REGULAMIN
współpracy Forum Ogrodniczo-Przetwórczego

I. Forma organizacyjno-prawna
§1
Forum Ogrodniczo-Przetwórcze, zwane dalej Forum, jest porozumieniem zawartym
pomiędzy organizacjami reprezentującymi producentów, dystrybutorów oraz przetwórców
owoców i warzyw, zwanymi Uczestnikami Forum, które:
1) działają w obszarze oraz na rzecz rozwoju sektora owoców i warzyw, jako organizacje
o istotnym znaczeniu,
2) podjęły uchwały o uczestniczeniu w pracach Forum i delegowały swojego
przedstawiciela do tych prac,
3) dobrowolnie zadeklarowały chęć aktywnego uczestnictwa w pracach Forum,
realizowania jego celów i wspólnych przedsięwzięć, poprzez podpisanie niniejszego
Regulaminu.
.
§2
1. Forum nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie
dobrowolnego wkładu pracy Uczestników, przy zachowaniu ich pełnej autonomii. Nie jest
to ciało o określonej orientacji politycznej i jest otwarte dla wszystkich wykazujących
gotowość działania zgodnego z głównym celem powstania Forum.
2. Umowną siedzibą Forum jest siedziba tego uczestnika Forum, którego Przedstawiciel pełni
funkcje Przewodniczącego Zespołu Koordynującego.
II. Cele
§3
Celem Forum jest wymiana poglądów, współpraca, inicjowanie i zintegrowanie działań
organizacji zrzeszających producentów, dystrybutorów i przetwórców na rzecz budowy i
rozwoju sektora owoców i warzyw oraz osiąganie wzajemnych korzyści przez same
organizacje. Główne cele działania Forum dotyczą:
1) oceny sytuacji produkcji ogrodniczej i przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce
i na świecie;
2) oceny problemów krajowego ogrodnictwa i przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz
wypracowywania sposobów ich rozwiązywania;
3) podejmowania działań na rzecz wzmacniania sektora owoców i warzyw w
gospodarce;
4) propagowania i utrwalania współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi
producentów, dystrybutorów i przetwórców owoców i warzyw z szeroko rozumianym
otoczeniem społecznym, gospodarczym i politycznym sektora;
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5) informowania uczestników Forum o nowościach technicznych i technologicznych w
produkcji ogrodniczej i przetwórstwie owocowo-warzywnym;
6) wspieranie inicjatyw propagujących spożycie świeżych owoców i warzyw oraz ich
przetworów;
7) podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości świeżych i
przetworzonych owoców i warzyw.
III. Formuła działania i organizacja Forum
§4
Uczestnicy Forum, o których mowa w §1 działają poprzez swoich Przedstawicieli.
§5
Uczestnicy Forum w ramach opracowywanych i realizowanych projektów są odpowiedzialni
za pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do ich realizacji.
§6
Jednostkami organizacyjnymi Forum są:
1) Zgromadzenie Przedstawicieli,
2) Zespół Koordynujący,
3) Grupy Robocze.
§7
1. Ustanawia się Radę Naukowo – Programową, jako ciało doradczo-opiniotwórcze Forum,
złożoną z przedstawicieli ośrodków naukowych i wybitnych praktyków sektora produkcji i
przetwórstwa owoców i warzyw.
2. Rada składa się z członków powołanych uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli spośród
kandydatów zaproponowanych przez Uczestników Forum.
3. Pracami Rady kieruje Prezydium, w składzie: przewodniczący Rady, dwóch zastępców
przewodniczącego Rady, sekretarz Rady, powołane uchwałą Zgromadzenia
Przedstawicieli. Jednym z Zastępców Przewodniczącego jest Przewodniczący Zespołu
Koordynującego.
4. Do głównych zadań Rady należy w szczególności:
1) ocena stanu rozwoju rynku owoców i warzyw oraz poszczególnych jego elementów,
2) opiniowanie planów, programów oraz systemowych rozwiązań prawnych dotyczących
sektora oraz jego otoczenia gospodarczego i społecznego;
3) udział w opracowywaniu nowych rozwiązań poprawiających działanie sektora;
4) wspieranie współpracy między Uczestnikami Forum, ośrodkami badawczymi,
organami władzy poszczególnych szczebli oraz podmiotami gospodarczymi –
prowadzącej do wszechstronnego umacniania i rozwoju sektora owoców i warzyw;
5) inspirowanie badań naukowych wynikających z zapotrzebowania producentów,
dystrybutorów oraz przetwórców owoców i warzyw.
5. Rada wyraża swoje stanowiska w formie opinii i wniosków. Dokumenty te przekazywane są
Zespołowi Koordynującemu, który przekazuje je do dalszych prac wszystkim Uczestnikom
Forum.
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1. Zgromadzenie Przedstawicieli
§8
1. Zgromadzenie Przedstawicieli stanowią Przedstawiciele Uczestników Forum. Każdy
Uczestnik Forum może oddelegować tylko jednego Przedstawiciela, a jedna osoba może
reprezentować tylko jednego Uczestnika Forum.
2. Przedstawiciele uczestniczą w posiedzeniach Zgromadzenia osobiście. W przypadku braku
możliwości wzięcia przez Przedstawiciela osobistego udziału w posiedzeniu, udział bierze
zastępca Przedstawiciela wskazany w uchwale podjętej przez Uczestnika, o uczestniczeniu
w pracach Forum. Przedstawiciel jest wówczas zobowiązany przekazać osobie go
zastępującej informacje o terminie, miejscu posiedzenia oraz wszystkie materiały związane
