STATUT
Stowarzyszenia Demeter – Polska
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Demeter-Polska zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U Nr 79 poz. 855 z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Piła.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaków (logo) z napisem Demeter – Polska na
zasadach określonych w przepisach szczegółowych..
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei rolnictwa biologiczno-dynamicznego oraz
rozwój produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej.
§6
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1. Inspirowanie, tworzenia gospodarstw biologiczno-dynamicznych
2. Rozwijanie bazy produkcyjnej i sieci sprzedaży żywności ekologicznej
3. Badanie i rozwój rolnictwa i środowiska naturalnego w oparciu o wytyczne i założenia
Międzynarodowego Związku Demeter.
4. Działalność w zakresie edukacji rolniczej.
5. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Stowarzyszenia
6. Zarządzanie znakiem towarowym Demeter
7. Działania marketingowe na rzecz marki Demeter.
8. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich działalności zawodowej
§7
Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje z uwzględnieniem standardów
obowiązujących w Międzynarodowym Związku Demeter.
§8
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. W miarę potrzeby Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia
swych spraw.

§9
1. Stowarzyszenie, swoją działalność statutową prowadzi nieodpłatnie bądź odpłatnie.
2. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
określonych odrębnymi przepisami, przy czym uzyskany z tej działalności dochód może
być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne jako członkowie zwyczajni i osoby
prawne jako członkowie wspierający.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, której działalność jest zgodna z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również cudzoziemiec mający miejsce
zamieszkania w Polsce, jak i cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania w Polsce,
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
§ 12
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która zadeklarowała pomoc finansową
lub rzeczową na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 13
Po złożeniu pisemnej deklaracji i jej pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd
Stowarzyszenia wnioskodawca może otrzymać „członkostwo wstępne”. Ostateczną
decyzję o nadaniu członkostwa podejmuje, najbliższe od daty złożenia wniosku, Walne
Zebranie Stowarzyszenia.
§ 14
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich działaniach i imprezach Stowarzyszenia
b) zgłaszania wniosków i propozycji zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia
c) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
§ 15
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia
b) wdrażania w swej działalności celów Stowarzyszenia
c) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
d) systematycznego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
§ 16
Członek wspierający posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnego oświadczenia
woli, które dla swej skuteczności musi być złożone najpóźniej na trzy miesiące przed
zakończeniem roku kalendarzowego
b) śmierci członka zwyczajnego
c) wykluczenia przez Zarząd w przypadku rażącego naruszenia obowiązków statutowych
bądź nieetycznego postępowania
d) rozwiązania osoby prawnej w odniesieniu do członka wspierającego.
2. Decyzje dotyczące ustania członkostwa muszą być potwierdzone na piśmie.
3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 19
Zarząd może powołać w miarę potrzeby komisje lub organy robocze i powierzyć im na czas
określony lub na stałe realizację poszczególnych zadań statutowych Stowarzyszenia oraz
ustanowić regulamin ich działania.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, a z
głosem doradczym członkowie wspierający.
3. Walne zebranie prowadzi przewodniczący wybrany spośród jego uczestników.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwyczajne-sprawozdawcze zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w
roku ( w pierwszym kwartale).
3. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeby lub
na pisemny wniosek, co najmniej dwunastu członków zwyczajnych, bądź Komisji
Rewizyjnej.
4. Walne Zebranie zwyczajne Zarząd zobowiązany jest zwołać w ciągu 30 dni od daty
złożenia skutecznego wniosku.
5. Walne Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie w sprawach, dla rozstrzygnięcia,
których zostało zwołane.
6. Zarząd zawiadamia pisemnie (bądź pocztą elektroniczną) o zwołaniu Walnego
Zebrania, co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem oraz podaje porządek
obrad.
7. Członkowie Stowarzyszenia swoje wnioski i propozycje uchwał dla Walnego
Zebrania winni przedłożyć Zarządowi pisemnie nie później niż na 3 dni przed
terminem Zebrania.

