STATUT
Krajowej Izby Producentów Ryb
( tekst jednolity )
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1

1.Nazwa Izby brzmi: Krajowa Izba Producentów Ryb.
2.Krajowa Izba Producentów Ryb, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu
gospodarczego i organizacją producentów rybnych zrzeszającą podmioty prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa morskiego.
§2
Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o
izbach gospodarczych ( Dz.U Nr 35, poz. 195 z późniejszymi zmianami ) oraz
odpowiednich przepisów prawa krajowego i przepisów Unii Europejskiej dotyczących
organizacji producentów rybnych, a także na podstawie postanowień niniejszego statutu.
§3
Siedzibą Izby jest Miasto Ustka. Zmiana siedziby może nastąpić w drodze uchwały
Walnego Zgromadzenia Izby.
§4
1.Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Izba może działać również
poza granicami Rzeczypospolitej.
2.Izba powoływana jest na czas nieokreślony, przy czym zgodnie z postanowieniami
Statutu może zostać rozwiązana lub połączona z inną organizacją.

§5
Izba może tworzyć stowarzyszenie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami. Izba może
także tworzyć lub wstępować do innych organizacji na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Rozdział II

Cel i zadania Izby
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§6

Cel ogólny działania Izby:
• Przekształcanie krajowego sektora rybnego w sprawny, konkurencyjny na światowym
rynku organizm, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania funkcji i zobowiązań
organizacji producentów według definicji ujętych w regułach Wspólnoty Europejskiej.
• Reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych członków Izby, w zakresie
działalności połowowej, produkcyjnej i handlowej w kraju, a także eksporcie i imporcie,
w tym szczególnie ochrona ich interesów w polskich obszarach morskich.
• Ochrona zasobów Morza Bałtyckiego zgodnie z obowiązującymi konwencjami i
umowami międzynarodowymi.

Cele działania Izby jako organizacji producentów rybnych:
1.poprawa warunków sprzedaży ryb dla swoich członków;
2.racjonalne wykorzystywanie zasobów morza;
3.prognozowanie produkcji;
4.dostosowywanie podaży do popytu pod względem jakości i ilości;
5.stabilizowanie cen;
6.promowanie koncentracji podaży;
7.opracowywanie planów i programów dotyczących połowów;
8.rozwijanie metod połowowych;
9.pomoc członkom w zakresie modernizacji sprzętu i prowadzenia działalności;
10.kontrola wykonywania rybołówstwa przez członków;
11.ochrona działalności rybackiej;
12.reprezentowanie interesów członków Izby;
13.rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy wśród rybaków;
14.zarządzanie kwotami połowowymi przydzielonymi przez administrację rybacką oraz
dysponowanie nimi dla potrzeb swoich członków oraz rozliczanie się z nich według
obowiązujących procedur ;
15.zbieranie danych statystycznych dotyczących produkcji i sprzedaży.
Cele szczegółowe:
1. Tworzenie warunków dla wzajemnej pomocy i współpracy zrzeszonych

•
•
•
•

•

2.

przedsiębiorców , zwłaszcza w zakresie:
trudności finansowych,
trudności z rynkami zbytu,
przekształceń własnościowych,
podnoszenia kwalifikacji,
uzyskiwania certyfikatu jakości.
Tworzenie i ochrona niezależności finansowej przedsiębiorstwa m.in. poprzez
organizowanie systemów zapomogowo-pożyczkowych.
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3. Powoływanie, w miarę potrzeb Izby, organizacji wspomagających działalność

•
•
•
4.
•

•
•
5.

przedsiębiorstwa, m.in.:
zespołów problemowych,
spółek handlowych,
stowarzyszeń gospodarczych itp.
Wspieranie członków Izby w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym:
dążenie do przystosowania produktów ( wyrobów ) do potrzeb i wymogów rynku
poprzez szkolenie i doradztwo,
stworzenie wiążących, jednolitych zasad ( norm) produkcji i jakości, wprowadzenie
systemu HACCP,
działania zmierzające do stabilizacji rynku.
Udział w opracowaniu programów kształcenia i szkolenia zawodowego.
§7

