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STATUT 
Stowarzyszenia Producentów Cementu  

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Stowarzyszenie Producentów Cementu zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz.855 z póź.zm.) oraz 
niniejszego statutu. 
 

§ 2 
 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną; 
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 
 

§ 3 
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 
 

§ 4 
 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej; 
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 

§ 5 
 
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami 
o takim samym lub podobnym profilu działania i założeniach programowych oraz może pozostawać 
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
 

§ 6 
 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej działalności swoich członków oraz prowadzonej 
przez siebie działalności gospodarczej. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.  
 

Rozdział II 
Cel i sposoby działania 

 
§ 7 

Celami Stowarzyszenia są: 
1. działanie na rzecz rozwoju przemysłu cementowego; 
2. reprezentowanie interesów branżowych przemysłu cementowego wobec władz administracji rządowej 

i samorządowej; 
3. reprezentowanie interesów branżowych przemysłu cementowego wobec organów administracji 

państwowej; 
4. promocja i upowszechnianie wiedzy nt. produktów przemysłu cementowego; 
5. reprezentacja branży cementowej wobec krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych działaniach i założeniach programowych; 
6. działanie na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w pracy; 
7. reprezentacja interesów branży cementowej wobec organizacji pozarządowych; 
8. działanie na rzecz ochrony interesów nabywców cementu i wyrobów substytucyjnych, w tym na rzecz 

ochrony interesów konsumentów tego rodzaju wyrobów. 
 

§ 8 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 
1. propagowanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w produkcji cementu; 



 

 

 3 

2. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej; 
3. opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju branży cementowej; 
4. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami; 
5. opracowywanie i pozyskiwanie analiz i raportów dotyczących sytuacji i prognoz makroekonomicznych 

i gospodarczych; 
6. wykorzystanie dostępnej wiedzy, analiz i doświadczeń na rzecz rozwoju branży cementowej; 
7. wykonywanie badań, prowadzenie analiz i wykonywanie raportów oraz gromadzenie danych 

i informacji dotyczących oddziaływania przemysłu cementowego na środowisko naturalne i ludzkie; 
8. propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w przemyśle cementowym; 
9. współpracę z organami administracji w kraju i w Unii Europejskiej  poprzez zajmowanie stanowiska 

i wyrażanie opinii nt. aktów prawnych i projektów regulacji prawnych dotyczących przemysłu 
cementowego; 

10. gromadzenie i administrowanie danymi statystycznymi związanymi merytorycznie z celami 
statutowymi Stowarzyszenia; 

11. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz współpracy 
międzynarodowej;  

12. podejmowanie wszelkich innych, zgodnych z prawem działań mających na celu propagowanie rozwoju 
przemysłu cementowego oraz ochronę interesów nabywców cementu i wyrobów substytucyjnych, w 
tym interesów konsumentów tego rodzaju wyrobów; 

13. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w zgodzie z zasadami prawa konkurencji. 
§ 9 

 
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w następującym zakresie: 
 

a) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z* (PKD) 
b) Badania i analizy techniczne – 71.20.B (PKD), 
c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z (PKD), 
d) Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z (PKD) 
e) Wydawanie książek – 58.11.Z* (PKD), 
f) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z* (PKD) 
g) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z* (PKD), 
h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B (PKD), 
i) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z (PKD), 
j) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z* 

(PKD), 
k) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z* (PKD) 

 
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału między członków. 
 

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia; prawa i obowiązki Członków 

 
§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
- Członków zwyczajnych, 
- Członków wspierających, 

 - Członków honorowych. 
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi i cudzoziemcy, 

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych oraz osoby 
prawne, na podstawie złożonej deklaracji; 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia; 
 

§ 11 
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach 

będących członkami wspierającymi; 
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna będąca producentem w Polsce cementu z klinkieru 

cementowego; 
3. Członek wspierający wykonuje swoje prawa członkowskie w Stowarzyszeniu poprzez swojego 

przedstawiciela. 
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§ 12 
 
1. Osoby szczególnie zasłużone dla przemysłu cementowego, mogą otrzymać godność Członka 

Honorowego Stowarzyszenia; 
2. Godność Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu. Nadanie następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
 

§ 13 
 
1. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie złożenia deklaracji oraz 

decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet członków podjętej w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji. 
2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca 

od daty doręczenia odmowy wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem 
Zarządu. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko 
Walnego Zebrania Członków jest ostateczne. 

