
STATUT  
STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB 

ŁOSOSIOWATYCH 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, zwane dalej SPRŁ lub Stowarzyszeniem, działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (t.j: Dz.U. z 2001 
roku, Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu, zaś w zakresie swych celów i sposobów ich realizacji 
– także na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2004 roku o organizacji rynku rybnego i pomocy 
finansowej w gospodarce rybnej (Dz.U. Nr 34, poz. 291) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o 
organizacjach pracodawców(Dz.U. Nr 55, poz. 235). 

§2 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, 
niezależnym w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji 
politycznych, społecznych i zawodowych. 

§3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§4 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność za granicą - zgodnie z obowiązującym prawem kraju, 
w którym prowadzi działalność. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lębork. 

4. Stowarzyszenie może tworzyć przedstawicielstwa zagraniczne, może być również 
przedstawicielem organizacji zagranicznych. 

§5 

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków.  

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów 
statutowych.  

4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może 
być przeznaczony do podziału między jego członków. 

§6 

Stowarzyszenie może używać oznaczeń i pieczęci na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
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§7 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona i podlega ochronie. 

§8 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub 
podobnym profilu działania.  
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§9 

Celem SPRŁ jest: 

1. zrzeszanie producentów ryb łososiowatych oraz innych perspektywicznych rynkowo gatunków 
ryb i organizmów wodnych, a także innych podmiotów, których działalność obejmuje wspieranie 
rozwoju akwakultury, w tym zwłaszcza pracodawców branżowych, 

2. reprezentacja interesów branży przed organami władzy państwowej i samorządowej w zakresie 
istotnych dla niej spraw, 

3. wypracowywanie oraz wdrażanie systemów standaryzacyjnych w zakresie produkcji ryb 
łososiowatych oraz innych perspektywicznych rynkowo gatunków ryb i organizmów wodnych, 
umożliwiających certyfikację oraz audyt producentów spełniających wymagania takich 
systemów, 

4. opracowywanie, popularyzacja i wdrażanie wśród członków stowarzyszenia, rozwiązań mających 
wpływ na stabilizację dochodów m.in. poprzez poprawę warunków sprzedaży i podnoszenie 
wartości dodanej produktów akwakultury, 

5. prognozowanie produkcji członków Stowarzyszenia, a także zbieranie danych statystycznych 
dotyczących produkcji i sprzedaży ryb i innych organizmów wodnych pochodzących od 
członków Stowarzyszenia, niezbędnych do opracowywania wspólnej polityki gospodarczej 
członków, w celu koncentracji podaży i usprawnienia zbytu produktów, 

6. organizowanie i współudział w przedsięwzięciach promujących spożycie produktów 
akwakultury, bez względu na kraj członkowski UE producenta, wraz z popularyzacją 
wspólnotowych systemów zarządzania jakością i identyfikacji produktów akwakultury, 

7.  działalność naukowa i naukowo - techniczna oraz współuczestnictwo w szeroko rozumianych 
przedsięwzięciach innowacyjnych i naukowych związanych z hodowlą organizmów wodnych, 

8. popularyzacja zagadnień z zakresu problematyki rybackiej, 

9. monitorowanie stanu polskiego i europejskiego prawa regulującego kwestie istotne dla branży,  

10. współpraca z innymi Stowarzyszeniami branżowymi w kraju i zagranicą, 

11. Ochrona środowiska naturalnego, w szczególności wodnego, 

12. Działalność oświatowa w zakresie szeroko pojętej problematyki związanej z hodowlą 
organizmów wodnych i ochrony środowiska wodnego prowadzona w formach pozaszkolnych, 

13. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaopatrzenia wsi w wodę oraz budowy dróg i sieci 
telekomunikacyjnej na wsi, 

14.  Ochrona i profilaktyka zdrowia przez promocję prozdrowotnej żywności wytworzonej z 
organizmów wodnych, 

15. Działalność kulturalna w tym także w zakresie kultury fizycznej i sportu, prowadzona na rzecz 
członków oraz społeczności lokalnych związanych z rybactwem terytorialnie lub zawodowo. 
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§10 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1. współdziałanie z administracją rządową i samorządową, organizacjami gospodarczymi, 
społecznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością SPRŁ,  

