
 

              Logo organizacji                                    Pełna nazwa organizacji: 

                                                     Stowarzyszenie Producentów ,, Truskawka Bielińska ‘’ 

Dokładny  adres  siedziby organizacji: 

Ulica Partyzantów  Nr domu 17 

Miejscowość  

Kod pocztowy 26-004  Poczta  Bieliny  

Powiat Kielecki  Województwo Świętokrzyskie  

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu 41 3025137; 696-183-248 

Numer faksu: - 

Adres strony internetowej  - 

Adres poczty e-mail: truskawka-bielinska@bieliny.pl 

 

Status prawny organizacji: *) 

 

   Fundacja  
   Organizacja  z umowy Państwo- Kościół  
   Stowarzyszenie zarejestrowane 
X Stowarzyszenie  zwykłe 
   Związek Stowarzyszeń  Zarejestrowany  
   Porozumienie  niezarejestrowane  
   Wydzielona część ( koło, oddział) innej organizacji – jakiej : ……………………………………………………… 
   Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej – jakiej: ………………………………………………………………… 
    Inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*)właściwe  należy zaznaczyć :  (  X) 
 

 

Dane identyfikacyjne:  

Rok rejestracji 
 

2006 

Nr REGON 
 

260112200 

Nr KRS 
 

0000261221 

Nr NIP 6572716369 



 

 

Numer konta organizacji *:  94 8485 0009 3000 1431 2000 0001 

Imiona i nazwiska  osób, wchodzących  w skład  zarządu  organizacji, z wyszczególnieniem  funkcji:  

1. Andrzej Bera – Przewodniczący Zarządu 

2. Henryk  Maruszak -  Wiceprzewodniczący  Zarządu  

3. Wiesław Gawęcki – Wiceprzewodniczący Zarządu  

4. Andrzej Bozowski – Sekretarz  

5.  Jan Brożyna -  Skarbnik  

Ogólna  liczba zarejestrowanych członków organizacji : 19 

Liczba  członków  aktywnie działających : 8  

Liczba  członków  wspomagających/ honorowych   : 0 

Informacje dotyczące  rodzajów prowadzonej  działalności :  

1.Reprezentowanie interesów ekonomicznych członków wobec organów władzy państwowej i 

samorządowej oraz podmiotów  gospodarczych, 

2.Udział w negocjacjach  cenowych z organizacjami skupiającymi, 

3. Pogłębianie  wiedzy fachowej  wśród członków  poprzez organizowanie  i prowadzenie  doradztwa   

z instytucjami  zajmującymi się  doradztwem  w zakresie  produkcji  owoców  miękkich, 

4. Współdziałanie  w organizowaniu  zaopatrzenia  członków w materiałach  nasadzeniowy  wysokiej  

jakości, sprzęt i inne  środki produkcji, 

5. Pomoc  w uzyskaniu  przez członków kredytów  na inwestycje  związane z produkcją oraz 

przygotowaniem do sprzedaży  owoców miękkich,  

6. Prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie przechowalnictwa -  budowa chłodni, 

standaryzacji  i konfekcjonowania  z tym,  że dochód  z tej działalności  winien  być przeznaczony  w 

całości  na realizację  celów statutowych,  

7. Doskonalenie  umiejętności  marketingowych oraz  współpracy  producentów, 

8. Organizowanie  samopomocy wśród  członków  na zasadach określonych przez Walne 

Zgromadzenie. 

 

Liczba osób, objętych pomocą ( wsparciem) w skali roku oraz doświadczenia i osiągnięcia: 

Członkowie  Stowarzyszenia oraz rolnicy zainteresowani  współpracą  ze Stowarzyszeniem . 

Osiągnięcia: 

-   organizacja  szkoleń,  wyjazdów  studyjnych dla zainteresowanych rolników, 

- organizacja  stoiska  Stowarzyszenia w czasie   gminnych uroczystości,  


