeniu.

§ 17

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego, posiada prawa określone w § 15.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń.
§ 18
Członkostwo ustaje w wyniku:
1.rezygnacji z członkowstwa złożonej do Zarządu na piśmie,
2. wykluczenia przez Zarząd na mocy Uchwały z powodu nie wywiązania się z
obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia ma
prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty
uzyskania pisemnej decyzji o wykluczeniu,
3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego
osobą prawną.

Rozdział V. Władze Stowarzyszenia.
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 20
1. Walne Zgromadzenie członków odbywa się raz w roku, co czwarty rok jest zebraniem
wyborczym.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności:
a.) w pierwszym terminie- co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków,
b) w drugim terminie- wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż
pierwszy termin- bez względu na liczbę osób uprawnionych 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdej chwili przez Zarząd
Stowarzyszenia, lub przez Komisję Rewizyjną na życzenie, co najmniej 2 członków.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a.) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, lub poszczególnych ich
członków, a także uzupełnienie ich składu, oraz wybór Prezesa Zarządu
przeprowadzany w odrębnym głosowaniu niż wybór samego Zarządu,
b.) zmiana Statutu Stowarzyszenia
c.) uchwalenie programu działania na najbliższy rok
d.) ustalenie wysokości składek członkowskich
e.) uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia
f.) udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony rok
g.) uchwalenie preliminarza budżetowego

h.) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku Stowarzyszenia
i.) rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu przewidzianych Statutem
j.) podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i o przeznaczeniu majątku.
k.) określanie ilości członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3-5 osób. Kadencja trwa 4 lata”
2. Zarząd wybierany jest na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym,
głosowanie tajne może odbyć się na wniosek członka Stowarzyszenia, przedstawiony
Walnemu Zgromadzeniu.
3. W ciągu tygodnia od wyborów, Zarząd konstytuuje się- wybierając zastępcę prezesa,
sekretarza i skarbnika.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a.) przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał o ich wykluczeniu
lub skreśleniu,
b.) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
c.) zwykły zarząd majątkiem,
d.) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,
e.) przedstawienie preliminarza budżetowego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 6 osób, wybierana jest w jawnym głosowaniu na 4
lata. Do jej kompetencji należy:
a.) kontrolowanie działalności merytorycznej i formalnej Zarządu,
b.) wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi przez Walne
Zgromadzenie.
c.) zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym ma obowiązek
powiadomić wszystkich członków na tydzień przed terminem.

2.Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia nie
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
3. Członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a.) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b.) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c.) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia.
§ 23
1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2.
Zabronione jest:
a.)
udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, ww
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b.)
przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.)
wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego
d.)
zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24
1. Stowarzyszenie może posiadać majątek własny ruchomy i nieruchomy, nabywać
go, zbywać i obciążać zobowiązaniami. Majątkiem dysponuje Zarząd.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe.
Zarząd bądź jego biuro dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących
zobowiązań Stowarzyszenia.
3.Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub
przekraczającej 15.000 Euro.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału.
5. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki
członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na
członka.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 25
1.

2.

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób spośród
członków Zarządu, w tym prezesa lub zastępcy prezesa.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa Zarządu lub
jego zastępcy.

§ 26
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących.
Stowarzyszeni poprzez utworzone przez siebie spółki może prowadzić działalność
gospodarczą.

§ 27
Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta tylko na zwołanym w tym celu
nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym przypadku w głosowaniu wymagana jest
większość trzech czwartych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania. Przy niezdolności podjęcia uchwały, na drugim zwołanym w tym celu – nie
później niż po 7 dniach – Walnym Zgromadzeniu wystarcza zwykła większość obecnych
delegatów.
Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna zawierać
postanowienie o sposobie likwidacji majątku oraz wskazać osobę, czy osoby powołane na

likwidatorów Stowarzyszenia.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.
§ 28
W sprawach, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszym statucie, mają
zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku
(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz przepisy ogólne prawa cywilnego.