z posiedzeniem Zgromadzenia.
2. Członkostwo Przedstawiciela w Zgromadzeniu wygasa z chwilą:
1) dokonania zmiany Przedstawiciela przez Uczestnika,
2) rezygnacji Uczestnika, którego Przedstawiciel reprezentuje, z uczestnictwa w Forum,
3) śmierci Przedstawiciela.
3. Funkcję
Przewodniczącego
Zgromadzenia
pełni
Przewodniczący
Zespołu
Koordynującego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zespołu.
4. Zgromadzenie wyraża swoje stanowiska w formie uchwał, stanowisk i wniosków,
podejmowanych generalnie na zasadzie konsensusu, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej.
5. Z posiedzenia Zgromadzenia sporządzany jest protokół podpisywany przez osobę
przewodniczącą posiedzeniu oraz protokolanta.
§9
Do kompetencji Zgromadzenia Przedstawicieli należy w szczególności:
1) ustanowienie generalnych kierunków działalności Forum;
2) inicjowanie i realizowanie działań przyczyniających się do osiągania celów Forum;
3) wybór Zespołu Koordynującego;
4) powoływanie członków Rady Naukowo – Programowej i jej Prezydium;
5) wskazywanie rozwiązań prawno-organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sektora
lub poszczególnych jego ogniw;
6) opiniowanie proponowanych zmian przepisów;
7) przyjmowanie rocznych informacji z działalności Zespołu Koordynującego.
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§ 10
Zgromadzenie Przedstawicieli jest zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
dwa razy w roku. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy Zespołu Koordynującego, na
wniosek Grupy Roboczej lub na wniosek, co najmniej trzech Przedstawicieli, przez
Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego Członka Zespołu. Po
otrzymaniu pisemnego wniosku o zwołanie Zgromadzenia, z podaniem tematu
posiedzenia, Zespół Koordynujący ma obowiązek zwołać Zgromadzenie Przedstawicieli
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wpływu takiego wniosku.
W posiedzeniach Zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa głosu, również osoby
zaproszone z organizacji/instytucji niewchodzących w skład Forum (sympatycy). Osoby
te mają prawo wglądu w materiały udostępnione na posiedzeniach Zgromadzenia.
Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Zgromadzenia przedstawicieli organów
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych i społecznych, a
także osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Forum.
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Przewodniczący Zespołu lub upoważniony przez niego Członek Zespołu zwołując
posiedzenie Zgromadzenia informuje Przedstawicieli o terminie, miejscu
i proponowanym porządku posiedzenia.
5. Zaproszenie i materiały na posiedzenie przesyłane są wszystkim Przedstawicielom
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed posiedzeniem.
6. Każdy Przedstawiciel może zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad najpóźniej na 5
dni przed datą posiedzenia. Uzupełniony porządek obrad jest niezwłocznie przesyłany
Przedstawicielom faxem lub pocztą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach
Przewodniczący posiedzenia na wniosek Przedstawiciela może wprowadzić dodatkowy
punkt do porządku obrad, przed jego przyjęciem.
7. W sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji Przewodniczący Zespołu lub
upoważniony przez niego Członek Zespołu, może zwołać posiedzenie Zgromadzenie
i przesłać materiały do rozpatrzenia bez konieczności zachowania terminu wskazanego w
ust. 5.
8. Kworum na posiedzeniu Zgromadzenia jest zagwarantowane, gdy uczestniczy w nim, co
najmniej połowa Przedstawicieli.
9. Zgromadzenie Przedstawicieli obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia.
10. Konsultowanie pism, dokumentów, stanowisk, itp. związanych z bieżącą działalnością
Forum, odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej. Uzgodniony w ten sposób
materiał jest rozsyłany pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników. Jeżeli materiał
ten wychodzi na zewnątrz jest podpisywany przez Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Zespołu.
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2. Zespół Koordynujący
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§ 11
Zespół Koordynujący składa się z 3 – 5 osób, w tym Przewodniczącego, oraz 2 – 4
Wiceprzewodniczących.
Zgromadzenie Przedstawicieli wybiera, spośród Przedstawicieli, Zespół Koordynujący na
okres czterech lat. Każdy Uczestnik Forum może zgłaszać kandydatów na członków
Zespołu spośród Przedstawicieli. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
W pierwszej kolejności wybierany jest Przewodniczący Zespołu, który od chwili wyboru
pełni także funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Przedstawicieli, a następnie
Wiceprzewodniczący Zespołu Koordynującego.
§ 12
Zespół Koordynujący spotyka się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
Uchwały Zespołu Koordynującego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy składu Zespołu. Uchwały podpisuje osoba
przewodnicząca posiedzeniu Zespołu.

