STATUT
Polskiej Izby Lnu i Konopi

POZNAŃ
17 GRUDNIA 2002

POLSKA IZBA LNU I KONOPI
ul. Wojska Polskiego 71B ∙ 60-630 Poznań
tel.: +48 61 845 58 00 ∙ e-mail:biuro@pilik.pl

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
Polska Izba Lnu i Konopi, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu
gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej
podmiotów, w szczególności wobec organów państwowych Rzeczpospolitej
Polski oraz organów Unii Europejskiej.
§2
Nazwa Izby brzmi: Polska Izba Lnu i Konopi.
§3
1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie
swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.
2. Siedzibą Izby jest miasto Poznań.
§4
1. Izba używa następujących pieczęci:
1) pieczęć okrągłą z napisem w otoku: Polska Izba Lnu i Konopi.
2) pieczęć adresową z napisem:
Polska Izba Lnu i Konopi
60-630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 b
§5
Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach
gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz Statutu.
ROZDZIAŁ II
Zadania Izby
§6
Do zadań statutowych Izby należą w szczególności:
1) przedstawicielstwo i obrona interesów zrzeszonych w niej
podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych i Unii
Europejskiej ,
2) działanie na rzecz rozwoju lniarstwa,
3) wyrażanie opinii o stanie rozwoju lniarstwa, o projektach aktów
prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania lniarstwa,
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

występowanie z inicjatywą takich aktów i rozwiązań oraz
uczestniczenie w ich przygotowywaniu,
prowadzenie zadań powierzonych przez organy administracji
rządowej i samorządowej oraz Unii Europejskiej,
rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
gospodarczymi oraz placówkami naukowymi w kraju i za granicą,
działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia
zawodowego członków Izby,
promowanie produktów lniarskich i osiągnięć gospodarczych
członków Izby,
prowadzenie doradztwa i szkolenia w zakresie lniarstwa, udzielanie
pomocy organizacyjnej w działalności gospodarczej członków Izby
oraz wspieranie ich inicjatyw,
kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności
w obrocie gospodarczym,
§7

1. Izba realizuje swoje zadania statutowe przez:
1) świadczenia na rzecz członków pomocy, w różnych formach i
zakresie, w podejmowaniu i prowadzeniu działalności
zmierzającej do jak najlepszego zastosowania osiągnięć
naukowych, technicznych lub organizacyjnych,
2) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej
oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi
oraz placówkami naukowymi,
3) tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej,
4) opracowywanie i wydawanie Rocznych Biuletynów
Informacyjnych, gromadzenie i przetwarzanie informacji
gospodarczej na potrzeby swoich członków oraz zleconych
przez organy administracji rządowej, samorządowej lub inne
podmioty,
5) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie
krajowego i zagranicznego rynku lniarskiego, opłacalności
uprawy i przetwórstwa lnu i konopi,
6) prognozowanie kierunków rozwoju produkcji i przetwórstwa
lniarskiego oraz wielkości importu dla potrzeb krajowego
przemysłu lniarskiego i występowanie do organów
administracji rządowej z wnioskami w tym zakresie,
7) realizacja zadań powierzonych przez administrację rządową ,
samorządową i odpowiednich organów Unii Europejskiej oraz
delegowanie swoich przedstawicieli do jej organów
doradczych,
8) nawiązywanie i ułatwianie kontaktów z krajowymi i
zagranicznymi organizacjami lniarskimi dla promowania
eksportu produktów i osiągnięć lniarskich,
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9) udział w targach, wystawach i giełdach w kraju i za granicą i
ich organizowanie dla promowania produktów lniarskich
członków Izby,
10)
współpraca z placówkami naukowymi związanymi z
branżą lniarską.
11)
współdziałanie w zakresie ochrony środowiska
naturalnego,
12)
współdziałanie z Agencjami rządowymi , bankami oraz
odpowiednimi organami Unii Europejskiej w zakresie
kredytowania lniarstwa, udzielanie pomocy członkom Izby w
uzyskiwaniu środków na prowadzenie działalności lniarskiej,
13)
inne formy niezbędne dla realizacji celów statutowych
Izby.
2. Dla realizacji zadań powierzonych przez administrację rządową lub
samorządową Izba jest zobowiązana ubiegać się o zapewnienie jej
środków niezbędnych dla prowadzenia tych zadań.
ROZDZIAŁ III
Członkostwo
§8
Członkiem Izby może być każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność w
zakresie: uprawy, produkcji , przetwórstwa , handlu i badań naukowych
dotyczących lnu i konopi.
§9
1. Nabycie członkostwa Izby przez jej założycieli następuje przez
uchwalenie i przyjęcie Statutu Izby.
2. Nabycie członkostwa Izby przez inne podmioty następuje w drodze
złożenia pisemnej deklaracji i podjęcia stosownej uchwały przez
Zarząd Izby.
3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby, składający
deklarację ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia
Członków Izby w terminie 30 dni od daty otrzymania odmownej
uchwały Zarządu.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby w sprawie przyjęcia
lub odmowy przyjęcia w poczet członków Izby jest ostateczna.
§ 10
1. Utrata członkostwa w Izbie następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd
uchwały o skreśleniu z listy członków, podjętej na wniosek członka
lub z urzędu w przypadku :
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2.

