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REGULAMIN 

Grupy Roboczej ds. strategii krótko i długoterminowej promocji branży 

sokowniczej 
 

 
1. Przedmiot działania i zadania Grupy  
Przedmiotem działania Grupy Roboczej ds. strategii krótko i długoterminowej 

promocji branży sokowniczej, zwanej dalej „Grupą”, jest opracowanie strategii 
krótko i długoterminowej promocji branży sokowniczej, w tym opracowanie 

procedur dla przeciwdziałania kampaniom dyskredytującym soki oraz bieżąca 
współpraca w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie KUPS 
promujących branżę.  

 
2. Do zadań Grupy należy: 

2.1. Opracowanie Planów Prac Grupy i przedstawienie ich do zatwierdzenia 
Zarządowi KUPS; 

2.2. Przygotowanie strategii promocji branży w okresie krótko-i 

długoterminowym; 
2.3. Opracowanie procedur dla przeciwdziałania kampaniom 

dyskredytującym soki oraz opracowanie planu  zarządzania 
kryzysowego w przypadku negatywnych dla branży doniesień w 
mediach i współpraca przy ich realizacji; 

2.4. Aktywna współpraca odnośnie realizacji  bieżących projektów z zakresu 
promocji branży w ramach działań KUPS; 

2.5. Podejmowanie decyzji  dotyczących działalności Grupy; 
2.6. Wnioskowanie zmian do Regulaminu Grupy; 

2.7. Proponowanie ekspertów wypowiadających się na Zlecenie KUPS w 
mediach w ramach bieżących i planowanych projektów; 

2.8. Rozwiązywanie problemów powstałych w ramach Grupy; 

2.9. Sporządzanie sprawozdań z działalności dla Zarządu i WZCZ KUPS co 
najmniej raz na 6 miesięcy. 

 
3. Zgłoszenie i rezygnacja z pracy w Grupie  

3.1. Członkowie Grupy zgłaszani i odwoływani są przez firmy – Członków 

Wspierających KUPS, w formie pisemnej. 
3.2. Każdy członek wspierający niezrzeszony w grupie kapitałowej oraz 

każda grupa kapitałowa, której członkowie uczestniczą w pracach KUPS 
może zgłosić maksymalnie do 5-u członków. 

3.3. Przez grupę kapitałową na użytek niniejszego regulaminu rozumie się 

w szczególności podmioty wchodzące w skład Hortex Holding, Agros- 
Nova, Maspex, Sokpol.  

 
4. Wybór i odwołanie przewodniczącego 

4.1. Kadencja przewodniczącego Grupy trwa rok z możliwością dwukrotnej 

reelekcji. Przewodniczący wybierany jest przez członków Grupy w 
głosowaniu jawnym lub tajnym, o czym decyduje Grupa w dniu 

wyborów. Każda grupa kapitałowa i członek wspierający niezrzeszony 
w grupie kapitałowej może zgłosić jednego kandydata  na stanowisko 
przewodniczącego Grupy (spośród członków Grupy). 

4.2. Na wniosek członka Grupy przewodniczący może zostać odwołany w 
głosowaniu jawnym lub tajnym, o czym decyduje Grupa w dniu 

głosowania. 
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4.3. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Grupy musi zostać 
zaakceptowane przez Zarząd KUPS.  

 

5. Obowiązki i prawa  członków Grupy 

 
5.1. Obowiązki: 

5.1.1. postępowanie zgodnie z zasadami KUPS i realizacja jego celów; 
5.1.2. aktywne uczestnictwo w pracach Grupy; 
5.1.3. podejmowanie działań korygujących i rozwiązywanie 

stwierdzonych problemów w sprawach będących przedmiotem 
działania Grupy; 

5.1.4. informowanie Grupy/KUPS o negatywnych publikacjach 
odnośnie produktów z kategorii SNN; 

5.1.5. Opracowanie strategii, procedur i sprawozdań z działalności 
grupy. 

        

5.2. Prawa: 
5.2.1. przedstawianie wniosków i propozycji; 

5.2.2. dostęp do sprawozdań z działalności Grupy; 
5.2.3. korespondencja wewnątrz Grupy w zakresie realizowanych 

projektów w ramach systemu Redmine; 

5.2.4. uczestniczenie w podejmowaniu decyzji podczas 
spotkań/telekonferencji, itp. 

5.2.5. zgłaszanie wniosków i sprzeciwów w sprawach podejmowanych 
przez Grupę; 

5.2.6. odwoływanie się do Zarządu KUPS we wszystkich sprawach 

będących przedmiotem działania Grupy. 

 
6. Tryb pracy grupy 

6.1. Grupa pracuje/podejmuje decyzje w trakcie spotkań roboczych, 
telekonferencji oraz na bieżąco korespondencyjnie. 

6.2. Spotkania/telekonferencje grupy roboczej zwoływane są przez KUPS na 

wniosek przewodniczącego grupy lub jej członków, nie rzadziej niż raz 
na kwartał. 

6.3. Grupa nie ma prawa do podejmowania zobowiązań finansowych w 
imieniu KUPS, może natomiast rekomendować rozwiązania, które trafią 

pod dyskusje Zarządu KUPS. 
6.4. W ramach pracy nad bieżącymi projektami Członkowie grupy mają 

obowiązek przestrzegania podanych przez KUPS terminów. Uwagi 

zgłoszone do projektów po określonym terminie nie będą 
uwzględnione. 

6.5. Jeżeli Grupa nie zajmie stanowiska w wyznaczonym terminie, a dalsza 
zwłoka jest niemożliwa, to decyzje podejmuje Sekretarz Generalny 
KUPS. 

6.6. W przypadku projektów współfinansowanych przez część członków, w 
pracach nad tym projektem biorą udział wszyscy członkowie, ale 

ostateczna akceptacja pozostaje w gestii współfinansujących projekt, 
przy czym nie mogą być naruszone interesy członków Stowarzyszenia. 

 

7. Podejmowanie decyzji 
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7.1. Grupa stara się wypracować wspólne stanowisko w ramach 
konsensusu, w sytuacji gdy jest to niemożliwe decyzja zostaje podjęta 
poprzez głosowanie.  

7.2. Wszelkie głosowania w ramach Grupy odbywają się w trybie jawnym 
lub tajnym w zależności od bieżącej decyzji Grupy, Stanowisko Grupy 

przyjmowane jest zwykłą większością głosów. 
7.3. Każda grupa kapitałowa lub członek wspierający niezrzeszony w grupie 

kapitałowej   ma jeden głos w Grupie roboczej. 

7.4. Dopuszcza się głosowanie korespondencyjne na wniosek członka 
Grupy.  

 
8. Nadzór nad działalnością Grupy 
 Bieżący nadzór nad działalnością Grupy sprawuje Zarząd KUPS.  

 
9.   Zatwierdzenie regulaminu 

 Niniejszy regulamin przygotowuje Grupa i przedstawia go Zarządowi KUPS do 
akceptacji. 
 


