Wycinek ze Statusu
Niniejszym ustanawia się co następuje:
ARTYKUŁ 1:
Stowarzyszenie zostało stworzone jako organizacja non-profit i nazwane „VERACE PIZZA
NAPOLETANA”.
ARTYKUŁ 4:
Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.
Zadaniem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja nie tylko marki „VERACE PIZZA
NAPOLETANA” ale również, podmiotów związanych ze stowarzyszeniem dostarczających
produkty mające charakterystykę zgodną z Kodeksem Międzynarodowym. Kodeks reguluje
zasady produkcji pizzy zgodnie z tradycją.
Dla osiągnięcia celów, wymienionych powyżej, stowarzyszenie będzie wykonywać niniejsze
działania:
- zarządzanie wspólną marką, która określa restauracje w których jest możliwość konsumpcji
„VERACE PIZZA NAPOLETANA ARTIGIANALE” (prawdziwą pizzę neapolitańską rzemieślnicza)
- opracowanie strategii marki, w celu jej rozpowszechnienia (kampania premierowa,
manifestacje, nagrody gastronomiczne, reklamy, itd.)
- doskonalenie umiejętności i szkolenie nowych pizzaioli za pomocą specjalistycznych
kursów.
- poszukiwanie typowych produktów z Kampanii.
Dla lepszego osiągnięcia celów i poprawnej organizacji wydarzeń związanych z pizzą
neapolitańską, stowarzyszenie jest upoważnione do otwarcia jednej lub więcej spółek z
ograniczoną odpowiedzialnością.
ARTYKUŁ 5:
Stowarzyszenie jest regulowane przez statut, który jest zaakceptowany i podpisany przez
strony i stanowi integralną część razem z kodeksem, który reguluje przygotowanie „VERACE
PIZZA NAPOLETANA ARTIGIANALE”.
Zostało założone kulturalne stowarzyszenie nazwane „VERACE PIZZA NAPOLETANA” z
siedzibą w Neapolu na ulicy dei Mille 16. Stowarzyszenie jest upoważnione do otwarcia
innych spółek zależnych we Włoszech i za granicą.
Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.
Wspólnicy są zobowiązani do utrzymania zasad zgodnych ze statutem w relacjach z innymi
wspólnikami i osobami trzecimi. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
Członkami stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, zameldowane we Włoszech lub w
innym państwie oraz instytucje kierujące się zasadami podobnymi do AVPN.
Wyróżnia się członków założycieli, zwyczajnych, honorowych oraz wspierających i
partnerów.

Partnerami mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą pizzerie. Aby zostać
partnerem trzeba złożyć wniosek do Rady Nadzorczej i zostać polecony przez członka
założyciela lub już zapisanego partnera. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję większością
dwóch trzecich głosów.
Pizzerie, pod karą utraty kwalifikacji, muszą przestrzegać międzynarodowy kodeks
przygotowania „VERACE PIZZA NAPOLETANA ARTIGIANALE”. Członkostwo jest dobrowolne,
lecz członkowie muszą przestrzegać decyzji podjętych przez organ przedstawicielski.
Kwalifikacja jako członek może zostać unieważniona z niniejszych powodów:
- przez rezygnację.
- przez dekadencję.
- przez opóźnioną zapłatę składek.
- przez wykluczenie przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza w ciągu pierwszego miesiąca, każdego roku, ponownie przegląda listę
członków. Rada Nadzorcza stworzyła rejestr Pizzaiuoli. Przynależność do rejestru jest
bezpłatna. W rejestrze umieszczone są nazwiska i imiona pizzaiuolo, którzy złożą wniosek o
przynależność i przestrzegają międzynarodowy kodeks. Osoby, które chcą być wpisane do
rejestru, nominowane są przez Radę Nadzorczą, z polecenia Prezydenta stowarzyszenia lub
poprzez oddelegowanie z innych organizacji lub stowarzyszeń.
Rada Nadzorcza stworzyła rejestr Maestri Pizzaiuoli, złożony z osób, które mogą udowodnić
pracę w zawodzie pizzaioulo przez przynajmniej 10 lat, mają wysoki stopień doświadczenia w
przygotowaniu pizzy oraz umiejętność w szkoleniu nowych pizzaiuoli.
Osobom wpisanym do rejestru mogą być wręczone wyróżnienia (złoty piec i srebrny piec) za
przyczynienie się do rozpowszechniania kultury związanej z historią pizzy neapolitańskiej.