2. zabieranie głosu i reprezentację w sprawach istotnych dla członków Stowarzyszenia, 

3. prowadzenie doradztwa na rzecz członków Stowarzyszenia i podmiotów niezrzeszonych oraz 
prowadzenie badań i analiz rynku na ze szczególnym uwzględnieniem członków 
Stowarzyszenia, 

4. udzielanie pomocy koleżeńskiej w zakresie potrzeb bytowych członków SPRŁ, na zasadach 
uchwalonych przez Walne Zebranie SPRŁ, 

5. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych, weterynaryjnych, 
biologicznych i środowiska naturalnego, a nadto współpracę z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami naukowymi o tym samym lub podobnym zakresie działania,  

6. organizowanie zebrań, zjazdów, narad, konferencji naukowych, sympozjów, konkursów, 
wystaw, targów, pokazów, wycieczek i rozwijanie życia towarzyskiego wśród członków oraz 
prowadzenie działalności szkoleniowej na ich rzecz, 

7. prowadzenie na rzecz członków Stowarzyszenia oraz innych podmiotów działalności 
promocyjnej i reklamowej oraz wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, książek 
i materiałów reklamowych, 

8. kooperację i współpracę na rzecz podnoszenia jakości prac ośrodków hodowli i chowu ryb 
łososiowatych, zwłaszcza poprzez wykonywanie ekspertyz naukowo-technicznych istotnych 
dla środowiska producentów ryb, ze szczególnym uwzględnieniem członków 
Stowarzyszenia, 

9. wynajem nieruchomości na własny rachunek oraz zagospodarowanie i sprzedaż 
nieruchomości na własny rachunek, w szczególności na potrzeby Stowarzyszenia i innych 
organizacji o podobnym profilu działalności, 

10. wynajem maszyn i urządzeń rolniczych, w tym maszyn i urządzeń stosowanych w 
akwakulturze, zwłaszcza w celach edukacyjnych i szkoleniowych, 

11. współpracę z organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i ujawniania szkód w 
środowisku, a także przez organizację innych działań profilaktycznych kierowanych do ogółu 
społeczeństwa i środowisk lokalnych, 

12. uczestnictwo w konsultacjach, zebraniach, konferencjach, piknikach i innych inicjatywach, 
podejmowanych celem promocji rozwoju wsi, jej infrastruktury drogowej, 
telekomunikacyjnej i zaopatrzenia wsi w wodę, 

13. promowanie prozdrowotnych i profilaktycznych właściwości żywności pochodzącej z 
produktów akwakultury zwłaszcza w zakresie zwalczania i profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych.  
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ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§11 

1. Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie mogą być 
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych obywatele 
polscy, cudzoziemcy stale mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej 
granicami, zagraniczne osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, a nadto podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów prawa Unii 
Europejskiej.  

2. Członkowie SPRŁ dzielą się na:  

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI SPRŁ 

§12 

1. Członkami zwyczajnymi SPRŁ mogą być osoby fizyczne, które: 

a) prowadzą chów lub hodowlę ryb łososiowatych, bądź innych perspektywicznych rynkowo 
gatunków ryb i innych organizmów wodnych lub  

b) zawodowo zajmują się chowem lub hodowlą ryb łososiowatych, bądź innych 
perspektywicznych rynkowo gatunków ryb i innych organizmów wodnych. 

2 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba spełniająca warunki, o których mowa 
w §12 pkt 1, która: 

a) złoży wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską na ręce Prezesa lub Dyrektora Biura 
SPRŁ, 

b) uzyska akceptację Prezesa Zarządu lub działającego z jego upoważnienia Dyrektora Biura 
Stowarzyszenia, po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata warunków, o których mowa w 
§12 pkt 1, 

c) zobowiąże się do regularnego opłacania składek członkowskich, a nadto: 

d) w przypadku, gdy Stowarzyszenie uzyska uznanie, o którym mowa w przepisach ustawy z 
dnia 22 stycznia 2004 roku o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce 
rybnej (Dz.U. Nr 34, poz. 291), zobowiąże się również do pozostawania członkiem 
Stowarzyszenia przez co najmniej trzy lata od momentu jego uznania, z co najmniej rocznym 
wyprzedzeniem o zamiarze jego opuszczenia. 

