Załącznik nr 1
do uchwały nr 2 z 29 czerwca 2020 roku
Zarządu "Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb" Sp. z o.o.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb Sp. z o.o.

REGULAMIN ORGANIZACJI PRODUCENTÓW
KOŁOBRZESKIEJ GRUPY PRODUCENTÓW RYB
(Tekst jednolity)
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I. Postanowienia ogólne
§1
Na podstawie § 15 i § 29 ust. 1 Umowy Spółki z dnia 26 kwietnia 2005 roku zawartej w
formie aktu notarialnego przed Notariuszem Waldemarem Chwiałkowskim prowadzącym
Kancelarię Notarialną w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 2/2 Rep. A nr 2532/2005,
wraz z późniejszymi zmianami, tworzy się Regulamin Organizacji Producentów
Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb.
Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb jest uznaną organizacją producentów w rozumieniu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008
roku o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1389 t.j. z późn. zm.), która
zrzesza podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa.
Zadaniem Organizacji jest działalność zmierzająca do osiągnięcia celów wspólnej polityki
rybołówstwa oraz wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.
Działania Organizacji oparte są na przepisach prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego,
postanowień niniejszego Regulaminu, a także postanowień umowy Spółki w zakresie w
jakim regulują kwestię Organizacji.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :
1) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Organizacji Producentów
Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb,
2) Organizacji – rozumie się przez to Kołobrzeską Grupę Producentów Ryb będącą
uznaną organizacją producentów w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o
organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1489 t.j.),
3) Spółce – rozumie się przez to Kołobrzeską Grupę Producentów Ryb spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu,
4) Zarządzie Spółki – rozumie się przez to Zarząd Kołobrzeskiej Grupy Producentów
Ryb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu,
5) Wspólniku – rozumie się przez to udziałowca Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu,
6) Członku – rozumie się przez to członka Organizacji będącego Wspólnikiem lub
przyjętego do Organizacji, który nie został wykluczony z Organizacji ani nie
wypowiedział członkostwa w Organizacji,
7) Rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady
(WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 104/2000,

8) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o organizacji rynku
rybnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1489 t.j.),
9) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym przepisy prawa rangi ustawowej przyznają zdolność
prawną,
10) producencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę
organizacyjną, która wykorzystuje środki produkcji do uzyskania produktów
rybołówstwa lub akwakultury z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu;
6. Członkowie Organizacji dobrowolnie przystępują do Regulaminu i zobowiązują się do
jego przestrzegania oraz zgadzają się na egzekwowanie jego postanowień.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają zasad, praw i obowiązków
wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz umowy Spółki.
§2
1. Siedzibą Organizacji jest miasto Kołobrzeg.
2. Organizacja działa na terenie całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii
Europejskiej.
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II. Prawa, obowiązki i cele Organizacji
§3
Organizacja ma obowiązek :
1) przestrzegać zasad określonych w art. 17 Rozporządzenia oraz zasad przyjętych w
odniesieniu do ich stosowania;
2) realizować cele określone w § 4;
3) przestrzegać reguł konkurencji, o których mowa w rozdziale V Rozporządzenia;
4) przekazywać odpowiednie informacje szczegółowe dotyczące członkostwa,
zarządzania i źródeł finansowania na żądanie uprawnionych podmiotów,
5) umożliwić Członkom demokratyczny nadzór nad Organizacją i jej decyzjami.
Organizację obowiązuje zakaz nadużywania dominującej pozycji na danym rynku.
Organizację obowiązuje zakaz dyskryminacji jej członków, w szczególności ze względu
na narodowość, siedzibę, miejsce zamieszkania czy przynależność państwową.
Organizacja jest uprawniona do :
1) ustalania zasad dotyczących eksploatacji i produkcji produktów rybołówstwa i
obrotu nimi,
2) nakładania obowiązku uiszczenia składek finansowych od Członków w celu
finansowania Organizacji,
3) nakładania skutecznych, odstraszających i proporcjonalnych sankcji za naruszenia
obowiązków określonych w Regulaminie, w szczególności w przypadku braku
uiszczania składek finansowych.
§4

