
TEKST JEDNOLITY STATUT 
Stowarzyszenia Demeter Polska 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
1. Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie Demeter Polska. 
2. Stowarzyszenie Demeter-Polska zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U Nr 20 poz. 100 z późniejszymi 
zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

 
§2 

 
Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, Europa i świat. 

 
§3 

 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Juchowo (woj. zachodniopomorskie). 

 
§4 

 
Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaków (logo) z napisem Demeter-Polska na zasadach 
określonych w przepisach szczegółowych. 

 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
§5 

 
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei rolnictwa biodynamicznego i ekologii oraz rozwój 
produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej i biodynamicznej. 

 
§6 

 
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez: 
 

1. Inspirowanie i tworzenie gospodarstw biodynamicznych.  
2. Rozwijanie bazy produkcyjnej i sieci sprzedaży żywności ekologicznej oraz biodynamicznej. 
3. Badanie i rozwój rolnictwa oraz środowiska naturalnego w oparciu o wytyczne i założenia 

Międzynarodowego Związku Demeter, w szczególności – Demeter International e.V i 
Biodynamic Federation – Demeter International. 

4. Działalność w zakresie edukacji rolniczej. 
5. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Stowarzyszenia. 
6. Zarządzanie znakiem towarowym Demeter. 
7. Działania marketingowe na rzecz marki Demeter. 
8. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich działalności zawodowej. 
9. Wygłaszanie prelekcji, organizowanie kursów oraz seminariów. 
10. Nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami w 

kraju i zagranicą. 
11. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z przedsiębiorcami i ich organizacjami, szkołami 

wyższymi i naukowcami. 



12. Posiadanie udziałów w spółkach prawa handlowego.  
13. Czynny udział w Międzynarodowym Związku Demeter, w szczególności – Demeter 

International e.V i Biodynamic Federation – Demeter International. 
 

§7 
 

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje z uwzględnieniem standardów obowiązujących w 
Międzynarodowym Związku Demeter (Demeter International e.V i Biodynamic Federation – Demeter 
International.) 
 

§8 
 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
2.W miarę potrzeby Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków do 
prowadzenia swoich spraw. 
3. Na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Zarządowi może zostać przyznane wynagrodzenie 
za czynności wykonywane w związku z pełnioną w Stowarzyszeniu funkcją.   

 
 

§9 
 

1. Stowarzyszenie, swoją działalność statutową prowadzi nieodpłatnie bądź odpłatnie. 
2. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych 
odrębnymi przepisami, przy czym uzyskany z tej działalności dochód może być przeznaczony 
wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego 
członków. 

 
 

Rozdział III 
Członkowie - ich prawa i obowiązki 

 
§10 

 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
- członków zwyczajnych, 
- członków wspierających,  
- członków honorowych. 
2. Ilekroć w Statucie mowa o członku będzie to dotyczyć członka zwyczajnego.  
3. Członkami zwyczajnymi oraz członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, 
natomiast członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.  
 

§11 
 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, której działalność jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia. 
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w 
Polsce, jak i cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania w Polsce, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi obywateli polskich. 

 
 

§12 
 

1. Członkiem wspierającym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, która 
zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  
2. Do nabycia członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio postanowienia § 15.  



3. Do utraty członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio postanowienia § 19. 
 

§13 
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która posiada znaczące zasługi na obszarze 
aktywności Stowarzyszenia. 
2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego, podejmuje Walne Zebranie Członków na 
wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§14 

1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka wpierającego, zaś w zakresie 
obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich. 
2. Decyzję w przedmiocie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walnego 
Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów obecnych na 
Walnym Zebraniu Członków. 
 

§15 
 

1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest pozytywna opinia Zarządu wyrażona w ciągu 
6 miesięcy od złożenia pisemnej deklaracji zainteresowanego oraz akceptacji przez niego Statutu 
Stowarzyszenia.  
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na 
wniosek Zarządu w drodze uchwały podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów obecnych na 
Walnym Zebraniu Członków. 
3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.  

 
§16 

 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

 
a. uczestniczyć we wszystkich działaniach i spotkaniach Stowarzyszenia, 
b. zgłaszania wniosków i propozycji zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia, 
c. uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym,  
d.  korzystać z pomocy Stowarzyszenia, 
e. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 

 
§17 

 
Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

 
a. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, 
b. wdrażania w swojej działalności celów Stowarzyszenia, 
c. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d. systematycznego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, 
e. propagowanie w społeczeństwie celów oraz założeń rolnictwa biodynamicznego oraz 

działalności Stowarzyszenia. 
 

§18 
 

Członek wspierający posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i 
czynnego prawa wyborczego. 

