Statut Stowarzyszenia
pod nazwą STOWARZYSZENIE POLSKIE RYNKI HURTOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.) tworzy się
stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe, zwane dalej
„Stowarzyszeniem".
2. Skrótem nazwy Stowarzyszenia jest „SPRH”.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów
ustawy Prawo o stowarzyszeniach, o której mowa w ust. 1 oraz postanowień
niniejszego Statutu.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§3
Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
§4
Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych oraz międzynarodowych, o
takich samych lub podobnych celach statutowych.
II. CELE STOWARZYSZENIA l SPOSOBY ICH REALIZACJI
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1)
wspieranie rozwoju i współpracy rynków hurtowych organizujących
obrót towarami rolno - spożywczymi na obszarze Polski,
2)
reprezentowanie interesów rolno-spożywczych rynków hurtowych
wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji i
organów zewnętrznych,
3)
działanie na rzecz tworzenia stosownego ustawodawstwa dotyczącego
rolno-spożywczych rynków hurtowych.
4)
podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw prawnych,
ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia polskich rynków hurtowych o
profilu rolno-spożywczym oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej,
5)
promocja działalności polskich rolno-spożywczych rynków hurtowych na
obszarze Polski i za granicą,
6)
tworzenie warunków zapewniających reprezentowanie i obronę
interesów oraz praw przedsiębiorców i podmiotów związanych z działalnością
rolno-spożywczych rynków hurtowych.
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Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:
1)
organizowanie spotkań na temat zagadnień dotyczących problematyki
rolno-spożywczych rynków hurtowych,
2)
udział w zainicjowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach
szkoleniowych na terenie kraju i za granicą
3)
udział w akcjach promujących działalność rolno-spożywczych rynków
hurtowych,
4)
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących
działalność rynków hurtowych,
5)
tworzenie projektów uregulowań prawnych (dotyczących rynków
hurtowych) i przedkładanie stosownym władzom do dalszej procedury.
III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Nabycie członkostwa
§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§7
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
− jest obywatelem polskim,
− posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
− jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu działającego
w formie rolno-spożywczego rynku hurtowego lub posiada dla tego podmiotu
szczególne znaczenie,
− wyraża chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i realizowania jego celów,
− posiada pisemną rekomendację 2 członków zwyczajnych.
§8
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna,
działająca w formie rolno-spożywczego rynku hurtowego lub reprezentująca rolnospożywczy rynek hurtowy.
§9
Osobie zasłużonej dla Stowarzyszenia, Zarząd stowarzyszenia może w drodze
uchwały nadać status członka honorowego.
§10
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Stowarzyszenia składa pisemną
deklarację dla kandydata na członka zwyczajnego lub wspierającego.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia,
zwykłą większością głosów na podstawie pisemnych deklaracji kandydata.