1. Celami Organizacji są :
1) promowanie rentownej i zrównoważonej działalności połowowej swoich członków w
pełnej zgodności z polityką ochrony, określoną w szczególności w rozporządzeniu
(UE) nr 1380/2013 i w przepisach dotyczących środowiska, przy przestrzeganiu
polityki społecznej, a w przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie tak
postanowi, uczestniczenie w zarządzaniu żywymi zasobami morza;
2) unikanie i ograniczenie w jak największym stopniu przypadkowych połowów stad
handlowych i, w razie konieczności, jak najlepsze wykorzystanie takich połowów bez

tworzenia rynku dla połowów, które są poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do
celów ochrony, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
3) przyczynianie się do identyfikowalności produktów rybołówstwa oraz do dostępu
konsumentów do jasnych i obszernych informacji;
4) przyczynianie się do wyeliminowania nielegalnych, nieraportowanych i
nieuregulowanych połowów;
5) poprawienie warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i
akwakultury wyprodukowanych przez swoich członków;
6) przyczynianie się do zaopatrzenia w żywność i propagowanie wysokich norm jakości i
bezpieczeństwa żywności, przy jednoczesnym udziale w tworzeniu miejsc pracy na
obszarach przybrzeżnych i wiejskich;
2. Do osiągnięcia celów określonych w ust. 1 Organizacja :
1) dostosowuje produkcję do wymogów rynkowych;
2) kieruje podażą produktów swoich Członków i obrotem tymi produktami;
3) promuje unijne produkty rybołówstwa i akwakultury swoich członków w sposób
niedyskryminacyjny, poprzez wykorzystanie certyfikatów, a w szczególności nazwy
pochodzenia, znaków jakości, oznaczeń geograficznych, gwarantowanych
tradycyjnych specjalności i zalet zrównoważonego rozwoju;
4) kontroluje i podejmuje środki w celu zapewnienia zgodności działalności swoich
członków z zasadami określonymi w Regulaminie;
5) propaguje programy szkolenia zawodowego i współpracy w celu zachęcenia młodych
ludzi do podjęcia działalności w tym sektorze;
6) ogranicza oddziaływania połowów na środowisko, w tym poprzez realizację środków
służących poprawie selektywności narzędzi połowowych;
7) promuje wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu poprawy
obrotu i kształtowania cen;
8) ułatwia konsumentom dostęp do informacji dotyczących produktów rybołówstwa i
akwakultury;
9) wspólnie planuje działalności połowowe swoich członków i wspólnie zarządza tą
działalnością, w tym opracowuje i realizuje środki poprawy selektywności
działalności połowowej i doradzanie właściwym organom;
10) unika i minimalizuje przypadkowe połowy poprzez zaangażowanie w rozwój i
stosowanie środków technicznych oraz jak najlepsze wykorzystanie przypadkowych
połowów stad handlowych bez tworzenia rynku dla połowów, które są poniżej
minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, zgodnie z art. 15 ust. 11
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz z art. 34 ust. 2 Rozporządzenia, stosownie do
przypadku;
§5
1. Organizacja zobowiązana jest do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw
rybołówstwa planu produkcji i obrotu dotyczący przynajmniej głównych gatunków
podlegających obrotowi oraz wdrażać ten plan niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.
2. Plan produkcji i obrotu obejmuje:
1) program produkcji poławianych lub hodowanych gatunków;
2) strategię marketingową, która ma dopasować ilość, jakość i prezentację podaży do
wymogów rynkowych;
3) środki, które mają podjąć organizacje producentów, aby przyczynić się do realizacji
celów określonych w § 4 ust. 1;
4) specjalne środki zapobiegawcze służące dostosowaniu podaży gatunków
sprawiających zazwyczaj trudności związane z obrotem w danym roku;
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5) sankcje stosowane wobec członków, którzy naruszają decyzje przyjęte w celu
wdrożenia danego planu.
Organizacja zobowiązana jest do sporządzania rocznego sprawozdania ze swojej
działalności w ramach planu produkcji i obrotu i przedłożenia go do zatwierdzenia
ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.
Organizacja ma prawo żądać od Członków wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych do sporządzenia planu produkcji i obrotu oraz rocznego sprawozdania ze
swojej działalności w ramach planu produkcji i obrotu.
Organizacja przed rozpoczęciem każdego roku może złożyć indywidualną propozycję
ceny progowej dla mechanizmu składowania, o którym mowa w art. 30 Rozporządzenia,
odnośnie do produktów rybołówstwa wymienionych w załączniku II Rozporządzenia.
Cena progowa nie może przekraczać 80 % średniej ważonej ceny odnotowanej dla danego
produktu na obszarze prowadzenia działalności przez daną organizację producentów w
ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających rok, dla którego ustalana jest cena
progowa.
Organizacja obowiązana jest stosować ceny progowe obowiązujące na terytorium Polski,
o których mowa w art. 31 ust. 4 Rozporządzenia.