§19 
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 



a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej oświadczenia woli, 
które dla swojej skuteczności musi być złożone najpóźniej na trzy miesiące przed 
zakończeniem roku kalendarzowego, 

b. śmierci członka zwyczajnego, wspierającego lub honorowego,    
c. rozwiązania osoby prawnej w odniesieniu do członka wspierającego, 
d. na podstawie uchwały Zarządu podjętej z przyczyn wymienionych w szczególności w pkt. 2 

niniejszego paragrafu. 
2. Zarząd może podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu w szczególności z 
powodu: 

a. rażącego naruszenia obowiązków statutowych, 
b. nieetycznego postępowania, 
c. nieopłacania składek za okres co najmniej jednego roku, 
d. notorycznego nie uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia. 

3. Uchwały Zarządu dotyczące ustania członkostwa muszą być potwierdzone na piśmie.  
4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia odpisu uchwały 
Zarządu w tym zakresie. Odwołanie jest rozstrzygane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków w 
drodze uchwały podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu 
Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym zakresie jest ostateczna.  
5. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje 
obowiązków określonych niniejszym Statutem. 

 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§20 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 
 

1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 

 
§21 

 
Zarząd może powołać w miarę potrzeby komisje lub organy robocze i powierzyć im na czas określony 
lub na stałe poszczególne zadania statutowe Stowarzyszenia oraz ustanowić regulamin ich działania. 

 
§22 

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, a z 
głosem doradczym członkowie wspierający oraz honorowi. 
3. Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczący wybrany spośród jego uczestników. 
4. Walne Zebranie Członków podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, przy czym o ile statut nie 
stanowi inaczej uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

 
§23 

 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne-sprawozdawcze zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku 
w ciągu pierwszych 6 (sześciu) miesięcy kalendarzowych.  



3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub 
na pisemny wniosek co najmniej dwunastu członków zwyczajnych. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zobowiązany jest zwołać w ciągu 30 dni od daty 
złożenia skutecznego wniosku. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla rozstrzygnięcia 
których zostało zwołane. 
6. Zarząd zawiadamia pocztą elektroniczną o zwołaniu Walnego Zebrania Członków co najmniej na 
dwa tygodnie przed jego terminem oraz podaje propozycje porządku obrad. 
7. Członkowie Stowarzyszenia swoje wnioski i propozycje uchwał dla Walnego Zebrania Członków 
winni przedłożyć Zarządowi pisemnie w ciągu 3 dni od powiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania 
Członków, przy czym propozycje te mogą być przedmiotem kolejnego posiedzenia Walnego Zebrania 
Członków, chyba że Walne Zebranie Członków wyrazi zgodę na głosowanie nad proponowaną 
uchwałą podczas bieżącego Walnego Zebrania Członków.   
8. Członkowie mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 
na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos 
na piśmie w ciągu 14 dni. Potwierdzenie powinno być złożone na ręce Przewodniczącego Walnego 
Zebrania Członków.  
9. Członek może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i 
dołączone do protokołu z obrad. 
 

§24 
 

1. Do ważności podejmowanych uchwał Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność 
połowy członków w pierwszym terminie. 
2. W drugim terminie, który jest zawsze wyznaczony na ten sam dzień co termin pierwszy Walnego 
Zebrania Członków, i to co najmniej 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie uchwały w 
drugim terminie mogą zapadać w obecności mniej niż połowy ogólnej liczby członków 
Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi 
inaczej, natomiast w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia zapadają kwalifikowaną 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 
4. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się pisemny protokół, który podpisuje 
przewodniczący obrad. 

 
§25 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 
1. Określenie kierunków działalności Stowarzyszenia. 

2. Uchwalenie Statutu i jego zmian. 
3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia. 
4. Rozpatrywanie sprawozdań rocznych oraz udzielenie Zarządowi absolutorium. 
5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
6. Ustalanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich. 
7. Nadawanie na wniosek Zarządu członkostwa zwyczajnego, wspierającego oraz honorowego. 
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa.  
9. Zatwierdzanie na wniosek Zarządu planu finansowego. 

10. Przyznawanie wynagrodzenia członkom Zarządu za czynności wykonywane w związku z  
pełnioną w Stowarzyszeniu funkcją.   

 
 



§26 
 

1. Zarząd liczy od dwóch do trzech członków. W jego skład wchodzą prezes, wiceprezes oraz jeden 
członek Zarządu.  
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera Prezesa Zarządu.  
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata 
4. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba że Walne 
Zebranie Członków podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym. 
5. Członek Zarządu powoływany jest w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętą 
większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania 
Członków. Nie ma zastosowania §24 ust. 2. 
6. W przypadku przedwczesnego ustąpienia z funkcji przez członka Zarządu, Zarząd ma prawo 
działać w pomniejszonym składzie. 
7. W uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków ma prawo odwołać członka Zarządu 
przed upływem kadencji, przy czym może tego dokonać wyłącznie po uzyskaniu negatywnej opinii 
wydanej przez Komisję Rewizyjną 
8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Zarząd powołuje na najbliższym swym 
posiedzeniu członka dodatkowego.  
 

