
    

STATUT 

POLSKIEJ IZBY ZIELARSKO  MEDYCZNEJ  

(tekst jednolity) 

                                                                  Rozdział I  

                                               POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

POLSKA IZBA ZIELARSKO MEDYCZNA  zwana dalej Izbą, jest organizacją  samorządu 

gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz ich związki. 

§ 2 

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30  maja 1989 r., o 

izbach gospodarczych /Dz. U. Nr 35 poz. 195/ z późniejszymi zmianami oraz postanowień 

niniejszego Statutu. 

§ 3 

Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4 

Siedzibą Izby jest miasto  Katowice. Izba może tworzyć przedstawicielstwa, filie lub oddziały 

terenowe. 

§ 5 

Izba może należeć i współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o 

podobnym charakterze i celach działania. 



§ 6 

1. Izba używa pieczęci i odznaki z napisem: POLSKA IZBA ZIELARSKO - MEDYCZNA  

2. Izba może posiadać sztandar. 

                                                                    Rozdział II  

                                                     CELE I ZADANIA IZBY. 

§ 7 

Do podstawowych celów i zadań Izby należy: 

1. Reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich 

działalności wytwórczej, handlowej i usługowej wobec władz państwowych i 

samorządowych. 

2. Utrwalanie więzi środowiskowych, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki 

zawodowej w działalności gospodarczej, w szczególności opracowanie i  doskonalenie 

norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. 

3. Wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych odnoszących się do funkcjonowania 

gospodarki. 

4. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu i wdrażaniu nowych przepisów prawnych 

regulujących charakter obrotu, dystrybucję i zakres dostępności w sprzedaży środków 

farmaceutycznych i materiałów medycznych poza aptekami. 

5. Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, 

organizacyjnych i prawnych, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. 

6. Upowszechnianie akceptowanych oficjalnie metod profilaktyki i leczenia odwołujących 

się do medycyny naturalnej. 

7. Promowanie działań ukierunkowanych na zagadnienia obejmujące problematykę 

ekologiczną i ochronę środowiska życia człowieka. 

8. Popularyzowanie w społeczeństwie sposobów prawidłowego odżywiania i ekologicznie 

czystej żywności. 



§ 8 

Izba realizuje swoje cele i zadania między innymi poprzez: 

1.  Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie 

inicjatyw gospodarczych członków. 

2.  Popieranie, we współpracy z właściwymi organami powiatowymi, rozwoju kształcenia i 

doskonalenia zawodowego. 

3.  Delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu 

terytorialnego, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo -opiniodawczych. 

4.  Organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów na drodze postępowania 

polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie, na odrębnie określonych zasadach, w 

postępowaniu sądowym w związku z działalnością  gospodarczą jej członków. 

5.  Wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej. 

6.  Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie 

rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby. 

7.  Wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami. 

8.  Tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych, 

służących realizacji celów i zadań Izby. 

9.  Organizowanie i współorganizowanie wykładów, konferencji  naukowych szkoleń, kursów 

dokształcających oraz podwyższających  kwalifikacje zawodowe i branżowe   

10.  Prowadzenie działalności wydawniczej. 

11.  Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, 

badań marketingowych oraz konsultingu. 

12.  Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami 

zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

13.  Tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich. 

14.  Tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych. 

15.  Prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 



§ 9 

1. Izba może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, 

osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów 

realizowanych przez Izbę lub dla Izby. 

2. Ustanawianie wyróżnień i odznak o których mowa w pkt. 1, oraz  ich nadawanie należy do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

                                                                  Rozdział III 

                         CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 

§ 10 

1.  Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie: 

1.1 Obrotu hurtowego lub detalicznego wyrobami farmaceutycznymi, suplementami diety i 

żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz artykułami drogeryjnymi i 

kosmetycznymi 

1.2 Uprawy i przetwórstwa roślin leczniczych, 

1.3  Wytwarzania wyrobów medycznych i wyrobów pochodzenia roślinnego o 

właściwościach leczniczych, 

1.4  Dystrybucji wyrobów dopuszczonych do obrotu w sprzedaży pozaaptecznej, 

1.5  Dystrybucji innych wyrobów żywnościowych posiadających świadectwo zgodności UE 

w zakresie prawa farmaceutycznego, 

1.6  Marketingu w zakresie działalności od 1.1 do 1.5 

2.  Członkami Izby mogą być ośrodki naukowo-badawcze zajmujące się w swojej 

działalności statutowej tematyką zielarstwa i bromatologii 

3.  Honorowym członkiem Izby może być każda osoba fizyczna, której Walne Zgromadzenie 

Izby nada honorowe członkostwo. 