III Przyjmowanie nowych członków oraz ustanie członkostwa
§6
1. Każdy Wspólnik Spółki jest Członkiem Organizacji.
2. Członkiem Organizacji może być również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna będąca producentem i prowadząca działalność w zakresie rybołówstwa,
pod warunkiem, że ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z państw
członkowskich Unii Europejskiej.
3. Producent, o którym mowa w ust. 2 chcący przystąpić do Organizacji składa do Zarządu
wniosek o przyjęcie w poczet Organizacji wraz z deklaracją przystąpienia.
4. Wzór wniosku o przyjęcie w poczet Organizacji i wzór deklaracji przystąpienia stanowią
odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Wniosek o przyjęcie w poczet Organizacji wraz z deklaracją przystąpienia składa się w
formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w formie dokumentowej poprzez przesłanie
podpisanego wniosku i deklaracji na adres e-mail biuro@kgpr.pl.
6. Przyjęcie członka, o którym mowa w ust. 2 lub odmowa przyjęcia do Organizacji
następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki.
7. Członkostwo rozpoczyna się po podjęciu uchwały przez Zarząd Spółki i podpisaniu
umowy o członkostwo.
8. Rozpatrzenie wniosku i uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 5 powinna zostać podjęta
najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o przyjęcie w poczet
Organizacji.
9. Zarząd zawiadamia wnioskodawcę o treści uchwały, o której mowa w ust. 6, w terminie
14 dni od dnia jej podjęcia. W przypadku odmowy przyjęcia do Organizacji uchwała
zawiera uzasadnienie.
10. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyjęcia do Organizacji przysługuje prawo
odwołania się od uchwały Zarządu Spółki o odmowie przyjęcia do Organizacji, do
Zgromadzenia Wspólników Spółki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
11. Zgromadzenie Wspólników Spółki na najbliższym zebraniu odbytym po wpłynięciu
odwołania uwzględnia odwołanie i uchyla uchwałę Zarządu Spółki albo nie uwzględnia
odwołania.

12. W przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu członka do Organizacji
podpisuje on umowę o członkostwo, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
13. Wzór wniosku o przyjęcie w poczet Organizacji, wzór deklaracji przystąpienia oraz wzór
umowy o członkostwo są dostępne na stronie internetowej Organizacji www.kgpr.pl.
14. W przypadku gdy członkiem Organizacji jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
podmioty te wyznaczają przedstawiciela do występowania w ich imieniu w Organizacji.
15. Zarząd Spółki prowadzi listę członków Organizacji.
§7
1. Ustanie członkostwa w Organizacji następuje poprzez wypowiedzenie przez Członka
członkostwa na piśmie albo wykluczenie Członka z Organizacji.
2. Wypowiedzenie może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Organizacji
przez Członka o zamiarze opuszczenia Organizacji z co najmniej rocznym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem jej opuszczenia.
3. Po zawiadomieniu o zamiarze opuszczenia Organizacji Członek jest uprawniony do
wypowiedzenia członkostwa na piśmie za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wykluczenie Członka z Organizacji może nastąpić w przypadku :
1) działalności na szkodę Organizacji,
2) nie spełniania obowiązków należących do Członka.
5. Wykluczenie Członka z Organizacji następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki.
Uchwała Zarządu zawiera uzasadnienie.
6. Wykluczonemu Członkowi doręcza się podjętą uchwałę wraz z uzasadnieniem listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7. Wykluczonemu Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu Spółki
o wykluczeniu do Zgromadzenia Wspólników Spółki w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały.
8. Zgromadzenie Wspólników Spółki na najbliższym zebraniu odbytym po wpłynięciu
odwołania uwzględnia odwołanie i uchyla uchwałę Zarządu Spółki albo nie uwzględnia
odwołania.
9. Wykluczenie Członka następuje :
a) w przypadku braku wniesienia odwołania – następnego dnia po upływie terminu
do wniesienia odwołania,
b) w przypadku wniesienia odwołania – z dniem podjęcia uchwały Zgromadzenia
Wspólników Spółki o nie uwzględnieniu odwołania.
10. Wykluczenie Członka nie powoduje umorzenia należności z tytułu składek członkowskich
oraz nałożonych kar przez Organizację.
IV Prawa i obowiązki Członków Organizacji
§8
Członek Organizacji ma prawo do:
1) brania czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów Organizacji,
2) uczestniczenia we władzach Organizacji,
3) korzystania z form pomocy uchwalonych przez Członków w szczególności z
funduszu interwencyjnego,
4) demokratycznej kontroli Organizacji i jej decyzji.
§9

