STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRODUCENTÓW WYROBÓW Z KAMIENIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów z Kamienia zwane w treści
Statutu Stowarzyszeniem jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem osób
fizycznych działających w branży kamieniarskiej związanej z wydobyciem kamienia,
jego obróbką i przeróbką oraz montażowymi pracami kamieniarskimi.
§2
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym
Rzeczpospolitej Polskiej i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Strzegom.
§4
Działalność Stowarzyszenia jest niedochodowa i opiera się na pracy społecznej jej
członków.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i federacji o
takiej samej lub podobnej działalności.
§6
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Producentów Wyrobów z Kamienia wraz z aktualnym adresem.
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Rozdział II
Cele i Metodyka Działania Stowarzyszenia
§7
1. Celem Stowarzyszenia jest integracja osób działających w branży kamieniarskiej
oraz umożliwienie im samorealizacji poprzez intelektualne oddziaływanie na
postawy ludzi w podmiocie przedsiębiorczości, aktywności życiowej i gospodarczej
a także występowaniu w jego interesach i potrzebach wobec władz państwowych,
samorządowych i organizacji społecznych.
2. Propagowanie postaw i działań skierowanych na popieranie, umacnianie oraz
ochronę prywatnej własności.
3. Wspieranie inicjatyw mających na celu pobudzenie obywatelskiej aktywności
gospodarczej i społecznej.
4. Upowszechnianie etosu pracy i sukcesu.
5. Umacnianie integracji grupowej.
6. Działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej państwa polskiego oraz
obywateli.
§8
Stowarzyszenie osiąga swe cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności wewnątrz organizacyjnej polegającej na organizowaniu
odczytów, prelekcji, spotkań towarzyskich i szkoleń.
2. Publiczne wyrażenie swego stanowiska w sprawach związanych z gospodarką
kraju i regionu.
3. Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne osobom fizycznym i
podmiotom gospodarczym.
4. Popieranie i podejmowanie inicjatyw społecznych zgodnych z własnymi celami.
5. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia i obrona ich interesów.
6. Promowanie wykorzystywania krajowych surowców skalnych oraz wyrobów branży
kamieniarskiej dla budownictwa i branż pokrewnych.
7. Promowanie nowoczesnej techniki i technologii stosowanych w świecie.
8. Poszukiwanie i ułatwianie kontaktów krajowych i zagranicznych niezbędnych w
prowadzeniu działalności gospodarczej.
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9. Uczestnictwo w organizacji wystaw i targów, indywidualnie i zbiorowo z promocją
wyrobów i usług.
10. Wydawanie biuletynów i informatorów branżowych, dokumentujących najważniejsze
wydarzenia w branży.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w
Polsce, która:
1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Cieszy się nienaganną opinią w środowisku.
3. Nie była karana sądownie.
4. Prowadzi działalność gospodarczą lub nią kieruje, jest współwłaścicielem,
akcjonariuszem firmy prowadzącej działalność w branży kamieniarskiej, ewentualnie
wykonuje wolny zawód związany z tą branżą.
5. Złożyła deklaracje:
a) przystąpienia do Stowarzyszenia,
b) czynnej pracy przy realizacji celów Stowarzyszenia,
c) uiszczania składek członkowskich,
d) przestrzegania statutu Stowarzyszenia,
e) wpłaciła wpisowe.
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§ 11
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna
współpracująca z branżą na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Instytucje naukowe, organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia mogą
należeć do Stowarzyszenia jednocześnie jako członkowie wspierający.
§ 12
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju branży
kamieniarskiej.
§ 13
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
jak również były członek o to się ubiegający, musi uzyskać poręczenie dwóch
zwyczajnych aktualnych członków Stowarzyszenia.
4. Członkowie poręczyciele mają prawo cofnięcia poręczenia osobie, której
poręczenia udzielili. O cofnięciu zawiadamiają Zarząd Stowarzyszenia, który
decyduje o pozostawieniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
5. Instancją odwoławczą od uchwał zarządu jest Walne Zebranie członków
Stowarzyszenia.
§ 14
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych.
2. Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Aktywny udział w pracach Stowarzyszenia.
4. Przestrzeganie norm współżycia społecznego.
5. Terminowe opłacenie składek członkowskich.
§ 15
Do praw członków zwyczajowych Stowarzyszenia należy:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze.
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2. Czynne uczestnictwo we wszystkich formach działania Stowarzyszenia w tym w
zespołach naukowych i komisjach problemowych.
3. Zgłaszanie wniosków i postulatów ulepszających działalność Stowarzyszenia.
Do praw członków honorowych i wspierających należy:
1. Uczestniczenie w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
2. Korzystanie z pomocy Stowarzyszenia oraz z umiejętności i doświadczenia jego
członków.
3. Uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym bez czynnego i
biernego prawa wyborczego.
§ 16
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem §15
pkt 1.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 17
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Utraty zdolności do czynności prawnych.
3. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej i organizacji..
4. Skreślenia przez Zarząd na podstawie jego uchwały z powodu niepłacenia składek
członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
5. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
- nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- działanie na szkodę Stowarzyszenia,
6. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
§ 18
Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia z
członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty
skreślenia lub wykluczenia który rozstrzyga tę sprawę w głosowaniu tajnym.
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§ 19
Uchwały Walnego Zebrania członków są ostateczne.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd
Organami Stowarzyszenia jest:
1. Komisja Rewizyjna
§ 21
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu
tajnym, jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.
§ 22
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią funkcje społeczne.
§ 23
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków plus jeden, uprawnionych do głosowania.
W przypadku równej liczby głosów przeważa głos prezesa.
§ 24
1. W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka, Zarządowi lub członkom
Stowarzyszenia w trakcie kadencji przysługuje prawo do zwołania Walnego
Zebrania Stowarzyszenia Członków Stowarzyszenia w celu uzupełniania składu.
2. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje na zwyczajnym lub
nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Kadencja wybranego w tym trybie
członka Zarządu upływa wraz z kadencją Zarządu.
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§ 25
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, Walne Zebranie
Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 26
Jeden raz w roku Zarząd zwołuje zwyczajny Walny Zjazd Członków jako sprawozdawczy i
co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborczy.
§ 27
1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w I-szym terminie
przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
2. Odstęp czasowy między pierwszym a drugim terminem Walnym Zebraniem ustala
się na 30 minut.
§ 28
Zarząd zawiadamia członków pisemnie o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego
Zebrania Członków najpóźniej na 14 dni przed jego odbyciem.
§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej:
a. Wybór Prezesa Zarządu.
b. Wybór zastępców Prezesa Zarządu.
c. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
3. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzania bilansu i udzielania
absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz
przystąpienia Stowarzyszenia do związków, federacji i innych organizacji
oraz wystąpienia z nich.
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
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7. Nadawanie godności członka honorowego.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
10.Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.
§ 30
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1. Z inicjatywy własnej.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§ 31
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winien być zwołany w terminie 4 tygodni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których został zwołany. Do
zawiadomienia członków stosuje się odpowiednio terminy podane w §28.
§ 32
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni
goście.
§ 33
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybrany Przewodniczący lub
jego zastępca.
§ 34
Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują
Przewodniczący i Sekretarz Zebrania
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§ 35
1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi
Zebraniami Członków.
2. Zarząd liczy 6 osób i składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, i trzech członków
zarządu.
3. Członkowie Zarządu nie mogą łączyć funkcji.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu przygotowanego przez Zarząd i
zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 50
% członków Zarządu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
6. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 36
1. W celu operatywnej koordynacji działalności Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków wybiera Prezesa, zastępców Prezesa i członków Zarządu oraz członków
Komisji rewizyjnej zwykłą większością głosów.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
i upoważnieni są działający wspólnie dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia,
w tym Prezes i jeden z Wiceprezesów, Prezes i jeden członek Zarządu lub
Wiceprezes i jeden członek Zarządu.
3. Do składania oświadczeń niedotyczących praw i obowiązków majątkowych
upoważniony jest Prezes, bądź Wiceprezes i jeden członek Zarządu.
§ 37
1. Do kompetencji Zarządu należą:
a. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami
Walnego Zebrania Członków.
c. Uchwalanie planów działalności, preliminarza wydatków i budżetu.
d. Powoływanie komisji problemowych w miarę występujących potrzeb.
e. Określanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
f. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
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g. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
h. Występowanie z wnioskiem na Walnym Zebraniu o nadanie członkostwa
honorowego.
i. Zawieszanie na wniosek członka, w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach
losowych, wpłaty składek członkowskich na określony czas.
j. Sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych oraz
przedkładanie ich do zatwierdzenia na Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd może zatrudnić do prowadzenia spraw Stowarzyszenia osoby i tworzyć biuro.
Zarząd może zatrudniać osoby posiadające wiedzę do rozwiązywania spraw
związanych z działalnością Stowarzyszenia.
§ 38
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków
Zarządu i innych zaproszonych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad,
streszczenie dyskusji, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki
głosowania.
3. Plany, sprawozdanie, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny
być załączone do protokołu.
4. Nieobecni członkowie Zarządu przyjmują na najbliższym posiedzeniu do
wiadomości podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.
5. Protokoły przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia.
§ 39
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne
Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona:
Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybierani do innych organów
statutowych Stowarzyszenia.
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4. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący i sekretarz. Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej powinny
zawierać podobne elementy jak w przypadku protokołów Zarządu, o których mowa
w § 38.
§ 40
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądaniem wyjaśnień na
piśmie w sprawach spornych.
3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków.
4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swoich działań oraz
występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