3.
4.
5.
6.

1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej o której
mowa w § 8 Statutu,
2) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12
miesięcy,
3) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie
gospodarczym.
Skreślenie z listy członków w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2)
następuje po uprzednim wezwaniu członka do zapłacenia składek i
bezskutecznym upływie zakreślonego w wezwaniu terminu do ich
uregulowania.
Skreślenie z listy członków w przypadku określonym w ust.1 pkt.3)
następuje po rozpatrzeniu sprawy i wydaniu orzeczenia o skreśleniu
przez Zarząd.
Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 30
dni od daty otrzymania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy do
Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby w sprawie skreślenie
z listy członków lub uchylenia uchwały Zarządu o skreśleniu jest
ostateczna.
Za datę ustania członkostwa w Izbie przyjmuje się datę uchwały
Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków.
§ 11

Członkowie Izby mają prawo do :
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
3) korzystania ze świadczeń i pomocy Izby,
4) otrzymywania pełnej informacji o pracach i programach Izby,
5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby i jej organów.
§ 12
Członkowie Izby zobowiązani są do :
1) przestrzegania postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie
regulaminów, a także uchwał organów Izby,
2) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,
3) terminowego płacenia składek członkowskich,
4) czynnego uczestnictwa w pracach Izby,
5) dbania o dobre imię Izby, przestrzegania norm współżycia
społecznego oraz zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie
gospodarczym.
§ 13
Członkowie Izby, nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w
Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przez swoich przedstawicieli.
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§ 14
1. Składki członkowskie ustalane są na okres jednego roku
kalendarzowego przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2. Składki członkowskie płatne są z góry, w terminie do 20 lutego
każdego roku kalendarzowego, gotówką w kasie Izby lub przelewem
na konto bankowe Izby.
3. Niepłacenie składek powoduje utratę członkostwa Izby w trybie
określonym w § 10.
ROZDZIAŁ IV
Fundusze
§ 15
Dochody Izby składają się z :
1)
2)
3)
4)

składek członkowskich,
subwencji, spadków, darowizn i zapisów,
dotacji celowych,
środków przekazanych na realizację zadań powierzonych przez
administrację rządową , samorządową oraz odpowiednie organy Unii
Europejskiej,
5) dochodów z majątku Izby, w szczególności z nieruchomości i
ruchomości stanowiących własność Izby,
6) innych wpływów.

ROZDZIAŁ V
Organy Izby
§ 16
1. Organami Izby są :
1) Walne Zgromadzenie Członków Izby
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