Do zadań Izby należy w szczególności:
1. Kształtowanie i upowszechnianie zasad i norm efektywnego postępowania w
działalności gospodarczej.
2. Opracowanie i opiniowanie projektów rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora
rybnego oraz uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym
zakresie.
3. Ocena wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących sektora rybnego.
4. Organizowanie i ocenianie przebiegu współpracy członków w zakresie prowadzonej
przez nich działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej dla osiągnięcia wspólnych
korzyści gospodarczych.
5. Badanie i analiza rynku zaopatrzenia i zbytu.
6. Uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach
modernizacji
i restrukturyzacji branży rybołówstwa.
7. Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i
organizacyjno - prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich
działalności gospodarczej.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej w handlu krajowym i zagranicznym na rzecz
członków oraz udzielenie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami.
9. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności
gospodarczej.
10. Przejmowanie zadań od organów samorządowych i państwowych.
11. Dążenie do zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego.
12. Prowadzenie następującej działalności gospodarczej :
• Rybołówstwo w wodach morskich (03.11.Z)
• Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
(03.21.Z)
• Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (10.20.Z)
• Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (10.41.Z)
• Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)
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• Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (35.30.Z)
• Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów (46.18.Z)
• Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
(46.38.Z)
• Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z)
• Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
• Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (70.22.Z)
• Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
§8

Izba realizuje swoje zadania poprzez:
1. Współudział w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia gospodarczego
rybołówstwa oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
2. Uczestnictwo swoich przedstawicieli w pracach dotyczących działalności produkcyjnej,
handlowej i usługowej, a w szczególności:
• współudział w ustalaniu warunków ochrony dla poszczególnych gatunków ryb,
• współudział w programowaniu i realizacji dostosowania potencjału połowowego do
warunków połowowych.
3. Organizowanie i stworzenie warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami w
drodze postępowania polubownego i pojednawczego.
4. Wykonywanie czynności dotyczących legalizacji dokumentów, wydawania certyfikatów
i zaświadczeń, stosownie do konwencji i zwyczajów handlowych.
5. Prowadzenie banku informacji gospodarczych.
6. Tworzenie fundacji do popierania inicjatyw gospodarczych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.
8. Prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, technicznego i ekonomicznego,
wykonywanie ekspertyz, konsultingu oraz badań marketingowych.
Rozdział III

Członkowie Izby i ich obowiązki
§9

1.Członkowstwo w Izbie jest dobrowolne.
2.Członkiem Izby może być każda osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność
gospodarczą w zakresie rybołówstwa morskiego na obszarze działania Izby, której
siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
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po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, której siedziba albo miejsce zamieszkania
znajduje się na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
3. Członkiem Izby nie może być osoba fizyczna, która prowadzi działalność
gospodarczą, o której mowa w pkt 2, jako uboczne zajęcie zarobkowe.
§ 10
1. Decyzje o przyznaniu członkostwa podejmuje Zarząd Izby, po rozpatrzeniu wniosku
zainteresowanego podmiotu.
2. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, po
złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, dokumentu stwierdzającego status
prawny podmiotu i fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rybołówstwa
morskiego oraz zobowiązania do opłacenia składek członkowskich i wpisowego.
3. Członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przez swoich przedstawicieli
lub pełnomocników.
4. Członkostwo w Izbie trwa co najmniej trzy lata, przy czym termin ten względem
dotychczasowych członków , biegnie od dnia zarejestrowania Izby jako organizacji
producentów rybnych w „rejestrze organizacji uznanych” prowadzonym przez
właściwego ministra do spraw rolnictwa .
5. W razie wystąpienia członka z Izby przed upływem tego terminu zastosowanie ma § 41
Statutu.
§ 11
Członkom Izby przysługuje prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Izby oraz działania w nich w
przypadku wyboru.
2.uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu;
3.dostępu do informacji dotyczących działalności Izby;
4.wyrażania opinii oraz wnoszenia wniosków i skarg.
5.uczestnictwa we wszystkich formach działalności.
6.korzystanie ze wszystkich form działalności Izby.
§ 12
Członkowie Izby zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów Izby.
2. Uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby.
3. Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz wypełniania innych obowiązków
nałożonych przez Izbę wynikających z faktu przynależności do Izby jako organizacji
producentów rybnych .
5. Udostępniania Izbie wszelkich potrzebnych informacji do wykonywania działalności
statutowej w tym danych handlowych zawierających ilość sprzedanej ryby oraz cenę
sprzedaży;

5

6.Poddawania się kontroli ze strony Izby;
7.Wyłącznej przynależności do jednej organizacji ( Izby) działającej jako organizacja
producentów rybnych rozumianej w ten sposób, że każdy dany statek należy do jednej
organizacji pod rygorem automatycznego wykluczenia z Izby;
8.Kierowania 100% swoich połowów na rynek za pośrednictwem Izby.
9.Sortowania i klasyfikacji całości połowów przed zaoferowaniem do sprzedaży zgodnie z
zasadami ustalonymi przez Unię Europejską i Izbę;
10.Znakowania złowionych ryb numerem jednostki i nazwą Izby;
11.Nie sprzedawania złowionych ryb poniżej obowiązujących cen minimalnych.
12.Stosowania w odniesieniu do połowów, produkcji, przechowywania, utrwalania,
wprowadzania do obrotu i wycofywania z rynku produktów rybołówstwa, przyjętych
przez Izbę przepisów;
13.Wnoszenia wkładów finansowych przewidzianych w statucie na ustanowienie i
uzupełnienie funduszu interwencyjnego, o którym mowa w § 34 pkt 4 Statutu;
14.Wnoszenia do Izby, jako organizacji producenckiej, 50% swojego limitu połowowego
tworzącego ogólną kwotę połowową z wykorzystania której Izba rozlicza się przed
służbami kontrolnymi.