§ 13
Do zadań Zespołu Koordynującego należy w szczególności:
1) realizowanie kierunków działania Forum określonych przez
Przedstawicieli,
2) reprezentowanie i promowanie Forum na zewnątrz,
3) współpraca z parlamentem i organami administracji państwowej
4) sprawowanie nadzoru nad pracą poszczególnych Grup Roboczych,
5) zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia Przedstawicieli,

Zgromadzenie
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6) nadzorowanie pracy Sekretariatu,
7) składanie informacji ze swej działalności Zgromadzeniu Przedstawicieli.
3. Grupy Robocze

1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.

§ 14
Zgromadzenie Przedstawicieli lub Zespół Koordynujący może powołać Grupy Robocze,
składające się z Przedstawicieli, dla pojedynczych spraw lub grupy zagadnień. Grupy
Robocze mogą również powoływać zainteresowani Uczestnicy, informując Zespół
Koordynujący o fakcie powołania Grupy, jej składzie osobowym i celach.
O każdym przypadku powołania Grupy Roboczej powiadamiani są pocztą elektroniczną
wszyscy Uczestnicy Forum. Informacja powinna zawierać skład osobowy, imię i
nazwisko osoby przewodniczącej i cele, dla których Grupa została powołana. Skład
Grupy Roboczej może być poszerzany o innych Uczestników Forum.
Grupie przewodniczy Przedstawiciel tego Uczestnika, dla którego dana sprawa lub grupa
zagadnień, którą ma zajmować się Grupa, jest najbardziej zgodna z jego celami
statutowymi.
§ 15
W pracach Grup Roboczych mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele
instytucji/organizacji oraz eksperci.
Zasady funkcjonowania Grupy Roboczej ustala Grupa samodzielnie.
Poszczególne Grupy Robocze na posiedzeniach Zgromadzenia Przedstawicieli oraz
Zespołu Koordynującego omawiają i podsumowują swoją pracę. Wyniki prac Grup
Roboczych mogą być również przedstawiane w trybie obiegowym.
Obsługę organizacyjną i techniczną prac Grupy Roboczej zapewnia Uczestnik, którego
Przedstawiciel przewodniczy działaniom Grupy.
IV.