2. Wyboru członków organów Izby dokonuje się spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Tryb wyborów określa ordynacja
wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w
drodze odrębnej uchwały.
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3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
4. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich
członków.
5. Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje z chwilą:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) ustania członkostwa w Izbie,
3) śmierci członka lub utraty bytu prawnego,
4) upadłości przedsiębiorcy,
5) utraty prawa do reprezentowania członka Izby.
6. Z ważnych przyczyn, w czasie trwania kadencji , poszczególni
członkowie organów Izby mogą być odwołani uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków Izby.
7. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka organu Izby następuje w
formie uchwały Walnego Zgromadzenia. Członków Izby.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby i powstanie
z tego tytułu wakatu, Walne Zgromadzenie Członków Izby
uzupełnieni jego skład.
„A”. Walne Zgromadzenie Członków Izby
§ 17
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby.
2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków Izby
należy:
1) uchwalenie i zmiana Statutu Izby,
2) decydowanie o rozwiązaniu Izby, ustanowieniu likwidatora i
przeznaczeniu majątku Izby po jej rozwiązaniu,
3) wybór organów Izby,
4) odwoływanie członków organów Izby w czasie trwania
kadencji,
5) zatwierdzanie programu działalności Izby oraz rocznych
planów przychodów i wydatków,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności
statutowej i finansowej
oraz działalności organów Izby,
7) udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
Członków Izby oraz ordynacji wyborczej do organów Izby,
9) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
10)
decydowanie w sprawie odwołań od decyzji Zarządu
dotyczących nabycia i utraty członkostwa w Izbie,
11)
określanie wysokości składek członkowskich,
12)
ustalanie zwrotów kosztów uczestnictwa w pracach
Zarządu i pozostałych organach Izby,
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13)
decydowanie o nabywaniu, zbywaniu oraz obciążanie
majątku nieruchomego Izby, zaciąganiu kredytów i pożyczek.
§ 18
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być:
a) Sprawozdawczo - Wyborcze,
b) Zwyczajne,
c) Nadzwyczajne.
2. Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków odbywa
się co trzy lata.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zbiera się co roku, w
terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego.
4. Sprawozdawczo - Wyborcze oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków Izby zwołuje Zarząd.
5. Zarząd jest zobowiązany poinformować Członków Izby o terminie i
porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby nie później
niż 14 dni przed datą jego posiedzenia.
6. Wymóg zawarty w § 18 ustęp 5 nie obowiązuje w przypadku, gdy
wszyscy członkowie Izby lub ich przedstawiciele są obecni.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Zarząd z
własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub
na żądanie co najmniej 1/3 członków Izby. Występujący z inicjatywą
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby
obowiązany jest podać porządek obrad. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Izby winno się odbyć nie później niż w
ciągu 45 dni od daty zgłoszenia żądania jego zwołania. Członkowie
Izby winni być powiadomieni o terminie i porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby nie później
niż 14 dni przed datą jego posiedzenia.
§ 19
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby lub ich
przedstawiciele. Każdy członek Izby lub jego przedstawiciel
dysponuje jednym głosem na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby prowadzi Przewodniczący
wybrany zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, spośród
członków Izby lub ich przedstawicieli obecnych na Zgromadzeniu. W
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

taki sam sposób Walne Zgromadzenie Członków Izby wybiera
Sekretarza i w miarę potrzeby Komisję Skrutacyjną.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do
głosowania członków Izby lub ich przedstawicieli w pierwszym
terminie. Walne Zgromadzenie Członków Izby odbywa się w drugim
terminie w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego
terminu, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na ilość obecnych, upoważnionych do głosowania członków
lub ich przedstawicieli.
Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Izby zapadają z
zachowaniem postanowień Rozdziału VIII Statutu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby podejmowane są w
głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru do organów Izby i
odwołania członków tych organów, które przeprowadza się w
głosowaniu tajnym.
Głosowanie tajne zarządza się także w przypadku kiedy wniosek taki
złoży co najmniej 1/3 przedstawicieli członków biorących udział w
Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
Protokół z Walnego Zgromadzenie Członków Izby podpisują jego
Przewodniczący i Sekretarz.
Każdy z członków ma prawo do otrzymania protokołu lub wyciągu z
protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
Wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Izby
obejmujący treść podjętych na Zgromadzeniu uchwał podpisuje
Prezes Zarządu Izby, Wiceprezes albo działający w jego imieniu
członek Zarządu.
„B” Zarząd.
§ 21

Zarząd Izby składa się nie więcej niż z trzech członków, w tym:
1. Prezesa,
2. Wiceprezesa,
3. Członka Zarządu,
wybieranych zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przez
Walne Zgromadzenie Członków Izby.
§ 22
Zarząd jest władzą wykonawczą Izby upoważnioną do decydowania we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych
organów Izby.