4.  Izba może nadać także osobie fizycznej status członka wspierającego. Decyzje w tym 

przedmiocie podejmuje zarząd.  

5.  Każdy podmiot określony w ust. 1, który zaprzestał prowadzenia działalności 

gospodarczej może, na swój wniosek, zachować członkostwo w Izbie. Decyzje w tym 

przedmiocie podejmuje Zarząd.  

§ 11 

1. Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską, 

dokument stwierdzający status prawny podmiotu  

2.  Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd, który w terminie do 30 

dni od otrzymania deklaracji członkowskiej i innych wymaganych dokumentów 

powiadomi ubiegającego się o członkostwo o przyjęciu w poczet członków Izby. 

3. W terminie wskazanym w ust. 2 Zarząd powiadamia ubiegającego się o członkostwo o 

odmowie przyjęcia w poczet członków Izby. Decyzja w tej sprawie winna zawierać 

uzasadnienie i pouczenie o prawie odwołania się od niej. 

4.  Podmiotowi, któremu odmówiono przyjęcia w poczet członków Izby przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w 

terminie 14 dni od otrzymania odmownej decyzji Zarządu. Walne Zgromadzenie rozpoznaje 

odwołanie na najbliższym posiedzeniu i jego decyzja jest ostateczna. 

§ 12 

1.  Członek Izby, będący osobą fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście, bądź 

przez pełnomocnika. 

2. Członka, będącego osobą prawną reprezentuje w Izbie osoba fizyczna upoważniona do 

reprezentowania danej osoby prawnej, wskazana przez uprawniony do tego organ osoby 

prawnej. 



§ 13 

Członkowie Izby mają prawo : 

1. Brać udział w Walnym Zgromadzeniu Izby. 

2. Wybierać i być wybieranymi do władz Izby  

3. Występować z wnioskami i propozycjami dotyczącymi statutowej działalności Izby, 

4. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby oraz korzystać z pomocy 

organizacyjnej przy realizacji celów wytyczonych w Statucie. 

5. Nosić odznakę Izby.  

6. Punkty od 2-4 pod warunkiem, że ma opłacone bieżące składki członkowskie.    

§ 14 

Członek Izby ma obowiązek: 

1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwal władz Izby. 

2. Uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby. 

3. Przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich. 

4. Działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby. 

5.    Regularnie opłacać składki członkowskie co  miesiąc  na bieżąco, lub  kwartalnie, rocznie 

za kolejny okres z góry. 

§ 15 

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek :  

1. Wykreślenia z dniem prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej lub rezygnacji z tej działalności, bądź też wykreślenia z 

właściwych rejestrów w wypadku nie złożenia przez członka Izby oświadczenia o 

chęci pozostawania członkiem Izby, lub też złożenia takiego oświadczenia i wydania 

przez Zarząd decyzji negatywnej.   

2. Pisemnego wypowiedzenia członkostwa w Izbie. Termin wypowiedzenia wynosi 3 

miesiące i może być skrócony na wniosek członka Izby. Decyzje w sprawie skrócenia 

okresu wypowiedzenia podejmuje Zarząd.  

3. Wykluczenia z członkostwa w Izbie.   



§ 16 

1.  Wykluczenie ze składu członków Izby może nastąpić jeśli członek : 

a) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami 

kupieckimi, 

b) narusza obowiązki członka Izby, 

c) nie płaci składek członkowskich przez co najmniej  3 miesięcy. 

2.  Decyzje w sprawach wykluczenia podejmuje Zarząd po uprzednim wysłuchaniu w miarę 

możliwości członka Izby lub jego pełnomocnika oraz zapoznaniu się z opinią Sądu 

Koleżeńskiego. 