 
§14 

 
Członek zwyczajny ma prawo do: 
 
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 
2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu; 
3. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia; 
4. otrzymywania informacji o odbywających się zebraniach, sympozjach lub odczytach, wraz z prawem 

uczestnictwa; 
5. otrzymywania sprawozdań z działalności Zarządu. 
 

§ 15 
 

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
 

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 
b) czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia; 
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; 
d) dbania o dobre imię oraz o mienie Stowarzyszenia; 
e) przestrzeganie zasad etyki zawodowej i koleżeńskiej. 
 

§ 16 
 
1. Członek wspierający ma prawo do: 

a) uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia; 
b) korzystania z opracowań i materiałów gromadzonych i sporządzanych przez Stowarzyszenie; 
c) brania udziału z głosem doradczym w pracach władz statutowych Stowarzyszenia; 
d) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez 

Stowarzyszenie zadań. 
 
2. Członek wspierający zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania ustaleń zawartych w deklaracji; 
b) przestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków; 
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 
 

§ 17 
 
1. Honorowy Członek Stowarzyszenia nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może brać 

udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia;  
2. Członek Honorowy zwolniony jest od płacenia składek. 
3. Członek Honorowy ma prawo do uczestnictwa w zgromadzeniach, posiedzeniach, konferencjach, 

zjazdach naukowych i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie 
4. Członek Honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów obowiązujących 

członków Stowarzyszenia i uchwał władz Stowarzyszenia. 
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§ 18 
 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
 

a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań 
wobec Stowarzyszenia. Jeżeli oświadczenie o rezygnacji nie określa chwili ustąpienia to 
członkostwo ustaje z chwilą, gdy doszło do Stowarzyszenia w taki sposób, że mogło się ono z nim 
zapoznać. Rezygnacja nie wymaga zatwierdzenia ani zgody Władz Stowarzyszenia. Złożenie 
rezygnacji nie zwalnia członków od wniesienia i uregulowania zobowiązań należnych 
Stowarzyszeniu za okres od dnia przystąpienia do Stowarzyszenia do końca roku 
kalendarzowego, w którym rezygnacja została złożona; 

b) śmierci członka; 
c) zaprzestania pełnienia funkcji kierowniczych przez członka zwyczajnego w przedsiębiorstwach 

przemysłu cementowego, utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub utraty praw 
publicznych przez osobę fizyczną; 

d) uchwały Zarządu podjętej z powodu zalegania ze składką członkowską przez okres przekraczający 
rok kalendarzowy lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia na Walnym Zebraniu Członków 
przez okres 1 roku; 

e) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów bądź 
uchwał władz Stowarzyszenia bądź też działania na szkodę Stowarzyszenia; 

 
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków 

w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w 
czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Do czasu 
rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków, osoba wykluczona lub skreślona jest 
zawieszona w wykonywaniu swoich praw członkowskich. 

 
§ 19 

Członkostwo Honorowe wygasa przez: 
1. dobrowolne zrzeczenie się; 
2. pozbawienie tej godności przez Walne Zebranie Członków; 
3. śmierć członka honorowego. 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 20 

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

§ 21 
Wszystkie posiedzenia Władz Stowarzyszenia są protokołowane. 
 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 22 
 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia; 
2. Walne Zebranie Członków może być: 

a) Zwyczajne; 
b) Nadzwyczajne. 

 
§ 23 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 
 
1. uchwalanie statutu i jego zmian; 
2. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 
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3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
4. ocena działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; 
5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej; 
6. ustalanie wysokości składek dla członków zwyczajnych oraz uchwalanie sposobu ustalania składek 

członkowskich dla członków wspierających, a także terminów uiszczania składek; 
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości; 
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
10. nadawanie i pozbawianie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia. 
 

