Kraków dn. 5 października 2010 roku

STATUT

Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników z siedzibą W
Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Odona Bujwida w Krakowie. Nazwa Stowarzyszenia jest
prawnie zastrzeżona.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Realizując cele statutowe
Stowarzyszenie może współdziałać z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i poza jego
granicami.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustaw: "Prawo o
Stowarzyszeniach" oraz niniejszego Statutu.
§4
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na aktywności swoich członków. Do prowadzenia swych
prac może jednak zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§6
W pozostałych rozdziałach nazwa Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników jest dalej
zwane "Stowarzyszeniem".

Rozdział II - Cele i zadania działania Stowarzyszenia
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
- reprezentowanie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia,
- popieranie sztuki kulinarnej i cukierniczej,
- kultywowanie narodowych tradycji kulinarnych i cukierniczych,
- zapoznawanie z nowymi trendami w gastronomii i cukiernictwie,
- poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
- prowadzenie działalności szkoleniowej,
- gromadzenie środków finansowych, rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń
podmiotów prawnych i osób fizycznych,
- współpracowanie ze szkołami specjalistycznymi i innymi jednostkami szkolnymi,
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- organizowanie pokazów, wystaw i konkursów
- udział członków w pokazach, wystawach i konkursach rangi regionalnej, krajowej i
międzynarodowej.
- współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej, a w szczególności
oświatowej oraz z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych
- wspierających
- honorowych.
§10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która podpisze pisemną deklarację
przynależności do Stowarzyszenia.
§11
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością
Stowarzyszenia i wspierające go finansowo bądź rzeczowo.
Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§12
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia oraz branży
gastronomicznej. Wyboru członków honorowych dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu.
§13
Obowiązki członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia:
- przestrzeganie statutu i realizacja uchwał władz Stowarzyszenia,
- aktywna realizacja celów nakreślonych przez Walne Zebrania i Zarząd Stowarzyszenia.
- regularne opłacanie składek członkowskich - dotyczy członków zwyczajnych
- branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
§14
Prawa członków Stowarzyszenia:
- czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia z wyjątkiem członków wspierających,
- ocena działań władz statutowych na Walnych Zebraniach i we wnioskach do Komisji
Rewizyjnych,
- kierowanie wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
- członkowie wpierający posiadają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach
Walnych Zebrań Stowarzyszenia.
- członkowie honorowi Stowarzyszenia posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz,
mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządów Stowarzyszenia. Są zwolnieni z
opłacania składek członkowskich.
§15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia oraz uregulowaniu zaległych składek
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członkowskich
- skreślenia z listy członków za nie wywiązywanie się z obowiązków statutowych,
- skreślenie z listy członków z powodu zalegania opłat składek członkowskich w (okresie dłuższym
niż 6 miesięcy)
- skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem, łącznie z karą utraty praw publicznych
-wykluczenia zgodnie z § 38,
-śmierci członka.
§16
Decyzję o wykluczeniu i skreśleniu członków podejmuje Zarząd.
§17
Osobom skreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej za
pośrednictwem Zarządu w ciągu 2 tygodni od chwili powiadomienia o decyzji.
Rozdział IV - Biuro Stowarzyszenia
§18
Obsługę biura Stowarzyszenia społecznie prowadzi Sekretarz i Skarbnik Stowarzyszenia oraz
Księgowy zatrudniony na umowę zlecenie. Wynagrodzenie Księgowego wypłacane jest ze środków
Stowarzyszenia
§19
Biuro prowadzi ewidencję organizacyjno-finansową i gospodarczą.
§20
Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy oraz prowadzi działalność księgową z obiegiem
różnych dokumentów zgodną z obowiązującymi przepisami.
Rozdział V - Władze Stowarzyszenia
§21
Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebrania
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
§22
Walne zebranie może być:
- Sprawozdawcze, zwoływane corocznie przez Zarząd
- Nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od chwili zgłoszenia wniosku
co najmniej przez 1/3 liczby członków lub przez Komisję Rewizyjną bądź Organu Rejestrującego
§23
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a członkowie wybrani do władz
Stowarzyszenia mogą te same funkcje pełnić w następnych kadencjach
§24
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należą:
- uchwalenie harmonogramu prac na bazie kalendarza
- przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
- wybór Władz Stowarzyszenia
- uchwalanie wysokości składek członkowskich
- rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu w sprawach skreśleń i nakładania kar członkom
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Stowarzyszenia
- nadawanie godności Członka Honorowego
- uchwalanie zmian w Statucie
- podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
- zatwierdzanie porządku obrad Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- podejmowanie Uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków.
§25
Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zebrania należą sprawy dotyczące rozpatrywania
sprawozdań z rocznej działalności Stowarzyszenia.
§26
Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania należy rozpatrywanie spraw, dla których
zostało zwołane.
§27
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia swoich Członków co
najmniej 14 dni przed datą spotkania, podając dwa terminy spotkań z półgodzinnym odstępem. W
przypadku braku kworum na pierwszym terminie Walnego Zebrania, Walne Zebranie odbędzie się
w drugim terminie, niezależnie od liczby obecnych członków.
§28