3.  Na  pisemny wniosek członka Izby Zarząd może prolongować termin zapłaty składki o 

nie więcej niż trzy okresy płatności. W takim przypadku wykluczenie nastąpi po 

bezskutecznym upływie tego terminu.  

4.  Członkom Izby przysługuje prawo odwołania się od decyzji o wykluczeniu  do Walnego 

Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty 

otrzymania decyzji o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Walne Zgromadzenie rozpoznaje 

odwołanie na najbliższym posiedzeniu i jego  decyzja jest ostateczna.  

                                                                Rozdział IV 

                                                            ORGANY IZBY 

§ 17 

Organami Izby są: 

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Sąd Koleżeński. 



§ 18 

1.  W skład organów Izby mogą wchodzić członkowie Izby oraz inne osoby wybrane przez 

Walne Zgromadzenie i Zarząd. 

2.  Osoba fizyczna wchodząca w skład organów Izby będąca reprezentantem osoby prawnej – 

członka Izby, w razie popełnienia przestępstwa z niskich pobudek (stwierdzonego 

prawomocnym wyrokiem) lub popełnienia czynów określonych w § 16 pkt. 1 lit. a i b Statutu 

lub utraty mandatu do reprezentowania osoby prawnej – członka Izby – traci prawo 

wchodzenia w skład organów Izby. Osoba prawna – członek Izby – reprezentowana przez tę 

osobę deleguje w ciągu miesiąca na jej miejsce inną osobę, która do najbliższego Walnego 

Zgromadzenia wchodzi w skład danego organu Izby, po uzyskaniu akceptacji Zarządu. Po 

przekroczeniu tego terminu uzupełnienie organu Izby następuje przy odpowiednim 

zastosowaniu pkt. 3.  

3.  W razie utraty członkostwa w trybie § 15 lub § 16 osoba fizyczna, reprezentująca osobę 

prawną lub będąca podmiotem gospodarczym, wchodząca w skład organu Izby, traci prawo 

do wchodzenia w skład organu, a na jej miejsce zostaje przez Zarząd dokooptowany nowy 

członek. 

4.  W przypadku utraty członkostwa w Zarządzie  przez osobę nie będącą członkiem Izby lub 

nie reprezentującą osobę prawną członka Izby, uzupełnienie powstałego w ten sposób wakatu 

następuje poprzez dokooptowanie nowego członka przez Zarząd. 

§ 19 

1.  Kadencja organów Izby trwa 4 lata. 

2.  Wybory do władz Izby odbywają się w głosowaniu tajnym. 

3.  Władze Izby wymienione w § 17 pkt.2-4, mogą większością głosów uzupełniać w razie 

zaistniałej konieczności swój skład osobowy w czasie trwania kadencji, przy czym liczba 

osób dokoptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.  

4.  Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasają z dniem 

odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję. Ilość kadencji członków 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego jest nieograniczona. 



§ 20 

1.  Uchwały władz Izby zapadają zwykłą większością głosów przy  obecności co najmniej 

polowy łącznej liczby członków tych władz, o ile  przepisy Statutu nie stanowią inaczej. 

2.  Jeżeli i w pierwszym terminie posiedzenia danego organu władzy nie uczestniczy co 

najmniej połowa jego członków, wówczas w drugim terminie  posiedzenia uchwały mogą być 

podejmowane większością głosów oddanych przez członków obecnych na tym posiedzeniu. 

Drugi termin posiedzenia powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może 

być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie . 

                                                    WALNE ZGROMADZENIE 

§ 21 

1.  Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie. 

2.  Walne Zgromadzenie może obradować na posiedzeniach zwyczajnych oraz na 

posiedzeniach nadzwyczajnych 

3.  Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się raz w roku nie 

później niż do 30 czerwca  każdego roku kalendarzowego. 

4.  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się raz na 4 lata. 

5.  O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Izby pisemnie pocztą 

elektroniczną , telefonicznie lub/i - SMS  co najmniej  na 14 dni przed terminem odbycia 

Walnego Zgromadzenia oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Izby lub 

umieszczenia informacji na stronie internetowej PIZMiD. W tym samym terminie w siedzibie 

Zarządu mają być wyłożone do wglądu materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie. 

6.  Wnioski Członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad powinny być 

składane Zarządowi Izby najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. 



