
Statut 
Związku Stowarzyszeń 

„Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

Związek nosi nazwę Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” 
(w skrócie PIRE) i zwane jest w dalszej części Statutu Związkiem. 

 
§2 

Związek działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu i posiada 
osobowość prawną. 

 
§3 

Związek mieści się w Świlczy. 

 
§4 

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 
celach działania. 

 
§5 

Związek swoim działaniem obejmuje województwo podkarpackie. Dla właściwego 
realizowania swoich celów może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza jego 
granicami. 

 
§6 

Czas działania Związku jest nieograniczony. 

 
§7 

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich 
spraw może zatrudnić pracowników. 

 
§8 

Związek może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej 
Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 
jego członków. 



Rozdział II 
Cele Związku 

 
§9 

Celem Związku jest: 
1. reprezentowanie interesów Stowarzyszeń i innych osób prawnych tworzących 

Związek; 
2. promowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie produkcji, przetwórstwa i rozwoju 

rynków zbytu żywności ekologicznej; 
3. wspieranie merytorycznie, organizacyjnie i rzeczowo osób, instytucji i podmiotów 

gospodarczych zajmujących się żywnością ekologiczną; 
4. pozyskiwanie funduszy i dotacji; 
5. działanie na rzecz ekologicznego rozwoju regionu; 
6. kształtowanie świadomości ekologicznej; 
7. wspieranie inicjatyw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego regionu podkarpackiego; 
8. pomoc w organizowaniu grup producenckich oraz innych przedsięwzięć handlowych 

i gospodarczych; 
9. rozwój małej przedsiębiorczości przetwórczej płodów rolnictwa ekologicznego 

i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich; 
10. udział samorządu rolniczego na etapie tworzenia i wdrażania strategii rozwoju wsi 

i rolnictwa ekologicznego na terenie województwa podkarpackiego; 
11. ochrona i promocja zdrowia; 
12. współorganizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku w gospodarstwach 

ekologicznych; 
13. współpraca z propagatorami regionalnej kultury, wytwórcami rzemiosła ludowego 

i wyrobów rękodzieła; 
14. prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa, a szczególnie edukacji 

ekologicznej dzieci i młodzieży. 

 
§10 

Związek swoje cele realizuje przez: 
1. reprezentowanie interesów Stowarzyszeń i innych osób prawnych tworzących związek 

wobec władz oraz wszelkiego rodzaju instytucji i organizacji; 
2. doradztwo, szkolenia i wydawnictwa dla osób, instytucji i podmiotów gospodarczych 

zainteresowanych rolnictwem ekologicznym; 
3. prowadzenie wszelkiego rodzaju działań na rzecz oświaty i rolnictwa ekologicznego; 
4. współpraca z osobami i instytucjami w zakresie gromadzenia i wymiany doświadczeń 

w dziedzinie ochrony środowiska, ekologicznej produkcji rolnej, przetwórstwa oraz 
tworzenia rynku zbytu dla żywności ekologicznej 

5. popularyzowanie zasad zdrowego ekologicznego żywienia jako elementu ochrony 
i promocji zdrowia. 



Rozdział III 
Członkowie Związku 

 
§11 

Członkami Związku mogą być Stowarzyszenia i inne osoby prawne związane z produkcją 
i przetwórstwem, obrotem i promocją żywności ekologicznej. 

 
§12 

Związek posiada członków zwyczajnych i wspierających. Członkiem zwyczajnym może być 
osoba prawna, która złoży deklarację członkowską i przedstawi rekomendację 2 członków 
Związku. 

 
§13 

Członkostwo Związku nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Związku zwykłą  
większością głosów w drodze uchwały. 

 
§14 

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są: 
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Związku; 
b) zabiegać o tworzenie dobrego klimatu wokół środowiska rolnictwa ekologicznego; 
c) popierać i realizować cele Związku; 
d) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu; 
e) regularnie opłacać składki. 

2. Członek zwyczajny Związku ma prawo brać udział w jego życiu, a w szczególności: 
a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze; 
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Związku; 
c) korzystać z lokalu Związku; 
d) korzystać z rekomendacji i opieki Związku w swojej działalności; 
e) korzystać nieodpłatnie ze wszystkich szkoleń i poradnictwa, które organizuje 

Związek; 
f) korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Związek. 

 
§15 

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która nie spełnia warunków do 
uzyskania członkostwa zwyczajnego, a jest zainteresowana rozwojem problematyki żywności 
ekologicznej, agroturystyki i ochrony środowiska. 

 
§16 

Skreślenie z listy członków Związku następuje przez: 



1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu; 
2. wykluczenie przez zarząd; 

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Zarządu; 
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Związku; 
c) zaleganie ze składką członkowską przez 1 rok; 
d) likwidację organizacji będącej członkiem Związku. 

 
§17 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała 
Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
 

Rozdział IV 
Władze Związku 

 
§18 

Władzami Związku są: 
1. Walne Zebranie Delegatów 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 

 
§19 

Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 4 lata. 