§27 
 

I. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
3. Ustalanie rocznych planów działania z uwzględnieniem kierunków działania nakreślonych 

przez Walne Zebranie Członków.  
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
6. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania. 
7. Podejmowanie decyzji i zatrudnienie pracowników oraz zasad ich wynagradzania. 
8. Wniosek o nadanie i utratę członkostwa zwyczajnego, honorowego oraz wspierającego. 
9. Składanie sprawozdań z działalności merytorycznej oraz finansowych Walnemu Zebraniu 

Członków. 
10. Realizacja planu finansowego zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. 
11. Opracowanie norm dla upraw, przetwórstwa i dystrybucji płodów rolnych i produktów 

spożywczych rozprowadzanych pod znakiem Demeter w oparciu o standardy 
Międzynarodowego Znaku Demeter. 

12. Nadawanie prawa korzystania ze znaku markowego Demeter we własnym imieniu bądź przez 
uprawnioną przez Zarząd jednostkę na podstawie regulaminu opracowanego przez Zarząd w 
oparciu o wytyczne i procedurę Międzynarodowego Znaku Demeter. 

13.  Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej. 
14. Reprezentacja Stowarzyszenia i czynny udział we władzach Międzynarodowego Związku 

Demeter, w szczególności – Demeter International e.V i Biodynamic Federation – Demeter 
International. 

 
II. Zarząd może zająć się każda sprawą niezastrzeżoną do właściwości innych organów 
Stowarzyszenia. 
 

§28 
 
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 
przy czym przy równej ilości decyduje głos prezesa Zarządu.  
2. Zwoływanie posiedzeń Zarządu dokonuje się przez powiadomienie wszystkich jego członków w 
formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej.  



3. Uchwały podpisuje prezes Zarządu. 
4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia potrzebne jest łączne 
oświadczenie woli dwóch członków Zarządu w tym bezwzględnie Prezesa. 

5. Zarząd może podjąć uchwały poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu 
poczty elektronicznej, jak również podczas telekonferencji lub wideokonferencji.  

6. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego dołącza 
się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków. 

§29 
 

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. 
 

§30 
 

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów oraz wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania 
Członków.  
 

§31 
 

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad realizacją 
zadań statutowych oraz działalnością finansową Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§32 
 

1. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i jest ona wybierana w takim samym trybie jak Zarząd 
Stowarzyszenia. 

 
§33 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w terminie 14 dni od jej 
powołania. 
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybieraj spośród siebie 
przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego oraz przyjmują program pracy. 

§34 
 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
 
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia 
2. Dokonywanie oceny działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia 
3. Składanie całorocznego sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków. 
4. Przestrzeganie Statutu oraz wydawanych na jego podstawie regulaminów. 
5. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania.  

 
§35 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek ma prawo uczestniczyć (bez prawa 
głosu) w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§36 



1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w ciągu roku a zwoływane są przez 
przewodniczącego. 
2. Dla wykonywania swoich zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, 
do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych. 
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej 
działalności. 
4. W sytuacji stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja 
Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zebranie Członków. 

 

Rozdział V 
Gospodarka finansowa, majątek i fundusze 

 
§37 

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa 
majątkowe. 
2. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 

a. wpływy ze składek członkowskich, 
b. wpływy z darowizn, spadków, zapisów, 
c. subwencje i dotacje (wg zasad określonych w odrębnych przepisach), 
d. wpływy z odpłatnych świadczeń Stowarzyszenia, 
e. wpływy z działalności gospodarczej, 
f. wpływy z praw majątkowych, akcji, obligacji i oprocentowanych wkładów 

pieniężnych, 
g. inne wpływy. 

 
 

§38 
 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
§39 

 
1. Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych bądź zagranicznych. 
2. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§40 
 

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia uzyskują status członka zwyczajnego z chwilą wpisania 
Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

§41 
 

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

§42 



 
W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały Walne Zebranie Członków: 

a) ustanowi likwidatora, 
b) postanowi o przeznaczeniu pozostałego majątku. 

 
§43 

 
Ewentualne spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia lub organami Stowarzyszenia dotyczące w 
szczególności korzystania ze znaku Demeter, przestrzegania norm gospodarowania oraz kontaktów 
gospodarczych pomiędzy członkami Stowarzyszenia powinny być rozstrzygane przede wszystkim 
przez sąd polubowny, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 
 

§44 
 

Statut niniejszy został przyjęty przez Założycieli Stowarzyszenia Demeter-Polska na zebraniu w dniu 
2 kwietnia 2005 roku. 
Uchwałą Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia Demeter-Polska w dniu 29 kwietnia 2006 r., 
zostały wniesione zmiany do pierwszej wersji Statutu. 
Uchwałą Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia Demeter-Polska w dniu 11 lipca 2015 r., zostały 
wniesione zmiany do drugiej wersji Statutu. 
Uchwałą Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia Demeter-Polska w dniu 9 maja 2020 r., zostały 
wniesione zmiany do trzeciej wersji Statutu. 
Uchwałą Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia Demeter-Polska w dniu 29 czerwca 2021 r., 
zostały wniesione zmiany do czwartej wersji Statutu. 
 