Obsługa biurowo-administracyjna Forum

§ 16
Za obsługę biurowo-administracyjną Forum odpowiedzialny jest Sekretariat Forum, który
mieści się w siedzibie tego uczestnika Forum, którego Przedstawiciel pełni funkcję
Przewodniczącego Zespołu Koordynującego.
§ 17
Zadaniem Sekretariatu jest:
1) organizacja i obsługa posiedzeń Zgromadzenia Przedstawicieli oraz Zespołu
Koordynującego,
2) przygotowanie niezbędnych materiałów dla Forum,
3) opracowanie i rozesłanie protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Przedstawicieli oraz
Zespołu Koordynującego,
4) przekazywanie podstawowych informacji o Forum,
5) archiwizacja dokumentacji Forum.
V. Fundusze
§ 18
1. Praca Forum opiera się na dobrowolnym wkładzie pracy Uczestników Forum.
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2. Wszystkie osoby uczestniczące w pracach Forum, jako przedstawiciele Uczestników
uczestniczą w nich nieodpłatnie.
§ 19
1. Forum będzie pozyskiwać środki finansowe na realizację wspólnych przedsięwzięć oraz na
działalność i funkcjonowanie Forum. Uczestnicy Forum są odpowiedzialni za
pozyskiwanie funduszy na realizację projektów, w których uczestniczą.
2. Uczestnicy pokrywają koszty funkcjonowania Grup Roboczych, w pracach, w których
biorą udział.
VI. Przyjmowanie nowych Uczestników Forum, wykluczenie Uczestnika

1.

2.
3.

§ 20
Nowi Uczestnicy Forum przyjmowani są uchwałą Zespołu Koordynującego na podstawie
uchwały złożonej przez kandydata o uczestniczeniu w pracach Forum i delegowaniu
swojego Przedstawiciela do tych prac.
Zespół Koordynujący przyjmuje rezygnację Uczestnika z uczestnictwa w Forum.
Wykluczenie z Forum może nastąpić na skutek rażącego działania na szkodę Forum i
wymaga uchwały przyjętej większością 3/4 liczby Przedstawicieli przy obecności, co
najmniej 2/3 liczby Przedstawicieli na Zgromadzeniu Przedstawicieli.

§ 21
Organizacja, która nie podpisała deklaracji uczestnictwa w Forum, ale uczestniczy w jego
pracach posiada status „Sympatyka”. Sympatyk nie posiada prawa udziału w głosowaniach i
nie może być wybierany do Zespołu Koordynującego. Nie może też przewodniczyć Grupie
Roboczej.
VII. Postanowienia końcowe
§ 22
1. Zmiany niniejszego Regulaminu i ustalanie dodatkowych postanowień dotyczących zasad
funkcjonowania Forum przysługuje Zgromadzeniu Przedstawicieli. Propozycje zmian
mogą być przedłożone zarówno przez jednego z Przedstawicieli, jak i Zespół
Koordynujący.
2. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu i
mogą być przyjęte większością 2/3 liczby Przedstawicieli przy obecności, co najmniej 2/3
liczby Przedstawicieli na Zgromadzeniu Przedstawicieli.
3. Rozwiązanie Forum następuje większością 2/3 głosów na pisemny wniosek Zespołu
Koordynującego lub na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 liczby Uczestników Forum,
przy obecności, co najmniej 2/3 liczby Przedstawicieli na Zgromadzeniu Przedstawicieli.
Regulamin przyjęty na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 roku.
Podpisy Przedstawicieli:
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
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Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

Krajowa Rada Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw
Krajowa Unia Producentów Soków
Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
Sandomierski Związek Ogrodniczy, Krajowa Rada Izb Rolniczych
Polski Związek Ogrodniczy
Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy
Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
„Unia Owocowa” Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw
Stowarzyszenie Sady Grójeckie
Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki
Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczki Czarnej
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