STATUT
POMORSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH

BIOPOMORZE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BioPomorze w
dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Gdańsk.
3. Terenem działania jest obszar województwa pomorskiego. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie
może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z
późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
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§2
Celem Stowarzyszenia jest:
Upowszechnianie rolnictwa ekologicznego oraz promocja jego produktów wśród konsumentów.
Reprezentowanie interesów rolników ekologicznych oraz przetwórców i dystrybutorów produktów
rolnictwa ekologicznego.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarstw w zakresie prowadzenia rolnictwa ekologicznego.
Zwiększanie świadomości ekologicznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Promowanie logo rolnictwa ekologicznego.
Działania na rzecz ochrony zwierząt i roślin, środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych.
Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego wsi.
Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnienia i ochrony wolności i
praw człowieka oraz działań wspomagających rozwój demokracji, działań na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Działania na rzecz wielokierunkowego rozwoju wsi, a w szczególności warunków życia, wyrównywania
szans rozwoju młodzieży miejskiej i wiejskiej, kultywowanie kultury i tradycji polskiej wsi, jako
bezcennych wartości dziedzictwa narodowego oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie na terenach wiejskich.
Promocja i poprawa walorów polskiej wsi, jako miejsca przyjaznego do życia dla jej mieszkańców i do
wypoczynku dla turystów z kraju i zza granicy.
Niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie.
Prowadzenie działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej
mającej na celu prawidłową socjalizację.
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie.
Integracja osób, społeczności i organizacji krajowych oraz międzynarodowych realizujących podobne cele.
Wdrażanie innowacji technologicznych, w szczególności na terenach wiejskich.
Inspirowanie prac studialnych naukowo-badawczych prowadzących do realizacji celów Stowarzyszenia.
Współkształtowanie opinii publicznej w zakresie potrzeb zachowania równowagi ekologicznej środowiska
człowieka oraz ekologicznego żywienia jako elementu ochrony i promocji zdrowia.
Wspieranie i wprowadzanie innowacyjnych technik produkcji.
Tworzenie i wspieranie powstawania platform żywnościowych.
Odtwarzanie i wspieranie rozwoju lokalnych rynków rolnych.
Tworzenie i wspieranie gospodarstw opiekuńczych dla seniorów.
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§3
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
Doradztwo oraz szkolenia rolników ekologicznych, przetwórców, dystrybutorów oraz konsumentów
zainteresowanych rolnictwem ekologicznym.
Stosowanie różnych form upowszechniania idei rolnictwa ekologicznego oraz ochrony środowiska.
Działalność gospodarczą, w tym wydawniczą.
Inspirowanie i wspieranie wszelkiej działalności członków zgodnej z celami Stowarzyszenia.
Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz oraz wszelkiego rodzaju instytucji i
organizacji.
Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie gromadzenia i wymiany doświadczeń w dziedzinie
ekologicznej produkcji rolnej, przetwórstwa, tworzenia rynku zbytu dla żywności ekologicznej oraz
ochrony środowiska.
Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, organami państwowymi i samorządowymi.
Zbieranie, przetwarzanie, gromadzenie, powielanie, publikowanie informacji naukowo-technicznej i
ekonomicznej dotyczących wybranych zagadnień związanych z ekologiczną produkcją rolną oraz ochroną
środowiska.
Organizowanie i współudział w sympozjach, konferencjach naukowo–technicznych, wystawach i pokazach.
Opiniowanie przedsięwzięć organizacyjno-technicznych dotyczących kształtowania i ochrony środowiska
regionu.
Udzielanie stypendiów naukowych.
Szkolenie pracowników i wolontariuszy.
Promocja i organizacja wolontariatu.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§4
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
a) Rolnik prowadzący gospodarstwo ekologiczne, na które posiada certyfikat zgodności jednostki
certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.
b) Rolnik prowadzący gospodarstwo zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej, w okresie konwersji, na
które posiada certyfikat zgodności jednostki certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.
c) Przetwórca żywności ekologicznej, na które posiada certyfikat zgodności jednostki certyfikującej
upoważnionej przez właściwego ministra.
d) Dystrybutor prowadzący działalność w zakresie produkcji ekologicznej, na którą posiada certyfikat
zgodności jednostki certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.
e) Producent komponentów do produkcji ekologicznej, na które posiada certyfikat zgodności jednostki
certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz przedstawieniu rekomendacji dwóch
członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz opłaceniu bieżącej składki.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz przedstawieniu rekomendacji
dwóch członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu oraz opłaceniu bieżącej składki.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.
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§5
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§6
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa
jak członkowie zwyczajni.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§7
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 z powodu nie płacenia składek przez okres dłuższy niż jeden rok,
 na pisemny, uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego
Zgromadzenia członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§8
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią
inaczej.
§9
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
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3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i
miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem
zebrania.
4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 10
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika oraz
sekretarza. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza wybiera Zarząd spośród
swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia
Zarządu zwołuje przewodniczący.
4. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członków Zarządu w posiedzeniu oraz głosowania nad
podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji.
5. Uczestnictwo poszczególnych członków Zarządu w posiedzeniu za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się w protokole z danego posiedzenia, ze
wskazaniem członków Zarządu korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.
6. Członek Zarządu uczestniczący w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 4, podpisuje protokół i uchwały z tego
posiedzenia niezwłocznie po przybyciu do siedziby Stowarzyszenia, jednak nie później niż w trakcie
pierwszego posiedzenia Zarządu, w którym będzie uczestniczył osobiście.
7. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
8. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów oraz
reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w kraju i zagranicą upoważniony jest przewodniczący lub
wiceprzewodniczący Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
9. Członkom zarządu przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
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§ 11
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdania z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 12
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 13

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) z dotacji,
d) ofiarności publicznej,
e) wpływów z działalności statutowej,
f) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
g) dochodów z działalności gospodarczej,
h) innych źródeł.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz zaciąganie zobowiązań finansowych
wymagane są podpisy:
a) do kwoty 2000 zł włącznie – jednoosobowo przewodniczący Zarządu lub wiceprzewodniczący,
b) od kwoty 2000 zł do 5000 zł włącznie – dwuosobowo spośród: przewodniczącego,
wiceprzewodniczących lub skarbnika Zarządu,
c) ponad 5000 zł - dwuosobowo spośród: przewodniczącego, wiceprzewodniczących lub skarbnika
Zarządu po uprzedniej uchwale Zarządu Stowarzyszenia.
§ 14
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i
nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatora
oraz określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.
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