POLSKA IZBA LNU I KONOPI
ul. Wojska Polskiego 71B ∙ 60-630 Poznań
tel.: +48 61 845 58 00 ∙ e-mail:biuro@pilik.pl

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) prowadzenie gospodarki finansowej Izby i realizacja planu jej
przychodów i wydatków ,
2) zarządzanie majątkiem Izby,
3) powoływanie komisji i ciał doradczych oraz innych jednostek
organizacyjnych Izby nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia Członków Izby
4) desygnowanie przedstawicieli Izby do władz fundacji, których Izba
fundatorem,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i utraty członkostwa w
Izbie,
6) organizacyjna i administracyjna obsługa organów Izby oraz ich
posiedzeń,
7) zwoływanie posiedzeń organów Izby,
8) zapewnienie realizacji decyzji organów Izby,
9) podejmowanie decyzji w sprawach organizacji i uczestnictwa w
wystawach, targach, giełdach oraz desygnowania przedstawicieli do
prac w organach doradczych i opiniodawczych organów administracji
państwowej i samorządowej oraz Unii Europejskiej,
10)
inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych
organów Izby.
§ 24
1. Na czele Zarządu stoi Prezes, który kieruje jego pracami oraz
przewodniczy jego posiedzeniom .
2. Prezes Zarządu kieruje pracami biura Izby oraz dokonuje czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu przepisów prawa
pracy.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu może wystąpić każdy
jego członek, podając porządek jego posiedzenia.
3. Posiedzenie Zarządu winno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia żądania jego zwołania. Członkowie Zarządu winni
być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku jego obrad nie
później niż na 5 dni przed datą posiedzenia.
§ 26
1. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

POLSKA IZBA LNU I KONOPI
ul. Wojska Polskiego 71B ∙ 60-630 Poznań
tel.: +48 61 845 58 00 ∙ e-mail:biuro@pilik.pl

3. Uchwały Zarządu są protokołowane i podpisywane przez wszystkich
obecnych członków Zarządu .
4. Do prowadzenia spraw Izby Zarząd tworzy biuro, zatrudnia
pracowników oraz zawiera umowy cywilnoprawne z osobami
fizycznymi.
„C” Komisja Rewizyjna.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych przez
Walne Zgromadzenie Członków Izby zwykłą większością głosów, w
głosowaniu tajnym. Postanowienia § 20 mają odpowiednie
zastosowanie .
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych
organów Izby.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i
Sekretarza.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola realizacji uchwał Izby,
2) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu
działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
3) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z
planem przychodów i wydatków,
4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby wniosków
dotyczących bieżącej działalności Izby,
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby sprawozdań ze
swej działalności oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi,
6) wybór biegłego rewidenta.
§ 29
Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania określa
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby regulamin.
ROZDZIAŁ VII
Gospodarka finansowa.
§ 30
1. Podstawą działalności finansowej Izby jest roczny plan przychodów i
wydatków.
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2. Izba prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ustawą z
dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. (Dz. U. z 2002r. Nr 76,
poz. 694).
3. Dochody Izby o których mowa w § 15 służą realizacji jej celów
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jej
członków.
§ 31
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Izby oraz podpisywania umów i zobowiązań w jej imieniu
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Izby.
ROZDZIAŁ VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby.
§ 32
Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej 2/3 upoważnionych do głosowania członków Izby lub ich
przedstawicieli, w pierwszym terminie. W drugim terminie, 30 minut
później od pierwszego terminu, uchwały podejmowane są większością 2/3
głosów bez względu na ilość obecnych, upoważnionych do głosowania
członków Izby lub ich przedstawicieli.
§ 33
1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne
Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele przeznacza
się majątek Izby.
2. Koszty likwidacji ponosi Izba z własnych środków. W razie braku
środków Izby koszty likwidacji pokrywają członkowie Izby
solidarnie.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe.
§ 34
Niniejszy Statut został uchwalony i przyjęty przez założycieli Polskiej Izby
Lnu i Konopi w Poznaniu w dniu 17 grudnia 2002 roku.