§13 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:  

a) czynnego i biernego wyboru do władz SPRŁ zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,  
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b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

c) zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu naruszających jego 
prawa, 

d) korzystania z lokali, urządzeń i biura SPRŁ zgodnie z obowiązującymi regulaminami, 

e) korzystania z różnych form pomocy wzajemnej organizowanej przez Stowarzyszenie, 

f) uczestnictwa we wszelkich działaniach Stowarzyszenia, w tym również tych przedsiębranych 
przy udziale organizacji i podmiotów zewnętrznych, 

g) uczestnictwa w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,  

h) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, z 
doradztwa naukowego, technicznego i prawnego świadczonego przez Stowarzyszenie,  

i) noszenia odznaki SPRŁ,  

§14 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SPRŁ, w tym zwłaszcza 
uchwał dotyczących celów określonych w §9 pkt. 2-6 statutu, 

b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych SPRŁ,  

c) przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad dyscypliny organizacyjnej,  

d) regularnego opłacania składek członkowskich.  

§15 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:  

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, z 
zastrzeżeniem §12 pkt. 2 lit. d), 

b) skreślenia z listy członków przez Prezesa lub upoważnionego przez niego Dyrektora Biura, w 
przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dwunastu miesięcy, pomimo 
uprzedniego pisemnego upomnienia,  

c) skreślenia prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej za działalność na szkodę SPRŁ, 
podjętym z inicjatywy Prezesa Zarządu, 

d) uchwały Komisji Rewizyjnej SPRŁ o skreśleniu, podjętej z inicjatywy Prezesa Zarządu, w 
związku ze zmianą profilu lub ustaniem działalności członka zwyczajnego,  

e) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową 
utraty praw publicznych.  

§16 

1. Od decyzji Prezesa lub Dyrektora Biura o skreśleniu z listy, przysługuje członkowi prawo 
odwołania się do Komisji Rewizyjnej. 

2. Uchwała Komisji Rewizyjnej w tej sprawie jest ostateczna.  

3. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w trybie określonym w § 12 Statutu, ma wówczas 
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obowiązek uregulowania składek członkowskich za okres przynależności do SPRŁ, tj. do dnia 
skreślenia.  

4. Członek skreślony może być przyjęty ponownie na warunkach nowo wstępującego za zgodą 
Zarządu, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty wykluczenia.  

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY SPRŁ 

§17 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, osoby fizyczne, a nadto organy administracji rządowej i samorządowej, 
które: 

a) są zainteresowane działalnością na rzecz Stowarzyszenia lub deklarują świadczenia finansowe 
bądź rzeczowe na rzecz SPRŁ oraz: 

b) są związane z prowadzeniem chowu lub hodowli ryb łososiowatych bądź innych 
perspektywicznych rynkowo gatunków ryb i innych organizmów wodnych lub 

c) są zainteresowane wspieraniem i rozwojem szeroko rozumianej akwakultury lub  

d) są zaangażowane w działania sprzyjające rozwojowi akwakultury lub 

e) są zasłużone dla akwakultury 

2. Członek wspierający, po spełnieniu warunków, o których mowa w §17 pkt 1, może wstąpić do 
Stowarzyszenia w trybie określonym w §12 pkt 2. 

3. Członkowie wspierający korzystają z praw określonych w §13 b) - i)  

4. Obowiązki członków wspierających kształtuje odpowiednio stosowany §14. 

5. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu poprzez swego 
przedstawiciela, umocowanego do reprezentacji wobec osób trzecich. 