§ 24 
 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest każdego roku i winno odbyć się  w terminie do 

30 czerwca. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji 

Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd i odbyć się w terminie do 60 dni od daty 
zgłoszenia wniosku lub żądania. 

3. Z zastrzeżeniem §40 i §41.1 niniejszego statutu, Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają 
zwykłą większością w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem spraw osobowych objętych głosowaniem 
tajnym. Uchwały zapadają bez względu na ilość uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków. 

4. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany 
każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. 

5. Walne Zebranie Członków jest protokołowane. Protokół z Walnego Zebrania Członków podpisuje 
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków i protokolant. 

 
§ 25 

 
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków w 
sposób gwarantujący dotarcie informacji do zainteresowanych co najmniej na 14 dni przed terminem 
Walnego Zebrania Członków. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, termin 
powiadomienia może być skrócony do 7 dni. 
 

ZARZĄD 
 

§ 26 
 
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków i statutem, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego 
prawidłową działalność. Przepis niniejszy nie uchybia treści § 31 Statutu. 
 

§ 27 
 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 członków,  
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, 
3. Zarząd wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz Zastępcę 

Przewodniczącego, 
4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu w trakcie trwania 

kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia pod 
warunkiem, że liczba brakujących członków Zarządu nie przekracza 1/3 liczby członków Zarządu 
pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków celem dokonania wyborów uzupełniających. 

 
§ 28 

 
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
 
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia 

zgodnie z celami statutowymi; 
2. przyjmowanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia; 
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 
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4. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków; 
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego oraz dokonywanie 

rozporządzeń i zaciąganie zobowiązań; 
6. podejmowanie innego rodzaju czynności związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie 

działalnością gospodarczą; 
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
8. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;  
 

§ 29 
 
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy członków Zarządu. Zarząd może zdecydować o głosowaniu w sposób tajny w stosunku do 
określonej uchwały. 

§ 30 
 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są  w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał,  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący Stowarzyszenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek 

co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu bądź na uzasadniony  wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 31 
 
1. Do składania oświadczeń woli w tym: udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia,  

zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia  uprawnionych jest dwóch 
członków Zarządu działających łącznie. 

 
KOMISJA REWIZYJNA 

 
§ 32 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej 

nad jego działalnością; 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków; 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego; 
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata;  
5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej w trakcie 

trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji członka spośród członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/3 
liczby członków z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków celem dokonania wyborów uzupełniających. 

 
§ 33 

 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
 
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia; 
2. występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie w miarę 

potrzeb pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie kontrolowanych spraw; 
3. żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od członków Stowarzyszenia w zakresie kontrolowanych 

spraw; 
4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności; 
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 

Zarządowi; 
6. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 
7. prawo żądania zwołania w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu. 
 

§ 34 
 
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności 2/3 
członków. Komisja Rewizyjna może zdecydować, że głosowanie nad określoną uchwałą będzie tajne.  
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§ 35 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być 
pracownikami Stowarzyszenia. 

 
§ 36 

 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Komisji. 

 
Rozdział V 

BIURO STOWARZYSZENIA 
 

§ 37 
 
1. Dla realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia. Pracami Biura kieruje Dyrektor 

Biura; 
2. Dyrektor Biura reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach określonych przez Zarząd, który w ramach 

swoich kompetencji określonych w § 31 może udzielić Dyrektorowi Biura pełnomocnictw do 
występowania w imieniu Stowarzyszenia; 

3. Dyrektor Biura uczestniczy w posiedzeniach Zarządu; 
 

Rozdział VI 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
§ 38 

 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie; 
b) dobrowolne wpłaty członków; 
c) darowizny, zapisy i spadki; 
d) wpływy z działalności statutowej, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, 

dochody z prowadzonej działalności gospodarczej; 
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane w wysokości oraz według zasad ustalonych przez Walne 

Zebranie Członków. 
 

§ 39 
 
Stowarzyszenie prowadzi finanse oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Rozdział VII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§ 40 

 
Uchwalenie i zmiany statutu przez Walne Zebranie Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 

§ 41 
 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności conajmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania; 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wskazuje likwidatora, 
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku. 

 
.. .. 