Strona 2 z 9

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowanemu
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego
uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia
§11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć we wszystkich formach działania Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia,
d) udziału i głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem
doradczym oraz nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowi honorowemu Stowarzyszenia przysługują wszystkie prawa należne
członkowi zwyczajnemu.
§12
1. Członkowie Stowarzyszenia (zwyczajni i wspierający) są obowiązani do:
a) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
b) realizowania postanowień Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składki członkowskiej,
d) troszczenia się o rozwój i dobre imię Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma obowiązki członka zwyczajnego za
wyjątkiem obowiązku płacenia składek.
Utrata członkostwa, przyczyny utraty członkostwa
§13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
a) śmierci członka będącego osobą fizyczną,
b) utraty praw publicznych lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych w
wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
c) złożenia pisemnej rezygnacji skierowanej do Zarządu,
d) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem
wspierającym,
e) wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej osoby fizycznej będącej
członkiem wspierającym,
f) wykluczenia.
2. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia w przypadku:
a) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia,
b) zalegania z opłatą składki członkowskiej,
c) postępowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) zaprzestania prowadzenia działalności w formie rolno-spożywczego rynku
hurtowego (w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym),
f) utraty członkostwa w organie zarządzającym lub nadzorczym podmiotu
działającego w formie rolno-spożywczego rynku hurtowego.
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3. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - f) stwierdza
Zarząd w formie uchwały. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały
Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na
posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwałę Zarządu o wykluczeniu lub stwierdzeniu ustania członkostwa - z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) - doręcza się członkowi na
piśmie wraz z uzasadnieniem.
6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub stwierdzenia ustania
członkostwa, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków w terminie 21 dni od doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania
Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§14
1. Władzami stowarzyszenia są:
− Walne Zebranie Członków,
− Zarząd Stowarzyszenia,
− Rada Stowarzyszenia będąca organem kontroli wewnętrznej.
2. Kadencja Zarządu i Rady trwa dwa lata i dotyczy organu jako całości. Za
chwilę upływu kadencji uważa się moment wyboru nowego składu organu
Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zarządu i Rady są powoływani i odwoływani przez Walne
Zebranie spośród członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia.
4. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Rady zmienia się w trakcie kadencji, jest
on uzupełniony w drodze kooptacji, spośród członków Stowarzyszenia, uchwałą
członków organu, którego kooptacja dotyczy. Maksymalna liczba osób
pochodzących z kooptacji nie powinna przekraczać połowy składu Zarządu lub
Rady wybranego w wyborach przez Walne Zebranie Członków.
5. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie oraz Radzie
Stowarzyszenia.
6. Funkcja pełniona we władzach Stowarzyszenia ustaje wskutek:
- upływu kadencji,
- odwołania z funkcji,
- pisemnej rezygnacji z funkcji,
- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
- wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków
§15
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. We wszystkich
sprawach, w których Statut nie określa właściwości kompetencji innych władz
Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
§16
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1. Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz w roku kalendarzowym w
dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemne żądanie
Rady lub 1/3 liczby członków zwyczajnych i honorowych ogółem, w terminie
jednego miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.
3. Zawiadomienie o terminie i miejscu odbycia Walnego Zebrania przesyła się
listami poleconymi lub doręcza do rąk własnych, wraz z podaniem
proponowanego porządku obrad nie później, niż dwa tygodnie przed odbyciem
Zebrania. Zawiadomienie wysyła się członkom oraz wszystkim osobom, które w
okresie od dnia wysłania zawiadomień o poprzednim Walnym Zebraniu wniosły
odwołanie od decyzji władz Stowarzyszenia. W sprawach niecierpiących zwłoki,
dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania, powiadamiając członków
Stowarzyszenia o terminie Zebrania i planowanym porządku obrad telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Obrady Walnego Zebrania otwiera przewodniczący Rady, a w razie jego
nieobecności – członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego.
§17
Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania zgodnie z § 16 jego kompetencje w tym
względzie przejmuje Rada.
§18
1. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą brać udział
wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Każdemu członkowi zwyczajnemu i
honorowemu przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.
Prawo głosu można wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika, z tym
zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie innemu
członkowi oraz, że można być pełnomocnikiem tylko jednego innego członka.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest
zawiadomienie wszystkich członków zwyczajnych, honorowych i wspierających
Stowarzyszenia o terminie i miejscu jego odbycia w sposób określony w § 16
Statutu.
3. Zarząd może zaprosić na posiedzenie Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia gości według swojego uznania.
4. Członkowie zwyczajni i honorowi mogą zabierać głos we wszystkich sprawach
dotyczących Stowarzyszenia nawet jeżeli nie zostały one objęte porządkiem
obrad.
5. Członkom wspierającym służy głos doradczy. Mają oni również prawo zgłaszania
wniosków i petycji.
6. Zaproszeni goście mają prawo wygłaszania wystąpień.
7. Prawo zabierania głosu mają również osoby, którym Statut przyznaje prawo
wniesienia odwołania od decyzji innych władz Stowarzyszenia i które takie
odwołanie wniosły.
§19
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie
uchwał w sprawach:
1) powołania i odwołania oraz ustalenia składu liczbowego Zarządu i Rady,
2) wytyczania kierunków działań,
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3) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Rady oraz udzielanie im
absolutorium,
4) rozpatrywania odwołań od decyzji innych władz Stowarzyszenia,
5) zmian Statutu,
6) zatwierdzania Regulaminu Rady Stowarzyszenia,
7) zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych,
8) przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji o tym samym lub
podobnym charakterze,
9) wyrażania zgody na zaciągnięcie przez Stowarzyszenie zobowiązania
majątkowego o wartości przekraczającej 100.000,00 złotych;
10) rozwiązania Stowarzyszenia, ustanowienia likwidatorów i rozdysponowania
majątku Stowarzyszenia
§20
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych i honorowych ogółem, o ile Statut
nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej
1/2 liczby członków zwyczajnych i honorowych ogółem, wówczas w drugim
terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych
członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może
być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
§21
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się spośród nieograniczonej liczby
kandydatów. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał ponad 50%
ważnych głosów, przy czym decyduje ilość uzyskanych głosów. W razie nie
obsadzenia w pierwszej turze wyborów wszystkich miejsc mandatowych dopuszcza
się wybory uzupełniające, w których o wybraniu decyduje zwykła większość ważnie
oddanych głosów.
2. Walne Zebranie wybiera członków Zarządu. Wybrani członkowie Zarządu na
pierwszym posiedzeniu Zarządu wyłaniają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i
Sekretarza.
3. Walne Zebranie wybiera członków Rady Stowarzyszenia. Wybrani członkowie
Rady Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu Rady wyłaniają spośród siebie
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego
i
Sekretarza.
Szczegółowe
postępowanie w tym zakresie określa Regulamin Rady.
§22
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają jawnie. Wybory do władz
Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza
się również na wniosek większości zgromadzonych.
Zarząd Stowarzyszenia
§23
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Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który składa się z od 3 do 5
osób w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Do zadań i kompetencji Zarządu
należy:
1)
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2)
ponoszenie odpowiedzialności za całokształt gospodarki finansowej,
3)
podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej i
określanie zasady jej prowadzenia,
4)
sprawowanie pieczy nad majątkiem,
5)
sprawowanie nadzoru nad działalnością gospodarczą prowadzoną
przez Stowarzyszenie,
6)
rozpatrywanie deklaracji kandydatów na członków Stowarzyszenia i
podejmowanie decyzji o ich przyjęciu w poczet członków,
7)
realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie mu
sprawozdania z własnej działalności,
8)
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich uiszczania.
9)
Opracowywanie i przedkładanie rocznego sprawozdania finansowego.
1.