§ 13

Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja członków Izby w szczególności ze względu na
narodowość, siedzibę albo miejsce zamieszkania.
§ 14

1.Członkostwo w Izbie wygasa na skutek:
a.)wypowiedzenia dokonanego przez samego członka na piśmie, z zachowaniem rocznego
okresu wypowiedzenia, pod warunkiem zachowania wymogu z § 10 pkt 4 niniejszego
Statutu;
b).zaprzestania działalności w zakresie rybołówstwa na ponad rok;
c.)ogłoszenia upadłości, rozwiązania lub rozpoczęcia likwidacji;
d).ubezwłasnowolnienia albo śmierci.
2.Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd uchwałą.
Rozdział IV

Organy Izby
§ 15

Organami Izby są:
1. Walne Zgromadzenie .
2. Zarząd Izby.
3. Komisja Rewizyjna.
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§ 16

1.Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata,
2.Mandaty członków władz Izby, wymienionych w ust. 1, wygasają z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans i sprawozdanie finansowe za poprzedni
rok działalności.
§ 17

Wybory do władz Izby wymienionych w § 16 ust. 1 odbywają się w głosowaniach
jawnych. Głosowanie jest tajne, jeżeli taki wniosek zostanie złożony przez co najmniej 10
% członków Izby lub jej Prezesa.

Walne Zgromadzenie Członków Izby
§ 18

1. Najważniejszą władzą Izby, rozstrzygającą we wszystkich sprawach należących do
zakresu działania skierowanego na realizację celów statutowych jest Walne
Zgromadzenie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Izby.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby i odbywa się raz w
roku, najpóźniej w czerwcu.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Izby co najmniej
14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
5. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnieniu obrad winny być składane
Zarządowi najpóźniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w pkt 5 Zarząd
zawiadamia członków Izby o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 3 dni przed
terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte
porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 18 z
zastrzeżeniem ust.8.
8.Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia jedynie wówczas, jeżeli dotyczą członków władz Izby lub też zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jeżeli w Walnym uczestniczy 100%
członków i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do sprawy, która ma być przedmiotem uchwały
Walnego Zgromadzenia.
§ 19
1. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy, lub na
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 20% członków Izby. W
przypadku złożenia wniosku Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w
przeciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku.
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2. Ustalenia § 18 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
§ 20
1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście, lub przez swoich
pełnomocników pod warunkiem, że osoby te są również członkami Izby a
pełnomocnictwo udzielone będzie na piśmie.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział zaproszeni goście.

§ 21
Każdy członek Izby posiada na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały niezależnie od ilości
uczestniczących w nim członków Izby, z zastrzeżeniem § 36 pkt 1 .
2. Uprawnieni uczestnicy Walnego Zgromadzenia poprzez głosowanie powołują ze swego
grona Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem
§ 36 pkt1 .
4. Uchwały podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. Wszelkie głosowania Walnego Zgromadzenia są jawne . Głosowanie jest tajne jeżeli
taki wniosek zostanie złożony przez co najmniej 10 % członków Izby lub jej Prezesa.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie statutu Izby i zmian w statucie.
2. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej .
4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Izby.
5. Wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej .
6. Wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Izby.
7. Zatwierdzanie rocznego bilansu i sprawozdań finansowych.
8. Określenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Izba może zaciągać.
9. Udzielanie absolutorium władzom Izby.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszenia się Izby.
11. Wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie wyodrębnionych jednostek
gospodarczych.
12. Wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości.
13. Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu.
14. Rozpatrywanie odwołań członków Izby od decyzji o usunięciu członka z Izby.
15. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu.
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16.Podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania Izby lub połączenie jej z inną
organizacją;
17. Ustalanie wytycznych i kierunków działania Izby;
18.Zatwierdzanie planów połowowych, programów operacyjnych i zasad handlowych
Izby jako organizacji producentów, w tym zasad połowów, produkcji i
wprowadzania produktu do obrotu i jego wycofywania z rynku.