7.  Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w pkt.4 Zarząd 

zawiadamia o tym członków Izby co najmniej 7 dni przed terminem odbycia Walnego 

Zgromadzenia przez wywieszenie uzupełnienia w siedzibie Izby. 

§ 22 

1.  W przypadku, gdy na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego termin zwołania Walnego 

Zgromadzenia liczba członków Izby przekroczy 300, Walne Zgromadzenie może być 

zastąpione Zebraniem Delegatów członków Izby. 

2.  Zarząd zwołuje Zebranie Delegatów, określa zasady przedstawicielstwa członków Izby, 

tryb i terminarz odbywania zebrań wybierających delegatów oraz termin odbycia Zebrania 

Delegatów. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Izby zawiadamia delegatów w trybie 

przewidzianym w § 21 pkt.3. 

3.  W przypadku zwołania Zebrania Delegatów przepisy Statutu odnoszące się do Walnego 

Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio do 

Zebrania Delegatów, a uprawnienia i obowiązki członków Izby na Walnym Zgromadzeniu są 

uprawnieniami i obowiązkami Delegatów na Zebraniu Delegatów. 

4.  Mandaty delegatów wygasają  z dniem odbycia następnego zebrania Delegatury 

wybierającego delegatów lub Walnego Zgromadzenia. 

  

§ 23 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 10 członków Izby. 

2. Posiedzenia Nadzwyczajne odbywać się mogą w dowolnym terminie. W przypadku, gdy z 

żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia występują uprawnieni 

członkowie Izby lub Komisja Rewizyjna Zarząd zwołuje posiedzenie nie później niż w ciągu 

45 dni od daty zgłoszenia żądania. 

3.  Przedmiotem uchwal Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być sprawy objęte 

porządkiem obrad ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 21 z 

zastrzeżeniem pkt.4. 



4.  Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia jedynie wówczas, jeżeli dotyczą członków władz Izby lub też  

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5.  Ustalenia § 21 pkt 3 oraz pkt  5-7 stosuje się przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 24 

1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub poprzez 

przedstawicieli. 

2.  Każdy członek Izby ma na Walnym Zgromadzeniu jeden głos. 

3. Aby zabierać głos w dyskusji, oraz móc głosować, członek PIZM musi mieć zapłacone 

składki  bieżące. 

§ 25 

1. Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim 

minimum 50% członków Izby. 

2. Walne Zgromadzenie może odbyć  się w drugim terminie ustalonym przez organ zwołujący 

Walne Zgromadzenie w ogłoszeniu o jego zwołaniu bez względu na ilość uczestniczących w 

nim członków Izby Izby. 

3.  Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów  

oddanych. 

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :  

1. Uchwalanie Statutu Izby i zmian w Statucie. 

2. Uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu wyboru 

władz Izby, a także zatwierdzanie regulaminów uchwalonych przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną i Sąd Koleżeński. 

3. Wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego. 

4. Wytyczanie kierunku oraz uchwalanie programu działania Izby. 



5. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu 

Koleżeńskiego. 

6. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.  

7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie.  

8. Rozpatrywanie skarg, zażaleń i odwołań wnoszonych przez Członków Izby. 

                                                               ZARZĄD 

                                                                  § 27 

1. Zarząd składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. 

2.  Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa i dwóch wiceprezesów, 

Sekretarza oraz Skarbnika. Pozostałe osoby pozostają w Zarządzie w charakterze członków. 

3.  Zarząd w zależności od potrzeb może tworzyć swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną 

oraz powoływać komisje i zespoły, będące organami pomocniczymi Zarządu.  

4.  Każdy członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie. 

Członek Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium staje się z mocy prawa odwołanym z 

Zarządu. 

                                                                     § 28 

Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz. Oświadczenia woli za Izbę składają dwaj członkowie 

Zarządu, w tym, prezes lub jeden z wiceprezesów.  

                                                                      § 29 

Do Kompetencji Zarządu oprócz spraw wymienionych w Statucie należy :  

1.  Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 

2.  Ustalenie programu działania Izby. 

3.  Zatwierdzanie rocznego budżetu Izby oraz określanie najwyższej sumy zobowiązań jakie 

Izba może zaciągnąć. 



