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STATUT STOWARZYSZENIA 
 

Rozdział I.  
Postanowienia Ogólne 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie o nazwie Krajowa Unia Producentów Soków zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, 
trwałym Stowarzyszeniem mającym na celu integrowanie i reprezentowanie środowiska producentów soków, rozwijanie 
i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi przemysłu produkcji soków w Polsce, wytwarzanie atmosfery 
zaufania i szacunku do producentów soków, stwarzanie warunków do rozwoju upraw sadowniczych a także przyczynianie się do 
zwiększenia spożycia soków w Polsce oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które 
podejmują takie działania. 

2. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków może posługiwać się nazwą w języku angielskim Polish Association of Juices 
Producers oraz nazwą skróconą Stowarzyszenie KUPS. 

3. Ilekroć w Statucie pojawia się pojęcie „soki” rozumie się przez to: soki zagęszczone, soki pitne, nektary i  napoje owocowe 
 i warzywne. 

§ 2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 

 
§ 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z  późn. zm.) 
oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 
§ 4 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków 

większością kwalifikowaną, co najmniej 51 % głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie 
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 6 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

Rozdział II.  
Cele i sposoby działania 

 
§ 7 

Podstawowym celem i zadaniem Stowarzyszenia jest organizowanie i reprezentowanie środowiska producentów soków oraz szeroko 
pojęte działania na rzecz rozwoju branży przetwórstwa owoców i warzyw i jego zaplecza surowcowego i technicznego. 
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1. Wyrażanie opinii i postulowanie zmian istniejących oraz tworzonych aktów prawnych dotyczących producentów soków korzystnych 

w szczególności prorozwojowych rozwiązań fiskalnych, celnych, jakościowych i zdrowotnych, dotyczących produkowanych w Polsce 
soków oraz używanych do ich produkcji owoców i warzyw. 

2. Lobbing uzasadnionych interesów branży wobec władz ustawodawczych i wykonawczych i instytucji kontrolnych. 
3. Działanie na rzecz szczególnej ochrony prawnej dla producentów soków i wyrobów polskiego sokownictwa jako strategicznych 

kierunków rozwoju przemysłu owocowo-warzywnego. 
4. Rozwijanie kontaktów i reprezentowanie producentów soków w kontaktach z innymi organizacjami, związkami oraz producentami 

owoców i warzyw, zarówno w kraju i poza jego granicami, w celu ukierunkowania rozwoju bazy surowcowej na potrzeby produkcji 
soków. 

5. Propagowanie wśród producentów owoców i warzyw nowoczesnych, preferowanych w przetwórstwie odmian owoców, technologii 
upraw, zbioru i transportu. 

6. Przeprowadzanie analiz, gromadzenie i rozpowszechnianie rzetelnych informacji dotyczących: 
a) prognoz produkcji owoców i warzyw w Polsce i na świecie, 
b) produkcji soków w kraju i na świecie, 
c) informowanie o trendach rozwojowych branży.  

7. Opracowywanie opinii dotyczących przygotowania i szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej oraz organizowanie różnych form 
szkoleń. 

8. Współpracę z zagranicą a w szczególności promowanie krajowych producentów i sprzedawców soków, inspirowanie efektywnego 
wykorzystania i upowszechniania w kraju opracowań i publikacji dotyczących zagranicznych osiągnięć naukowych i technicznych 
z zakresu produkcji soków. 

9. Działanie ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw  
10. Wspieranie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) w zakresie jakości soków. 
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11. Organizowanie sympozjów naukowo-technicznych, seminariów, konferencji, wystaw i innych imprez mających na celu realizację 
zadań Stowarzyszenia. 

 
§ 8 

Jednostki organizacyjne KUPS 
 

1. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem 
dopuszczonych. 

2. Jednostki organizacyjne o których mowa w ustępie 1 działają w oparciu o regulamin zatwierdzony przez WZCZ KUPS  i 
określający m.in.: zakres pracy jednostki, sposób powoływania władz jednostki na kadencje, podział funkcji we władzach 
jednostki, zasady współpracy z władzami Stowarzyszenia i inne 

3. Bieżący nadzór i kontrolę nad działalnością jednostek organizacyjnych sprawuje Zarząd KUPS. 
 

§ 9 
Realizując powyższe cele Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia 
swych spraw. 