Zarząd
§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych statutem dla
innych organów.
§ 25
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i od 3 do 5 pozostałych członków Zarządu.
§ 26
1.Bierzącą działalnością Izby kieruje Prezes Zarządu.
2.Oświadczenie woli za Izbę składają dwaj członkowie Zarządu, pod warunkiem że choć
jeden z nich jest Prezesem lub Wiceprezesem.

§ 27
1. W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźnie lub na stałe zespoły
problemowe do realizacji określonych zadań.
2. Tryb i zasady powoływania zespołów, o których mowa w ust. 1 określa regulamin
uchwalony przez Zarząd.
3. Regulamin zostaje zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
4. Bieżącą działalnością Izby kieruje Prezes Zarządu.
5. Cały Zarząd zbiera się na posiedzeniach przynajmniej raz na dwa miesiące. Każdy
członek Zarządu musi zostać pisemnie poinformowany o miejscu i terminie posiedzenia
z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy czym na
posiedzeniu musi być obecna przynajmniej połowa członków Zarządu. W przypadku
równej liczby głosów, podczas głosowania , rozstrzyga głos Prezesa.
7. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd działa do czasu wyboru kolejnego składu. W
przypadku śmierci albo odwołania członka Zarządu Walne Zgromadzenie może
uzupełnić jego skład.
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§ 28
Do zadań Zarządu należą w szczególności:
1.wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
2.sprawy związane z zatrudnianiem personelu niezbędnego do prowadzenia
działalności Izby;
2.sprawy dyscyplinarne i czuwanie nad przestrzeganiem Statutu i uchwał władz Izby;
3.prowadzenie i kontrola finansów Izby;
4.prowadzenie dokumentacji działalności Izby;
5.przygotowywanie planów połowowych i sprzedaży w tym zasad wprowadzania i
wycofywania produktów z obrotu;
6.przygotowywanie strategii i umów handlowych;
7.przygotowywanie systemu sankcji;
8.monitoring i kontrola planów połowowych i sprzedaży;
9.monitoring i kontrola strategii i umów handlowych;
10.monitoring i kontrola systemu sankcji.
11.inne zadnia określone statutem.

Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne

Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje jej
pracami, a w szczególności zwołuje posiedzenia i zawiadamia pisemnie członków o ich
miejscu oraz terminie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:
a. kontrola bieżąca pracy zarządu Izby,
b. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
c. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walne
Zgromadzenie.
4. Komisja działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym na
posiedzeniu musi być obecna przynajmniej połowa składu Komisji. W przypadku
równej liczby głosów podczas głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Rozdział V

Gospodarka finansowa i majątkowa Izby
§ 30
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1.Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie

prawa majątkowe.
2.Izba odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania i nie może rozszerzać
tej odpowiedzialności na majątek osobisty jej członków.
§ 31
Majątek Izby powstaje m.in. z:
Składek członkowskich i wpisowego.
Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
Wpływów z działalności statutowej.
Dochodów z majątku Izby.
Dochodów z działalności gospodarczej.
Dopłat i pomocy finansowej z odpowiednich funduszów Unii Europejskiej;
Dopłat ze strony budżetu państwa polskiego;
Dochodów z grzywien nałożonych na członków;
Dochodów z zarządzania usługami administracyjnymi członków Izby (wnioski o
dopłaty, wnioski fiskalne itp.);
10.
Dochodów z zarządzania usługami pomocniczymi dla rybołówstwa (lód, wyładunki,
opakowanie itp.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 32
Z tytułu przynależności nowoprzyjętego członka do Izby jako organizacji producentów
rybnych ustala się jednorazowe wpisowe w wysokości 25 tysięcy złotych.
§ 33

Wysokość składki członkowskiej w zakresie statutowym ustala się w wysokości 100 zł.
miesięcznie od każdej jednostki rybackiej. Składka rozliczana jest w systemie miesięcznym
§ 33A