1. Członka Organizacji obowiązuje zakaz dyskryminacji jej członków, w szczególności ze
względu na narodowość, siedzibę, miejsce zamieszkania czy przynależność państwową.
2. Członek Organizacji nie może być członkiem innej organizacji producentów, brać udziału
w działalności innej organizacji producentów, ani tez być członkiem władz innej
organizacji producentów.
3. Członek Organizacji zobowiązany jest pozostawać jej członkiem przez co najmniej trzy
lata od momentu dołączenia do Organizacji.
4. Ustanie członkostwa może nastąpić tylko zgodnie z procedurą określoną w § 7
Regulaminu.
5. Członek Organizacji ma obowiązek :
1) przestrzegania przepisów ustanowionych Umową Spółki, Regulaminem oraz
podjętym na podstawie Regulaminu,
2) stosowania i przestrzegania przepisów ustanowionych przez Organizację,
3) przestrzegania zasad przyjętych przez Organizację, w szczególności jeżeli chodzi
o eksploatację i produkcję produktów rybołówstwa i obrót nimi;
4) uiszczania składek finansowych w celu finansowania Organizacji;
5) uiszczania nakładanych kar za nie przestrzeganie obowiązków określonych w
przepisach wewnętrznych Organizacji, w szczególności w przypadku braku
uiszczania składek finansowych,
6) dostarczania i udostępniania wszelkich dokumentów i informacji wymaganych
przez Organizację w celu realizacji nałożonych na nią obowiązków i zadań;
7) (skreślony);
8) znakowania złowionych ryb numerem jednostki i nazwą Organizacji;
9) (skreślony);
10) poddawania się kontroli ze strony Organizacji;
11) propagowania zasad racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi wśród innych
osób wykonujących rybołówstwo na obszarze działalności Organizacji.
6. (skreślony).
7. (skreślony).
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V Fundusz Interwencyjny
§ 10
Organizacja tworzy fundusz interwencyjny którego źródłem są składki członkowskie,
kary pieniężne i 1% odpisu z zysku Spółki w danym roku obrachunkowym.
Środki tego funduszu gromadzone są i przechowywane na odrębnym rachunku
bankowym.
Środki z funduszu interwencyjnego mogą być przeznaczane wyłącznie na cele związane
ze wspieraniem działań interwencyjnych, podejmowanych przez Organizację w celu
stabilizacji rynku rybnego i zapobiegania konieczności sprzedaży pozyskanej ryby poniżej
godziwych cen.
Środki funduszu interwencyjnego pozostają w dyspozycji Zarządu Spółki.

VI Składki członkowskie
§ 11
1. Członkowie Organizacji zgodnie z Rozporządzeniem obowiązani są uiszczać składki
członkowskie w wysokości 120 zł (sto dwadzieścia złotych) rocznie.
2. Składki finansowe uiszczane są do 31 marca każdego roku.
VII Kary
§ 12

1. Niewypełnianie przez Członka Organizacji obowiązków, o których mowa w § 9
Regulaminu jest traktowane jako istotne utrudnianie prowadzenia spraw Organizacji i
Spółki oraz działanie na szkodę Organizacji i Spółki.
2. Ponadto sankcji podlegają czyny związane z nieprzestrzeganiem przez Członków
przyjętych i stosowanych przez Organizację przepisów Unii Europejskiej i krajowego
porządku prawnego.
3. Zastosowanie sankcji regulaminowych wobec członka może nastąpić w przypadku :
1) działań sprzecznych z prawem, postanowieniami Regulaminu i uchwałami władz
Organizacji,
2) postępowania naruszającego dobre obyczaje i normy etyczne,
3) działań dyskredytujących Organizację,
4) działań na szkodę Organizacji.
4. Istnieją następujące rodzaje sankcji:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kary, o których mowa w § 13,
4) zawieszenie praw członkowskich na okres od jednego miesiąca do dwunastu miesięcy,
co oznacza wstrzymanie korzystania z przywilejów członkowskich, w szczególności
finansowych.
§ 13
1. Członkowie Organizacji obowiązani są zapłacić karę pieniężną za :
1) za nieuiszczanie składek finansowych, o których mowa w § 17 ust. 1 w wysokości
5 zł (pięć złotych) za każdy dzień opóźnienia,
2) (skreślony),
3) za niedostarczenie wymaganych przez Organizację informacji i dokumentów w
wysokości 1.000 zł ( jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek.
2. Zamiast kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 Zarząd Spółki może ukarać Członka
Organizacji brakiem udzielania pomocy z funduszy Organizacji i majątku Spółki, brakiem
stosowania preferencyjnych cen przy zakupie produktów rybnych oraz nie włączania
Członka w organizowane przez Organizację wydarzenia.
VIII Postanowienia końcowe
§ 14
1. Pomoc przyznawana przez Organizację, w szczególności wysokość pomocy finansowej,
jest uzależniona od terminowego uiszczania składek finansowych i przestrzegania
postanowień Regulaminu.
2. Do dnia 31 grudnia 2025 roku każdy Wspólnik zobowiązany jest zostać producentem.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 11, który wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik nr 1