Rozdział V
Finansowanie działalności i majątek Stowarzyszenia
§ 41
Działalność Stowarzyszenia jest finansowana z następujących źródeł:
1. Składek członkowskich i wpisowego.
2. Dotacji, subwencji, darowizn i zapisów.
3. Wpływów z działalności statutowej.
4. Innych form dozwolonych prawem.
§ 42
1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
przechowywane na koncie bankowym lub w kasie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
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§ 43
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić:
1. Składniki materialne zakupione z dochodów bieżących.
2. Darowizny i zapisy testamentowe.
3. Dotacje celowe.
4. Fundusze, ruchomości i prawa do nieruchomości.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia
§ 44
1. Uchwałę w sprawie zmiany Satutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
przy wymaganej większości 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.
2. Odstęp czasowy miedzy pierwszym a drugim terminem Walnego Zebrania ustala się na
30 minut.
§ 45
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę
o sposobie prowadzenia likwidacji i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§ 46
Dla przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje
komisję likwidacyjną i ustala jej skład.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 47
Statut Stowarzyszenia został przyjęty przez członków – założycieli na zebraniu w dniu
…………………… .
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§ 48
Stowarzyszenie rozpoczyna działalność od chwili jego rejestracji sądowej.

…………………………………..

……………………………………

Przewodniczący

Sekretarz
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