Wysokość składki członkowskiej w zakresie działalności gospodarczej ustala się w
zależności od segmentu długości danej jednostki rybackiej w sposób następujący:
- do 9,99 m = 225 zł.
- 10m – 11,99m = 390 zł.
- 12m -14,99m = 480 zł.
- 15m – 18,49m = 560 zł.
- 18,5m – 30,49m = 545 zł.
- 30,49m i powyżej = 150 zł.
miesięcznie od każdej jednostki rybackiej. Składka rozliczana jest w systemie
miesięcznym.
§ 34
1.Gospodarkę finansową Izby w tym zasady księgowości i zasady budżetowe realizuje
Zarząd Izby zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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2.Do rozporządzania mieniem i zaciągania zobowiązań powyżej 6000 euro Zarząd
potrzebuje zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.
3.Gospodarka finansowa Izby jako organizacji producentów rybołówstwa morskiego jest
niezależna . W tym celu Izba tworzy też odrębny rachunek bankowy .
4.W celu sfinansowania środków związanych z wycofywaniem produktów rybołówstwa
morskiego z rynku , Izba stworzy specjalny fundusz interwencyjny zasilany wpłatami
członków w wysokości 0,5 % od wartości sprzedanej przez członka ryby za
pośrednictwem Izby . Kwota ta rozliczna miesięcznie, potrącana będzie przez Izbę z
kwoty składki, o której mowa w § 33. Wypłaty z funduszu następować będą na pisemny
wniosek członka Izby zatwierdzony przez Zarząd. Szczegółowe zasady dotyczące
wykorzystania środków z funduszu , a także zasady jego uzupełniania, określone zostaną
odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia .
5. Izba utworzy odrębny rachunek bankowy dla funduszu inwestycyjnego.
6. Wszelkie środki Izby będą przeznaczane na jej statutowe cele i działalność.
7.Zarząd dba, aby środki finansowe Izby lokowane były w dochodowy i bezpieczny
sposób.
8.Rok obrachunkowy Izby trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
9.Wszelkie nadwyżki uzyskane przez Izbę zostaną wykorzystane zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VI

Współpraca z innymi Izbami i organizacjami
§ 35

Zakres i formy współpracy z innymi organizacjami ustala Zarząd.

Rozdział VII
Zmiana statutu , rozwiązanie i połączenie Izby
§ 36
1. Uchwała w sprawie zmiany statutu, rozwiązania lub połączenia Izby może być podjęta

przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków biorących udział w
głosowaniu .
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określić sposób przeprowadzenia
likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Izby.
ROZDZIAŁ VIII
System dyscyplinarny
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§37
Postępowanie dyscyplinarne prowadzi Zarząd lub powołana uchwałą Zarządu komisja
dyscyplinarna.
§38
1.Sankcji podlegają czyny związane z nieprzestrzeganiem przez członków przyjętych i
stosowanych przez Izbę przepisów Unii Europejskiej i krajowego porządku prawnego,
dotyczących sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rybołówstwa
morskiego, postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Izby, a w szczególności nie
wypełnianie obowiązków członkowskich.
2. Zastosowanie sankcji statutowych wobec członka może nastąpić w przypadku:
a).nie uiszczania mimo wezwań składek członkowskich;
b)działań sprzecznych z prawem, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Izby;
c).postępowania naruszającego dobre obyczaje i normy etyczne;
d).działań dyskredytujących Izbę.

§39
Istnieją następujące rodzaje sankcji:
1.upomnienie;
2.nagana;
3.grzywna w wysokości od 100 do 5000 złotych;
4.zawieszenie praw członkowskich na okres do jednego roku, co w szczególności
oznacza wstrzymanie korzystania z przywilejów członkowskich;
5.usunięcie z Izby.

§40
1.Usunięcia członka z Izby dokonuje uchwałą Zarząd.
2.Osoba usunięta z Izby ma prawo na piśmie odwołać się od uchwały Zarządu w
przedmiocie usunięcia w terminie miesiąca od jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia,
które rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu i może członkostwo
przywrócić. Wniesienie odwołania nie wpływa na skuteczność uchwały o usunięciu.

§41
Jeśli członek nie spełni swoich zobowiązań wobec Izby , Zarząd swoją uchwałą może
zażądać zwrotu dotacji, jakie ten otrzymał, z racji przynależności do Izby jako organizacji
producentów, za okres ostatnich 12 miesięcy, z zachowaniem miesięcznego terminu
płatności od daty doręczenia listu poleconego wzywającego do zwrotu dotacji.
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§42
W przypadku zastosowania przez Zarząd sankcji z §39 pkt 1,2,3 i 4 ukarany ma prawo
odwołać się do Komisji Rewizyjnej, która może w terminie 14 dni od otrzymania
odwołania na piśmie sankcję cofnąć. Jeżeli Zarząd nie zgadza się z cofnięciem sankcji,
może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozstrzygnięcie. Uchwała Walnego
Zgromadzenia zapada po wysłuchaniu członka Zarządu i zainteresowanego podmiotu.

§43

Zarząd przy wymierzaniu sankcji za czyny popełnione przez członków Izby bierze pod
uwagę przede wszystkim stopień winy, naturę i charakter sankcjonowanego czynu,
wcześniejsze postępowanie ukaranego i jego postawę w trakcie postępowania
dyscyplinarnego.
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