……………….., dnia ……………. roku
Wnioskodawca :
………………………
………………………
………………………
Zarząd
Kołobrzeskiej Grupy
Producentów Ryb sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

Wniosek
o przyjęcie w poczet organizacji producenckiej
Wnoszę o przyjęcie mojej osoby jako producenta w poczet Kołobrzeskiej Grupy Producentów
Ryb sp. z o.o., będącej uznaną organizacją producentów w rozumieniu Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o organizacji
rynku rybnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1489 t.j.), która zrzesza podmioty prowadzące
działalność w zakresie rybołówstwa.

……………………….
Załączniki :
1. deklaracja przystąpienia

Załącznik nr 2

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO UZNANEJ ORGANIZACJI PRODUCENKIEJ
KOŁOBRZESKA GRUPA PRODUCENTÓW RYB
/ IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PODMIOTU/
......................................................................................................................................................
/ ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY /
…...................................................................................................................................................
/ NIP / ………………………………………… / REGON / ………………………………….
/ NR PESEL ALBO KRS / ………………….………………………………………………….
/ E-MAIL / ………………………………….. / NUMER TELEFON / ………………………..
/ NR JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ / …………………………………………………………..
/ DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI / ……………………. / GT / ……………….. / KW / ……….……
Oświadczam, że wyrażam chęć przystąpienia do Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z
o.o., będącej uznaną organizacją producentów w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady
(WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
104/2000 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2019
r., poz. 1489 t.j.), która zrzesza podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Organizacji Producentów Kołobrzeskiej
Grupy Producentów Ryb i akceptuję jego treść oraz deklaruję aktywny udział w realizowaniu
celów Organizacji.
Oświadczam, że nie jestem członkiem innej organizacji producentów, nie biorę udziału
w działalności innej organizacji producentów, ani też nie jestem członkiem władz innej
organizacji producentów oraz zobowiązuje się nie być członkiem, nie brać udziału, nie
być członkiem władz innej organizacji producentów w przyszłości w czasie, gdy będę
członkiem Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb.
Zobowiązuje się do pozostawania członkiem Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb przez co
najmniej 3 lata od daty przystąpienia do Organizacji.
/ DATA I PODPIS / ……………………………………………………

Załącznik nr 3

UMOWA
NA CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJI PRODUCENCKIEJ
zawarta w dniu ……………………. roku w Kołobrzegu, pomiędzy:
„Kołobrzeską Grupą Producentów Ryb” spółką z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy
ul. Węgorzowej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000234212, REGON 320047293,
reprezentowaną przez ………………………………………………,
zwaną dalej KGPR
a
…………………….., ul. …………………….., …………………., prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą ………………………….., numer NIP 6711038661,
zwany dalej Członkiem
po złożeniu przez Członka wniosku o przyjęcie w poczet Organizacji wraz z deklaracją
przystąpienia i podjęciu przez Zarząd Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o.
uchwały nr …. z dnia ………….. o przyjęciu w poczet organizacji, Strony zawierają umowę
o następującej treści :
§1
1. KGPR jest uznaną organizacją producentów w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia
Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 104/2000 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o organizacji rynku rybnego
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1489 t.j.), która zrzesza podmioty prowadzące działalność w
zakresie rybołówstwa, zwaną dalej Organizacją.
2. Zasady członkostwa w Organizacji producenckiej reguluję niniejsza umowa oraz
Regulamin Organizacji Producentów Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwany dalej „Regulaminem”.
3. Członek oświadcza, że jest producentem w rozumieniu Regulaminu i prowadzi
działalność w zakresie rybołówstwa.
4. Członek oświadcza, że właścicielem jednostki pływającej ……… wpisanej do Polskiego
Rejestru Statków Rybackich pod nr identyfikacyjnym ……………………, długość
…………….., GT ………….., KW …………………
5. Członek w momencie podpisania niniejszej umowy staje się członkiem Organizacji i
zobowiązuje się przestrzegać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego organizacji
producenckich i wyraża zgodę na egzekwowanie przez KGPR ich postanowień, zaś
KGPR przyjmuje Członka w poczet członków Organizacji i zobowiązuje się działać w
imieniu i na rzecz członków organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
współdziałać z Członkiem oraz pomagać mu w ramach przyznanych kompetencji przez
przepisy prawa unijnego i krajowego.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.