6. Członkostwo wspierające ustaje w następstwie:  

a) pisemnego oświadczenia członka o dobrowolnym wystąpieniu złożonego do Zarządu SPRŁ,  

b) uchwały Komisji Rewizyjnej SPRŁ o skreśleniu, podjętej z inicjatywy Prezesa Zarządu, w 
związku ze zmianą profilu działalności, zawieszeniem prowadzenia działalności, jej 
likwidacją lub ogłoszeniem upadłości członka wspierającego,  

c) skreślenia z listy członków przez Prezesa lub upoważnionego przez niego Dyrektora Biura, w 
przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dwunastu miesięcy, pomimo 
uprzedniego pisemnego upomnienia,  

d) w przypadku skazania członka wspierającego, będącego osobą fizyczną, wyrokiem sądu 
powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub na karę dodatkową zakazu 
prowadzenia działalności określonej w §12 pkt 1 lit. b) 
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CZŁONKOWIE HONOROWI SPRŁ 

§18 

1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek Prezesa Zarządu i co 
najmniej dwóch członków zwyczajnych lub wspierających.  

2. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego i jest zwolniony z 
obowiązku płacenia składek. 

3. Członkowie honorowi zagraniczni nie posiadają prawa określonego w §13 a) 

4. Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej SPRŁ, 
powziętej z inicjatywy Prezesa Zarządu SPRŁ lub na skutek pisemnego oświadczenia członka 
honorowego o woli wystąpienia ze Stowarzyszenia. 

§19 

Uchwały o przyjęciu w poczet członków podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia nie później, 
niż w ciągu miesiąca od czasu złożenia deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE SPRŁ 

§20 

1. Władzami SPRŁ są:  

a. Walne Zebranie SPRŁ,  

b. Zarząd Stowarzyszenia,  

c. Komisja Rewizyjna,  

2. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata, zaś ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 
albo tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania SPRŁ w tym przedmiocie. 

WALNE ZEBRANIE 

§ 21 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie SPRŁ. 

2. W Walnym Zebraniu SPRŁ z prawem głosu biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i 
honorowi Stowarzyszenia, zaś z głosem doradczym zaproszeni goście. 

3. Członkowie wspierający nie uczestniczą w podejmowaniu przez Walne Zebranie uchwał 
dotyczących wyboru władz Stowarzyszenia, oraz uchwał ustalających wysokość składki 
produkcyjnej. 

4. Walne Zebranie SPRŁ może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

5. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym. 

§ 22 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania SPRŁ należy: 

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej SPRŁ, w tym 
maksymalnej wysokości składki i wpisowego na następny rok kalendarzowy; 

b) uchwalanie trybu i sposobów realizacji celów, o których mowa w §9 pkt. 2-6 statutu, 

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz 
sprawozdań Komisji Rewizyjnej, 

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e) zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania SPRŁ oraz uchwalanie regulaminów 
niezastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia 

f) wybór 7 członków Zarządu, 3 rezerwowych członków Zarządu, 3 członków Komisji 
Rewizyjnej oraz 1 rezerwowego członka Komisji Rewizyjnej, na zasadach określonych w 
regulaminie. 

g) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,  

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,  



-10- 
 

i) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnej wydawanych w I instancji,  

j) uchwalanie wysokości zapomogi i pomocy koleżeńskiej,  

k) podejmowanie uchwał w sprawie unieważnienia uchwał Zarządu o wysokości składki i 
wysokości wpisowego na dany rok kalendarzowy, 

l) podejmowanie uchwał o nadaniu godności Prezesa Honorowego SPRŁ. 

2. Tryb obrad Walnego Zebrania określa Regulamin Walnego Zebrania. 

§ 23  

1. Uchwały Walnego Zebrania SPRŁ podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, a w drugim i 
kolejnych terminach przy obecności co najmniej 1/10 liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia 

2. Uchwały Walnego Zebrania w sprawach określonych w §22 pkt. g) oraz h) podejmowane są 
większością 2/3 członków Stowarzyszenia. 

§ 24 

O terminie i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania SPRŁ Zarząd zawiadamia członków co 
najmniej na 4 tygodnie przed datą Zebrania. 

§ 25 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie SPRŁ może być zwołane: 

a)  z inicjatywy Zarządu, 

b)  na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c) na wniosek członków Stowarzyszenia reprezentujących co najmniej ½ ogółu członków.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie SPRŁ jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w terminie 2 
miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 
zwołane.  

3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają w sposób określony w §23 statutu. 

4. Tryb obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SPRŁ określa Regulamin Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania. 

ZARZĄD 

§26 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków oraz każdorazowego Prezesa Honorowego SPRŁ. 