§ 22
1. Do ważności podejmowanych uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność
połowy członków w pierwszym terminie.
2. W drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, co najmniej 30 minut później,
uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
4. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia zapadają
kwalifikowaną większością 2/3 obecnych członków.
5. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się pisemny protokół, który podpisuje
przewodniczący obrad i sekretarz.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określenie kierunków działalności Stowarzyszenia
2. Uchwalanie statutu i jego zmian
3. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia
4. Rozpatrywanie sprawozdań rocznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium
5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
6. Ustalanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich
7. Nadawanie na wniosek Zarządu członkostwa zwyczajnego lub wspierającego
8. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu rocznego planu finansowego
§ 24
Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
§ 25
1. Zarząd liczy od pięciu do dziewięciu członków. W jego skład wchodzą prezes, dwóch
wiceprezesów, sekretarz i skarbnik, wybierani przez Zarząd spośród członków
Zarządu.
2. Prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz tworzą Prezydium Zarządu Stowarzyszenia
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, chyba,
że Walne Zebranie podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.
5. W przypadku przedwczesnego ustąpienia z funkcji przez członka Zarządu, Zarząd ma
prawo działać w pomniejszonym składzie.
6. W uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie ma prawo odwołać członka Zarządu
przed upływem kadencji.
§ 26
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
3. Ustalanie rocznych planów działania z uwzględnieniem kierunków działania
nakreślonych przez Walne Zebranie.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania.
7. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników oraz zasad ich wynagradzania

8. Składanie sprawozdań z działalności merytorycznej oraz finansowych Walnemu
Zebraniu
9. Realizacja planu finansowego zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
10. Opracowanie norm dla upraw, przetwórstwa i dystrybucji płodów rolnych i produktów
spożywczych rozprowadzanych pod znakiem Demeter w oparciu o standardy
Międzynarodowego Związku Demeter.
11. Nadawanie prawa korzystania ze znaku markowego Demeter w przypadku uzyskania
upoważnienia od uprawnionego do tego podmiotu.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez
prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
czym przy równej ilości, decyduje głos prezesa Zarządu.
§ 28
Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
§ 29
1. Do obowiązków Prezydium Zarządu należy przygotowanie posiedzeń Zarządu i
podejmowanie decyzji niecierpiących zwłoki.
2. Obowiązki poszczególnych członków Prezydium Zarządu zostaną ustalone w drodze
regulaminu przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 30
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
realizacją zadań statutowych oraz działalnością finansową Zarządu Stowarzyszenia.
§ 31
1. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków, którzy wybierają spośród
siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i jest ona wybierana w takim samym
trybie jak Zarząd Stowarzyszenia.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
4. Odnośnie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio procedurę
określoną w § 25 pkt 6 Statutu.
§ 32
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
2. Dokonywanie oceny działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia
3. Składanie corocznego sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków.
§ 33
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek ma prawo uczestniczyć (bez
prawa głosu) w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
Gospodarka finansowa, majątek i fundusze
§ 34
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne
i prawa majątkowe.
2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) wpływy ze składek członkowskich
b) wpływy z darowizn, spadków, zapisów
c) subwencje i dotacje (wg zasad określonych w odrębnych przepisach)
d) wpływy z odpłatnych świadczeń Stowarzyszenia
e) wpływy z działalności gospodarczej
f) wpływy z praw majątkowych, akcji, obligacji i oprocentowanych wkładów
pieniężnych
g) inne wpływy
§ 35
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia potrzebne jest łączne
oświadczenie woli dwóch członków Zarządu w tym bezwzględnie prezesa lub wiceprezesa.
§ 36
Zarząd Stowarzyszenia może powołać pełnomocnika i umocować go do podejmowania
(jednoosobowo) decyzji w zakresie zwykłego zarządu.
§ 37
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 38
1. Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych bądź zagranicznych.
2. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 39
Członkowie założyciele Stowarzyszenia uzyskują status członka zwyczajnego z chwilą
wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
§ 40
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania
do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 41
W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały Walne Zebranie
Członków
a) ustanowi likwidatora
b) postanowi o przeznaczeniu pozostałego majątku

§ 43
Ewentualne spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia lub organami Stowarzyszenia
dotyczące w szczególności korzystania ze znaku Demeter, przestrzegania norm
gospodarowania oraz kontaktów gospodarczych pomiędzy członkami Stowarzyszenia
powinny być rozstrzygane przede wszystkim przez sąd polubowny, w oparciu o przepisy
kodeksu postępowania cywilnego.
§ 44
Statut niniejszy został przyjęty przez Założycieli Stowarzyszenia Demeter – Polska na
zebraniu w dniu 2 kwietnia 2005 roku.
Uchwałą Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia Demeter-Polska w dniu 29 kwietnia
2006, zostały wniesione zmiany do pierwszej wersji statutu.