 
 

§20 
Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia 
Statutu nie stanowią inaczej. 

 
§21 

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie. 
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub częściej na 

uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby 
członków zwyczajnych Związku. Powiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia, 
miejscu i porządku obrad wszystkich członków musi odbyć się w skuteczny sposób co 
najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. Członkowie Związku Stowarzyszeń biorą udział w Walnym Zebraniu poprzez 
delegatów powołanych uchwałą Walnych Zebrań poszczególnych Stowarzyszeń. 
Każde Stowarzyszenie ma prawo powołać jednego delegata na 5 członków 



zwyczajnych Stowarzyszenia. Każdemu stowarzyszeniu na Walnym Zebraniu 
Związku przysługuje tyle głosów ilu delegatów ma prawo powołać. 

4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa liczby delegatów 
(uprawnionych do wzięcia udziału w zgromadzeniu i głosowaniu) w pierwszym 
terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego 
samego dnia, może ono obradować bez względu na liczbę delegatów.  

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a) uchwalenie programu działania Związku; 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; 
d) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
e) wybór i odwołanie, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej; 
f) uchwalanie zmian Statutu; 
g) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego 

majątku; 
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Związku; 
i) rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu; 

6. Zmiany Statutu, odwołanie Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
oraz rozwiązanie Związku wymaga bezwzględnej większości przy obecności nim. 
połowy członków Związku w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg 
obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

 
§22 

1. Zarząd składa się z 6 do 12 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 
Pierwszy Zarząd wybierany jest spośród osób reprezentujących członków założycieli 
na zebraniu założycielskim. 

2. Zarząd składa się z Prezesa, minimum dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza 
i członków Zarządu. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.  
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.  
5. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja celów statutowych; 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
c) sporządzanie planu pracy i budżetu; 
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku; 
e) podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu majątku Związku; 
f) reprezentowanie Związku na zewnątrz; 
g) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 
h) przyjmowanie i skreślanie członków; 
i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia; 



j) ustalanie wysokości składek członkowskich. 
6. W głosowaniach Zarządu przy równej ilości głosów decydujący głos należy do 

Prezesa. 
7. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz statutowych. 
8. Do reprezentowania Związku z wyłączeniem spraw majątkowych uprawniony jest 

każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

 
§23 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków: Przewodniczącego, Zastępcy 
i członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Pierwsza Komisja zostaje 
wybrana spośród osób reprezentujących członków założycieli na zebraniu 
założycielskim. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrola bieżącej pracy Związku; 
b) kontrola finansów Związku, badanie sprawozdań finansowych; 
c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu; 
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu jak również 
krewni i powinowaci członków Zarządu, a także osoby pozostające w stosunku 
podległości wynikającej z zatrudnienia przez członka Zarządu lub przedsiębiorstwa 
kierowanego przez członka Zarządu. 

 
§24 

W razie zmniejszenia się składu władz Związku w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich 
składu może nastąpić w drodze kooptacji. 
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym 
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 
§25 

1. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Władze Związku w trybie obiegowym, 
czyli na piśmie, bez odbywania posiedzenia, z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

2. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania mogą odbywać się 
w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
O każdorazowym wykorzystaniu takiej formy decyduje odpowiednio Prezes Zarządu 
lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zawiadamiając o tym pozostałych członków 
danego organu. W przypadku Walnego Zebrania decyzję podejmuje Zarząd. 

 

 
 
 
 



Rozdział V 
Majątek i fundusze 

 
§26 

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z własnej działalności, dochodów z nieruchomości, dotacji i ofiarności 
publicznej. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Związku. 
3. Związek prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa 
i Skarbnika działających łącznie lub dwóch innych członków Zarządu i Skarbnika 
działających łącznie. 

 
§27 

1. Zakazuje się udzielania pożyczek i zabezpieczeń majątkiem Związku w stosunku do 
członków Związku, członków Władz Związku i pracowników Związku oraz osób 
pozostających z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii 
prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związanych z nimi stosunkiem 
przysposobienia opieki lub kurateli. 

2. Przekazywanie majątku Związku na rzecz jego członków, członków władz 
oraz pracowników i ich osób bliskich wymienionych w ust. 1 nie może się odbywać 
na warunkach preferencyjnych, na innych zasadach aniżeli wobec osób trzecich. 

3. Wykorzystanie majątku Związku na rzecz jego członków, członków Władz 
lub pracowników oraz ich osób bliskich wymienionych w ust. 1 nie może się odbywać 
na zasadach innych aniżeli wobec osób trzecich, chyba, że wykorzystanie wynika 
bezpośrednio ze statutowego celu Związku. 

4. Związek nie może dokonywać zakupu towarów i usług na zasadach szczególnych od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie Władz 
lub pracownicy oraz ich osoby bliskie wymienione w ust. 1 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§28 
1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub innych 

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku na inne cele proekologiczne. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 

Prawa o stowarzyszeniach. 
 
 