2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu, Skarbnika 
oraz dwóch Wiceprezesów. 

§27 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie bieżącą działalnością SPRŁ zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego 
Zebrania,  
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2. reprezentowanie SPRŁ na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

3. realizacja uchwał Walnego Zebrania SPRŁ, 

4. uchwalanie zasad opłacania i wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego na dany rok 
kalendarzowy, z uwzględnieniem maksymalnej wysokości składki i wpisowego, o których 
mowa w §22 ust. 1 pkt a) Statutu; 

5. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu oraz zatwierdzenie  
sprawozdania finansowego,  

6. powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji i innych ogniw Stowarzyszenia oraz koordynowanie 
i ocena ich działalności,  

7. przyjmowanie członków SPRŁ,  

8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych SPRŁ, z wyjątkiem regulaminów, uchwalanie których 
zostało zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania,  

9. przyznawanie odznak honorowych SPRŁ, występowanie do Walnego Zebrania SPRŁ o nadanie 
lub pozbawienie godności członka honorowego, występowanie do Walnego Zebrania SPRŁ z 
wnioskiem o nadanie godności Prezesa Honorowego SPRŁ, 

10. zarządzanie majątkiem i funduszami SPRŁ oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i 
obciążaniu majątku nieruchomego SPRŁ,  

11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz SPRŁ,  

12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu SPRŁ do związku stowarzyszeń krajowych 
lub organizacji międzynarodowych oraz wyznaczanie przedstawicieli SPRŁ do tych związków i 
organizacji,  

13. ustalanie sposobu podziału zysku z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, 

14. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia. 

§ 28 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby 
członków, w tym Prezesa lub co najmniej jednego z Wiceprezesów. W razie równości głosów 
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub – pod jego nieobecność – głos Wiceprezesa Zarządu 
przewodniczącego posiedzeniu Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.  

3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie rezerwowi 
Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni zaproszeni członkowie SPRŁ i goście.  

4. Tryb i sposób odbywania posiedzeń Zarządu określa Regulamin Zarządu. 

§29 

1. W okresach między posiedzeniami Zarządu działalnością SPRŁ kieruje Prezes Zarządu. 

2. Prezes Zarządu ma obowiązek złożyć Zarządowi sprawozdanie finansowe za każdy rok 
obrachunkowy SPRŁ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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§30 

1. Do realizacji zadań statutowych i wspierania bieżącej działalności, a nadto do organizowania od 
strony techniczno-finansowej spotkań organów statutowych Stowarzyszenia oraz komitetów, 
komisji i innych organów kolegialnych Stowarzyszenia Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia. 

2. Pracą Biura Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura, zgodnie ze statutem i uchwałami organów 
Stowarzyszenia. 

3. Dyrektor Biura podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia, który określa zakres 
jego obowiązków, w tym może upoważnić go do dokonywania przekazanych mu czynności 
należących do jego kompetencji. Czynności prawnych z Dyrektorem Biura dokonuje Prezes 
Zarządu. 

4. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura Stowarzyszenia dokonuje 
Dyrektor Biura w ramach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa. 

5. Dyrektor Biura może uczestniczyć z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów 
Stowarzyszenia. 

6. Ustrój Biura SPRŁ określa Regulamin Biura uchwalany przez Zarząd. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§31 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

2. Komisja wybiera spośród członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

§32 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością i jako taka przeprowadza, przynajmniej raz w roku, kontrolę i ocenę całokształtu 
działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-
gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze 
Statutem, uchwałami Walnego Zebrania i Zarządu SPRŁ.  

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 
kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach żądania uchylenia uchwały 
Zarządu.  

3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu SPRŁ sprawozdanie ze swej działalności i jej 
wyników.  

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
dwóch członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego, a pod jego nieobecność - wiceprzewodniczącego Komisji.  

5. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalany 
przez Komisję Rewizyjną. 

§33 

1. Członek władz Stowarzyszenia może z ważnych powodów ustąpić z pełnionej przez siebie 
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funkcji. 