 
§ 10 

Stowarzyszenie może prowadzić pomocnicza działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
Dochód z pomocniczej działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków. 
Przedmiotem pomocniczej działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą być: 
Przedmiot działalności: 

a) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z) 
b) Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych (PKD 94.1) 
c) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 

58.1) 
d) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 
e) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 
f) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 58.2) 
g) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z) 
h) Działalność związana z zarządzaniem (PKD 70.2) 
i) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z) 
j) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) 
k) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1) 
l) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z) 
m) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) 
n) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z) 
o) Reklama (PKD 73.1) 
p) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 
q) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2) 
r) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 
s) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzieindziej niesklasyfikowana (PKD 74.9) 
t) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 
u) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1) 
v) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) 
w) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 

(PKD 82.19.Z) 
x) Działalność związana z organizacją targów, wystawa i kongresów (PKD 82.3) 
y) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 
z) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 
aa) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 

 
Rozdział III.  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 11 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy zarówno mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, jak i mający miejsce zamieszkania za granicą. 
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§ 12 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. Członków zwyczajnych; 
2. Członków wspierających; 
3. Członków honorowych. 

 
§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz 
kompetencje w zakresie produkcji i obrotu sokami, popierająca cele Stowarzyszenia i dająca należytą rękojmię realizacji celów 
Stowarzyszenia.     

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność produkcyjną, handlową i usługową  
w branży soków, popierająca cele Stowarzyszenia. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu przez swych przedstawicieli. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny 
sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 
niezbędnego do podjęcia ważnej uchwały kworum. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje 
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie można wnosić do Zarządu w ciągu 14 dni od doręczenia uchwały. 
Zarząd obowiązany jest przedstawić odwołanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS. 

5. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji według wzoru określonego 
przez Zarząd. Nowo przyjęty członek jest zobowiązany do zapłacenia opłaty wpisowej o ile Walne Zgromadzenie Członków ustali 
takie opłaty.  

6. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek 
Zarządu. 

 
§ 14 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
a) Czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 
b) Biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 
c) Uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia; 
d) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia; 
e) Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy przy realizacji zadań określonych w § 7 Statutu; 
f) Członkowie będą regularnie informowani o aktywności Stowarzyszenia i krokach podejmowanych w imię wspólnych 

interesów. 
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia; 
b) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 
c) Regularnego opłacania składek ustalanych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

 
§ 15 

1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt.:  c, d, e, f. 
2. Członek wspierający będący osobą fizyczną posiada prawo określone w §14 ust. 1 pkt.  b 
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, 

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 
§ 16 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 
a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu 

składek członkowskich lub innych świadczeń w przypadku członków wspierających; 
b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 
c) Niespełniania przez członka przesłanek o których mowa w § 13 pkt. 1 statutu; 
d) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy lub utraty warunków koniecznych dla uzyskania członkostwa 
Stowarzyszenia; 

e) Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 
postanowień, uchwał i regulaminów; 

f) Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt.: d i e, członkostwo ustaje w drodze uchwały Zarządu, który obowiązany jest zawiadomić 

członka na piśmie, listem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub 
wykluczenia. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które powinno być wniesione w 
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W kwestii tej Walne Zgromadzenie Członków orzeka w głosowaniu tajnym 
większością głosów obecnych na Zgromadzeniu w pierwszym możliwym terminie. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest 
ostateczna i wiążąca. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie będzie w stanie podjąć decyzji w sprawie skreślenia bądź 
wykluczenia ze względu na brak wymaganej większości, decyzja Zarządu nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W okresie 



KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW 

 

4 

Tekst jednolity statutu KUPS przyjęty na  Walnym  Zgromadzeniu Członków KUPS dn. 15.09.2020 r. 

 

przeprowadzenia procedury odwoławczej zainteresowanemu członkowi przysługują wszystkie prawa członkowskie. 
 