Na Walnym Zebraniu zostaje wybrany Przewodniczący, który prowadzi zebranie zgodnie z
ustalonym porządkiem, czuwając nad jego prawidłowym przebiegiem.
§29
Uchwały Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów
członków w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Wybory do władz
Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie podejmie uchwałę
większością 2/3 głosów o głosowaniu jawnym.
§30
Z Walnego Zebrania winien być spisany protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza.
Rozdział VI
Zarząd
§31
W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, dwóch V-ce Prezesów Zarządu, Skarbnik, Sekretarz
oraz dwóch Członków Zarządu.
§32
Zarząd może dokooptowywać do swojego składu nowych członków na miejsce wakatu (w
przypadku odejścia członków wybranych na Walnym Zebraniu) w ilości nie przekraczającej 25%
stanu wybranego.
§33
Zarząd zbiera się wg potrzeb nie rzadziej niż trzy razy w roku.
§34
Zebranie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
§35
Zarząd realizuje cele i zadania Stowarzyszenia określone w Statucie poprzez:
- wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia
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- podejmowanie Uchwał w zakresie przyjmowania i skreślania członków Stowarzyszenia
- uchwalanie kalendarza imprez i planów finansowych
- akceptowanie wniosków o podejmowaniu działań dotyczących środków finansowych i sponsorów
-sporządzanie sprawozdań finansowych
- nadzór nad gospodarką materiałową i finansową Stowarzyszenia
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez Prezesa Stowarzyszenia
- uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej
liczby członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa,
- do składania oświadczeń woli w sprawie praw i obowiązków, zawierania umów i zaciągania
zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§36
W posiedzeniach Zarządu oprócz członków Zarządu prawo udziału maja Członkowie Komisji
Rewizyjnej i zaproszeni goście.
§37
W razie ustąpienia Prezesa, sekretarza lub Skarbnika, Zarząd winien dokonać nowego
ukonstytuowania się Zarządu w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia rezygnacji.
§38
Za obrazę lub rażącą obrazę Statutu lub Uchwał Władz Stowarzyszenia, Członkowie
Stowarzyszenia mogą być pociągnięci do odpowiedzialności statutowej. Do orzekania w sprawach
odpowiedzialności statutowej upoważnione są w pierwszej instancji Zarząd, a w drugiej instancji
Komisja Rewizyjna.
Podmiot dopuszczający się obrazy Statutu lub Uchwał Władz Stowarzyszenia podlega
alternatywnie karze:
a) upomnienia,
b) nagany.
Podmiot dopuszczający się rażącej obrazy Statutu lub Uchwał Władz Stowarzyszenia podlega
alternatywnie karze:
a) zawieszenia w prawach członka na okres do lat siedmiu,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia bez prawa ponownego przyjęcia.
Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Zarządu w
terminie 2 tygodni.
Rozdział VII- Komisja Rewizyjna
§39
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczący, V-ce Przewodniczący i
Sekretarz.
§40
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu Stowarzyszenia z
uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności
działań.
§41
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od
Zarządu oraz może określić terminy i sposoby usunięcia niedociągnięć.
§42
Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo
stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
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§43
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego przedstawiciel Komisji
Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
§44
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§45
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
jednego z członków Komisji.
§46
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza Sekretarz Komisji.
§47
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są jawne. Komisja może uchwalić tajność obrad wymaganą
większością głosów oraz kworum. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów w obecności wszystkich jej członków.
Rozdział VIII - Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§48
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
- ruchomości i fundusze.
§49
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
-wpływy ze składek członkowskich
-wpływy z działalności Statutowej
-dotacje
-darowizny
-inne wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-wpływy sponsorskie.
§50
Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych oraz pokrycia kosztów
tej działalności.
§51
Zgromadzone środki pieniężne winny być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Na bieżące potrzeby Stowarzyszenia winna być ustalona uchwałą kwota pogotowia kasowego
koordynowana przez Skarbnika Stowarzyszenia i Księgową.
§52
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania oraz obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§53
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział IX - Zmiany w statucie. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§54
Zmiana Statutu może być dokonana z inicjatywy:
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-Zarządu
-Komisji Rewizyjnej
-1/3 ogólnej liczby członków.
§55
Wniosek przedstawiony przez Zarząd, może być głosowany tylko w całości i bez zmian lub ze
zmianami na które Zarząd wyrazi zgodę.
§56
Uchwała Walnego Zebrania zmieniająca Statut zapada większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej 2/3 członków.
§57
Rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane z inicjatywy:
-Zarządu
-2/3 ogólnej liczby członków.
§58
Wniosek przedstawiony przez Zarząd może być głosowany tylko w całości i bez zmian lub ze
zmianami, na które Zarząd wyrazi zgodę.
§59
Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków.
§60
W Uchwale Walnego Zebrania określa się przeznaczenie majątku oraz sposobów likwidacji
Stowarzyszenia.
§61
O podjęciu uchwały likwidacyjnej i rozwiązaniu Stowarzyszenia powinni być powiadomieni: Sąd
Rejestrowy, organ nadzoru, bank prowadzący rachunek Stowarzyszenia.
§62
Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

Rozdział X
Przepisy końcowe
§63
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy "Prawo o
Stowarzyszeniach".
§64
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu
Rejonowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
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