2. W przypadku określonym w pkt. 1 odpowiednie władze dokonują kooptacji swoich członków 
spośród członków rezerwowych. 

3. Jeśli dokonanie kooptacji w sposób określony w pkt. 3 okaże się niemożliwe, uzupełnienie składu 
odpowiedniej władzy następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania, zwoływanego w tym celu 
nie później niż w ciągu miesiąca od daty ustąpienia członka władzy Stowarzyszenia. 

PREZES HONOROWY SPRŁ 

§34 

1. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie SPRŁ nadaje godność Prezesa Honorowego SPRŁ. 

2. Godność Prezesa Honorowego SPRŁ może otrzymać osoba wybitna, która w szczególny sposób 
zasłużyła się działalnością na rzecz rozwoju akwakultury, poprzez wieloletnią pracę, wsparcie i 
reprezentowanie środowiska. 

3. Prezes Honorowy SPRŁ sprawuje swoją funkcję dożywotnio albo do momentu pisemnego 
zrzeczenia się tytułu na ręce Zarządu. 

4. Wniosek o nadanie kolejnego tytułu Prezesa Honorowego SPRŁ, może być złożony dopiero po 
ustaniu pełnienia tej funkcji przez poprzednika. 

5. Każdorazowy Prezes Honorowy SPRŁ jest członkiem Zarządu SPRŁ, jednakże może wyrazić 
wolę uczestnictwa w pracach Zarządu jedynie z głosem doradczym. Decyzja, o której mowa w zd. 
1, jest wiążąca od momentu jej podjęcia do końca kadencji Zarządu.  

6. Prezes Honorowy SPRŁ posiada wszystkie prawa członka honorowego Stowarzyszenia, z 
wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 
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ROZDZIAŁ V 

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA 

§ 35 

1. Podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi SPRŁ są koła, powoływane przez co 
najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w celu realizacji ściśle określonych 
celów, spójnych ze Statutem SPRŁ.  

2. Koło działa na podstawie swego Regulaminu oraz Statutu SPRŁ.  

3.  Zatwierdzenia Regulaminu Koła i Zarządu Koła dokonuje Zarząd Stowarzyszenia SPRŁ 
najpóźniej trzy miesiące od złożenia przez Koło odpowiedniego wniosku. 

4. Koło nie posiada osobowości prawnej, ani majątku, a jego sprawy finansowe prowadzi Zarząd 
Stowarzyszenia. 

§36 

1. Władzami Koła są:  

a) Walne Zebranie Członków Koła,  

b) Zarząd Koła.  

2. Kadencja władz Koła trwa 2 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu określonym w regulaminie 
Walnego Zebrania Członków Koła.  

§37 

1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą koła.  

2. Walne Zebranie Członków Koła odbywa się w każdym roku jako zebranie sprawozdawcze, zaś co 
dwa lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, dokonujące wyborów zarządu. 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych  

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła Zarząd Koła zawiadamia 
członków Koła oraz Zarząd SPRŁ co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania 
Członków Koła.  

§38 

1. Zarząd Koła jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Koła. Za 
swoją działalność zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem SPRŁ i Zarządem SPRŁ.  

2. W skład Zarządu Koła wchodzą:  

a) prezes - wybierany przez Walne Zebranie Członków, 

b) członkowie wybierani w liczbie 2.  

3. Do ważności uchwał Zarządu Koła niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby członków, 
w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Uchwały podejmowane są zwykłą 
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większością głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 
posiedzenia. 

§39 

Koło ulega rozwiązaniu: 

a) na skutek upływu czasu, na jaki się związało lub zrealizowania celu, dla jakiego zostało 
zawiązane; 

b) w następstwie uchwały o Walnego Zebrania Członków Koła o rozwiązaniu, podjętej w trybie 
§38 pkt 3 Statutu. 
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ROZDZIAŁ VI 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§40 

Majątek SPRŁ stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe, a także prawa majątkowe i 
niemajątkowe oraz pożytki z tych praw.  

§41 

1. Na środki finansowe SPRŁ składają się:  

a) składki członkowskie,  

b) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,  

c) dochody z posiadanych ruchomości i nieruchomości,  

d) dochody z działalności gospodarczej,  

e) dotacje, darowizny i zapisy, 

f) ofiarność publiczna. 

2. Przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia obejmować będzie w szczególności: 

a) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z), wydawanie książek 
(PKD 22.11.Z) oraz wydawanie materiałów reklamowych (PKD 22.22.Z),  

b) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) oraz zagospodarowanie i 
sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z), 

c) wynajem maszyn i urządzeń rolniczych, w tym maszyn i urządzeń stosowanych w 
akwakulturze (PKD 71.31.Z), 

d) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska 
naturalnego (PKD 73.10.D) zwłaszcza poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami naukowymi o tym samym lub podobnym zakresie działania,  

e) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych i weterynaryjnych 
(PKD 73.10.E) w celu podnoszenia jakości prac ośrodków hodowli i chowu ryb 
łososiowatych,  

f) prowadzenie badań i analiz rynku, zwłaszcza badań potencjału rynkowego, popytu i 
zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, 
oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników, ze szczególnym uwzględnieniem członków 
Stowarzyszenia (PKD 74.13.Z), 

g) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania na rzecz członków 
Stowarzyszenia i podmiotów niezrzeszonych (PKD 74.14.A)  

h) badania i analizy techniczne, wykonywanie ekspertyz naukowo-technicznych, pomiarów i 
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analiz istotnych dla środowiska producentów ryb, ze szczególnym uwzględnieniem członków 
Stowarzyszenia (PKD 74.30.Z),  

i) promocję i reklamę, w szczególności na rzecz członków Stowarzyszenia (PKD 74.40.Z), 

a) działalność związana z organizacją targów, zjazdów, narad, konferencji naukowych, 
sympozjów, konkursów, wystaw, zebrań, pokazów i wycieczek (PKD 74.87.A), 

j) prowadzenie każdego innego rodzaju działalności niesprzecznej z celami Stowarzyszenia i 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza pozostałej działalności komercyjnej 
niesklasyfikowanej gdzie indziej, umożliwiającej zdobycie środków na działanie i 
finansowanie celów stowarzyszenia (PKD 74.87.B), 

k) kształcenie osób dorosłych (PKD 80.42.B),  

l) prowadzenie działalności właściwej dla organizacji profesjonalnych (PKD 91.12.Z) oraz 
komercyjnych i pracodawców, (PKD 91.11.Z). 

§42 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, budżetową oraz rachunkowość, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

2. Rok obrotowy Stowarzyszenia równy jest rokowi kalendarzowemu. 

3. Po uzyskaniu uznania, o którym mowa w ustawie 22 stycznia 2004 roku o organizacji rynku 
rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz.U. Nr 34, poz. 291), w odniesieniu do 
działań, w związku z którymi zostało udzielone uznanie, Stowarzyszenie prowadzi odrębne 
rachunki dla tych działań. 

§43 

Dla pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenie może tworzyć 
fundacje lub uczestniczyć w fundacjach, izbach, spółkach, na podstawie obowiązujących przepisów. 

§44 

1. Prezes SPRŁ składa oświadczenia woli i zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu 
Stowarzyszenia. 

2. Zaciąganie zobowiązań o łącznej 6 miesięcznej wartości przekraczającej stukrotność minimalnego 
wynagrodzenia, o jakim mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), Prezes podejmuje łącznie z innym członkiem Zarządu. 

3. Zarząd Stowarzyszenia odrębną uchwałą może upoważnić dwóch członków Zarządu, do składania 
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych, w zastępstwie Prezesa Zarządu, w 
przypadku jego nieobecności lub innej przeszkody uniemożliwiającej złożenie oświadczenia woli 
lub zaciągnięcie zobowiązania majątkowego w imieniu Stowarzyszenia.  
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ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§45 

1. Uchwały dotyczące zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie SPRŁ, na zasadach określonych w 
§23 niniejszego Statutu. 

2. Wniosek o zmianę Statutu, zwierający wykaz zmian, może być wniesiony na piśmie przez Zarząd, 
Komisję Rewizyjną lub grupę co najmniej 1/10 liczby członków Stowarzyszenia. 

§46 

1. Uchwałę o rozwiązaniu SPRŁ podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie SPRŁ, na 
zasadach określonych w §23 niniejszego Statutu. 

2. Uchwała o rozwiązaniu SPRŁ określa sposób jego likwidacji. 