Rozdział IV.  
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków;   
2. Zarząd; 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 18 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata. 
2. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna powoływane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Walne Zgromadzenie Członków może w każdej chwili odwołać 
członków powołanych do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu z jakiejkolwiek przyczyny jest 
równoznaczna z odwołaniem z władz Stowarzyszenia. 

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków danego organu (kworum) z zastrzeżeniem postanowień 
§20 ust. 4 lit. b. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne w każdej sprawie. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach 
wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia lub poszczególnych ich członków. 

4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo. 
 

§ 19 
1. W przypadku odwołania lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, na skutek ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz 

Stowarzyszenia w trakcie kadencji, pozostali członkowie danego organu powołują większością 2/3 głosów nowe osoby na miejsce 
ustępujących (kooptacja). Kadencja dokooptowanych członków upływa wraz z kadencją danego organu lub jego części. 

2. Liczba członków władz dokooptowanych w toku kadencji nie może przekroczyć połowy liczby członków danej władzy wybranych 
uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętych w głosowaniu tajnym. 

3. Kooptacja musi być zatwierdzona uchwałą najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą 
większością głosów. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków odmówi zatwierdzenia, będzie to równoznaczne z odwołaniem danej 
osoby, a na jej miejsce Walne Zgromadzenie Członków powoła nową osobę. Wszystkie czynności dokonane przez osobę odwołaną 
pozostają w mocy. 

Walne Zgromadzenie Członków 
 

§ 20 
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 
b) Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. Walne Zgromadzenia Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym dowolnym miejscu na terytorium RP.” O 
miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 
Członków. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności: 
a) W pierwszym terminie - liczby, co najmniej członków określonej w § 18 ust. 3; 
b) W drugim terminie, który może być wyznaczony niezwłocznie po pierwszym terminie - bez względu na liczbę osób 

uprawnionych do głosowania. 
5  Członkowie Stowarzyszenia w Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu poprzez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego 
Zgromadzenia Członków 
 

§ 21 
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku. 
3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
4. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący wybierany na początku każdego zebrania przez 

uczestniczących w nim członków. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków będą protokołowane przez osobę wybraną przez 
Przewodniczącego. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd: 

a) Z własnej inicjatywy; 
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
c) Na umotywowane żądanie, co najmniej 20% członków zwyczajnych. 

7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt.: b, c, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno się odbyć nie później niż w 
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ciągu 30 dni od daty doręczenia Zarządowi odpowiedniego żądania przy zachowaniu terminu, o którym mowa w § 20 ust. 3. 
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane i które były 

wymienione w doręczonym członkom porządku obrad. 
 

§ 22 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy: 
1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 
2. Uchwalanie statutu i jego zmian; 
3. Zatwierdzenie regulaminów władz Stowarzyszenia; 
4. Uchwalenie budżetu; 
5. Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej; 
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych; 
8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; 
9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji; 
10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego; 
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 
 

Zarząd 
 

§ 23 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je 

na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. W imieniu Zarządu pisma i dokumenty podpisuje 
Prezes lub Wiceprezes z zastrzeżeniem postanowień §30. 

2. Zarząd składa się z najwyżej 9-ciu (dziewięciu) członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów i co najwyżej sześciu członków 
Zarządu. Prezes jest wybierany odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Członków. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. 
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

 
§ 24 

Do zakresu działania Zarządu należy:  
1. Realizacja celów a oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
2. Określenie szczegółowych kierunków działania;  
3. Ustalenie budżetu i preliminarzy oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków; 
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 
5. Uchwalanie regulaminu Biura Zarządu; 
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego; 
7. Powołanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań; 
8. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków; 
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zatrudnianie, zwalnianie pracowników i określania ich zakresu obowiązków, 

regulaminów pracy i spełniania innych obowiązków pracodawcy wymaganych przepisami; 
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie); 
11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 
12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 
13. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków; 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 25 
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego. 

 
§ 26 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia; 
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez 

Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu; 
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem; 
5. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom 

Stowarzyszenia; 
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 
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§ 27 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji 

Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 
Sekretarz Generalny  

 
§27a 

1. Zarząd dla zapewnienia obsługi administracyjnej Stowarzyszenia powołuje Sekretarza Generalnego. 
2. Sekretarz Generalny reprezentuje Stowarzyszenie w zakresie wynikającym z udzielonego mu pełnomocnictwa. 