§24
Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu.

§25
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały Zarządu podpisują
wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
§26
Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Zarządu,
określając jego organizację i zakres czynności.
Rada Stowarzyszenia
§27
Rada jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
§28
Rada składa się z od 3 do 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Zebranie
Członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§29
Do zadań Rady należy:
1)
kontrolowanie
całokształtu
działalności
Stowarzyszenia
z
uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątku i sposobu zarządzania
tym majątkiem przez Zarząd,
2)
składanie wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu Członków,
3)
składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej
działalności,
4)
opiniowanie sprawozdania z działalności Zarządu.
§30
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1. Rada działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie
Członków,
2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
3. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w razie
ich nieobecności członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego, poprzez
zawiadomienie wszystkich członków Rady o posiedzeniu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie
może być dokonane w formie pisemnej (listownie lub faksem), telefonicznej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Rady.
V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§31
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) spadków,
d) zapisów,
e) dochodów z własnej działalności,
f) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
g) ofiarności publicznej.
§32
Stowarzyszenie może posiadać swój emblemat, odznakę i pieczęć. Ich rozmiary,
kształt oraz treść ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§33
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między
jego członków.
§34
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość według
obowiązujących przepisów prawa. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości oraz
sprawozdawczości określa Zarząd.
VI. SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH
§35
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w
tym Prezes lub Wiceprezes.

§36
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1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może zaciągać
zobowiązania majątkowe w sposób opisany w § 35 z zastrzeżeniem postanowień
ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Zaciągnięcie zobowiązania majątkowego o wartości przekraczającej kwotę
100.000,00 zł wymaga zgody Walnego Zebrania Członków.
VII. ZMIANA STATUTU
§37
Zmiana Statutu następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą
większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.
VIII. ROZWIĄZANIE l LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§38
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków
podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna decydować o przeznaczeniu
majątku i sposobie likwidacji.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§39
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
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