§2
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Wypowiedzenie niniejszej umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Członka o zamiarze opuszczenia Organizacji z co najmniej rocznym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem jej opuszczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
Po zawiadomieniu o zamiarze opuszczenia Organizacji, o którym mowa w ust. 2 Członek
może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie za miesięcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
Przez okres 3 lat od dnia podpisania niniejszej umowy jej wypowiedzenie jest
niemożliwe.
Umowa może zostać rozwiązana przez KGPR ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku wykluczenia Członka z Organizacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§3
Prawa, obowiązki i cele Organizacji określa Regulamin.
Członek Organizacji ma prawo do:
5) brania czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów Organizacji,
6) uczestniczenia we władzach Organizacji,
7) korzystania z form pomocy uchwalonych przez Członków,
8) demokratycznej kontroli Organizacji i jej decyzji.
Członek nie może być członkiem innej organizacji producentów, brać udziału w
działalności innej organizacji producentów, ani tez być członkiem władz innej organizacji
producentów.
Członek Organizacji ma obowiązek :
12) stosowania i przestrzegania przepisów ustanowionych przez Organizację;
13) przestrzegania zasad przyjętych przez Organizację, w szczególności jeżeli chodzi
o eksploatację i produkcję produktów rybołówstwa i obrót nimi;
14) uiszczania składek finansowych w wysokości …………………….. w terminie do
dnia ……………………. zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w
sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000;
15) uiszczania kar umownych za naruszenie postanowień niniejszej umowy;
16) dostarczania i udostępniania wszelkich dokumentów i informacji wymaganych
przez KGPR w celu realizacji nałożonych na nią obowiązków i zadań, w
szczególności danych jednostek pływających, specjalnych zezwoleń połowowych;
17) znakowania złowionych ryb numerem jednostki i nazwą Organizacji;
18) poddawania się kontroli ze strony KGPR;
19) propagowania zasad racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi wśród innych
osób wykonujących rybołówstwo na obszarze działalności Organizacji.

§4
1. Członek zapłaci KGPR kary umowne w następujących sytuacjach :
1) za nieuiszczanie składek finansowych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 w
wysokości 5,00 zł (pięć złotych) za każdy dzień opóźnienia,

2) za niedostarczenie wymaganych przez KGPR informacji i dokumentów w
wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek.
2. Członek wyraża zgodę na dokonanie potrąceń przez KGPR kar umownych z należności,
które KGPR ma ponieść na rzecz Członka.
§5
1. W okresie wykonywania umowy oraz bezterminowo po jej wygaśnięciu, Strony
zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim, z wyłączeniem ich organów,
jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wysokości
wynagrodzenia i terminu płatności oraz informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
którąkolwiek ze Stron na jakąkolwiek szkodę.
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości
informacje techniczne, technologiczne, produkcyjne, handlowe, finansowe i
organizacyjne.
3. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze
Stron niniejszej umowy w ujawnianiu informacji, jeżeli druga Strona wyrazi na to zgodę
na piśmie lub informacja ta należy do informacji powszechnie znanych lub informacji,
których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
§6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013
r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, ustawy o organizacji rynku rybnego i Kodeksu
cywilnego.
§7
Ewentualne spory, wynikające w związku z transakcjami pomiędzy stronami Strony poddają
pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego według siedziby KGPR.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze
aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

KGPR
.......................................................

CZŁONEK
........................................................