 
Rozdział V.  

Majątek i fundusze 
 

§ 28 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne. 

 
§ 29 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a) Opłaty wpisowe i składki członkowskie; 
b) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w używaniu Stowarzyszenia; 
c) Dotacje; 
d) Darowizny, zapisy i spadki; 
e) Wpływy z działalności statutowej; 
f) Wpływy z działalności gospodarczej. 

2. Członkowie Stowarzyszenia z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu zobowiązani są do wnoszenia rocznych opłat. Członkowie 
zwyczajni zobowiązani są do wnoszenia składki w terminie do końca I kwartału każdego roku. Wysokość opłat członków 
wspierających i zasady ich wnoszenia określi Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.  

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 

§ 30 
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy 
dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 
 

Rozdział VI.  
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 31 

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności, 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uwzględniając w tym osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych 
zgodnie z § 20 ust.5. Postanowień § 20 ust. 4 pkt.: b nie stosuje się. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały o rozwiązaniu przez dwa kolejno odbywające się Walne Zgromadzenia 
Członków, w odstępie nie mniejszym niż 30 dni. Uchwały muszą być podjęte większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy 
obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Postanowień § 20 ust. 4 pkt.: b nie stosuje się. 

3. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, 
gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 20 ust. 
3 należy załączyć projekt stosownych uchwał. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). 
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Członek zwyczajny 
 
 

DEKLARACJA 
 
 
 

Zgłaszam gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków jako jego członek zwyczajny. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Stowarzyszenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania  i wykonywania świadczeń na 
rzecz Stowarzyszenia. 
 
 
Imię i Nazwisko................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Wykonywane zajęcie .......................................................................................................................................................................................... 
 
 
Nr PESEL ....................................................................................... Nr dowodu osobistego............................................................................... 
 
 
miejsce zamieszkania ........................................................................................................................................................................................ 
 
 
adres do korespondencji .................................................................................................................................................................................... 
 
 
telefon:........................................................................ e-mail ........................................................................................................................... 
 
 
 
 
Jednocześnie informuję, że posiadam rekomendację przystąpienia do Stowarzyszenia udzieloną mi przez firmę:  
 
 
pełna nazwa: ……..…………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
 
adres:.................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
telefon:.........................................................................., e-mail: ......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ...................................... …………………………………. 
        data    podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW 

 

8 

Tekst jednolity statutu KUPS przyjęty na  Walnym  Zgromadzeniu Członków KUPS dn. 15.09.2020 r. 

 

 
Członek wspierający 

 
 

DEKLARACJA 
 
 
 

Działając jako osoba (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy:  
 
 
pełna nazwa: ………………................................................................................................................................................................................ 
 
 
adres: ………………………..………………………………………........................................................................................................................ 
 
 
telefon: …………………............................................, e-mail: ............................................................................................................................ 
 
 
zgłaszam (-y) gotowość  przystąpienia firmy do Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków jako jego członek wspierający. 
 
Oświadczam (-y), że zapoznałem się ze statutem Stowarzyszenia i zobowiązuję (-my) się do jego przestrzegania  i wykonywania 
świadczeń  na rzecz Stowarzyszenia. 
 
Jednocześnie wskazuję (-my) jako osobę uprawnioną do działania w ramach Stowarzyszenia jako reprezentanta firmy:  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
 
Pana (Panią) ...................................................................................................................................................................................................... 
 
 
adres do korespondencji ……………………………………………………………………....................................................................................... 
 
 
Pełnomocnictwo w załączeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
       ...................................... ……………………………..…. 
        data    podpis (-y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................      ............................................................. 
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        znak pisma        miejscowość, data 
 
 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 
Upoważniamy niniejszym Panią / Pana  
 
Imię i Nazwisko................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

do reprezentowania naszej firmy 
 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa firmy) 
 
 
................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................. 
 
 
................................................................................................................................. 
( dokładny adres ) 
 
i brania udziału w pracach Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków. 
 
 
 
 
 
 

........................................ 
podpis (-y) 
 
 