4.  Ustalanie zasad działalności finansowej. 

5. skreślony 

6. skreślony 

7. Podejmowanie uchwał o tworzeniu i udziale Izby w spółkach  przedsięwzięciach  

gospodarczych. 

8. Podejmowanie uchwal w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości,  utworzenia, 

wydzierżawienia jednostek gospodarczych oraz ustanowienia na nich praw użytkownika. 

 9. Zbycie wyodrębnionych jednostek gospodarczych. 

10.  Zbycie nieruchomości. 

11. Ustalanie wysokości składek członkowskich  

12.   Ustalanie zasad wynagradzania członków organów Izby. 

13.  Rozpatrywanie odwołań członków Izby od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego. 

§ 30 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

jego składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa, a pod jego nieobecność 

przewodniczącego zebrania.  

2.  Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach nie rzadziej jednak , 

     niż jeden raz na 3 miesiące.  

3.  Organizację i tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i 

zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

                                                         KOMISJA REWIZYJNA 

§ 31 

1.  Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli działalności Izby i rozlicza się ze 

swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem. 

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają ze swojego grona 

Przewodniczącego i Sekretarza. 



3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej jednocześnie nie mogą pełnić funkcji z wyboru w innych 

organach Izby. 
4.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu. 

5.  Organizację i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez 

Komisję i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

§ 32 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :  

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Izby, a 

zwłaszcza jej gospodarki finansowej. 

2. Przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami 

pokontrolnymi sporządzonymi na piśmie. 

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie 

absolutorium członkom Zarządu. 

4. skreślony 

5. Zgłaszanie wniosku do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

6. Prowadzenie okresowych kontroli i opłacania składek członkowskich. 

                                                            SĄD KOLEŻEŃSKI  

§ 33 

1. Sąd Koleżeński składa się z 2-5 członków, którzy wybierają ze swojego składu 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

2.  Członkowie Sądu Koleżeńskiego jednocześnie nie mogą pełnić funkcji z wyboru w innych 

organach Izby. 



3.  Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 

a) orzekanie w sprawach członków władz Izby dotyczących ich działalności  

organizacyjnej, 

b) orzekanie w stosunku do członków Izby w sprawach o nieprzestrzeganiu Statutu, 

regulaminów i uchwał oraz działaniach na szkodę Izby, a także sporów wynikłych 

pomiędzy członkami Izby, 

c) wyrażanie opinii w sprawie wykluczenia z członkostwa w Izbie 

4.  Organizację i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony przez 

Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

§ 34 

1.  Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne: 
a) upomnienia, 
b) nagany, 
c) zawieszenia w prawach członka- na okres od 1 roku do 3 lat  

2.  Sąd Koleżeński orzeka w składzie nie mniejszym  niż dwie osoby. 

3.  Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni 

od daty otrzymania orzeczenia. 

                                                                  Rozdział V 

                                  GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK IZBY 

§ 35 

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie 

prawa majątkowe. 



§ 36 

Majątek Izby powstaje między innymi z: 

a) składek członkowskich  

b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

c) wpływów z prowadzonej działalności Izby, 

d) dochodów z majątku Izby, 

e) majątku łączących się Izb. 

§ 37 

Zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd.  

                                                             Rozdział VI  

                     ZMIANY STATUTU, ŁĄCZENIE SIĘ I ROZWIĄZANIE IZBY 

§ 38 

1.  Uchwały w sprawie zmiany Statutu Izby winny być podjęte przez Walne Zgromadzenie 

większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

2.  W drugim terminie uchwala, o której mowa w pkt.1, może być podjęta bez względu na 

liczbę obecnych członków. 

§ 39 

1.  Uchwała w sprawie połączenia się Izb winna zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie 

zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. Przepis § 20 stosuje się odpowiednio. 

2.  Członkiem POLSKIEJ IZBY ZIELARSKO - MEDYCZNEJ jest członek łączących się 

Izb, akceptujący niniejszy Statut i zobowiązujący się do płacenia składek członkowskich. 



3. W przypadku połączenia się innej Izby z Polską Izbą Zielarsko – Medyczną  

Zarząd składa się z dotychczasowych członków Zarządu oraz nowych członków wybranych 

przez członków łączącej się Izby, a Komisja Rewizyjna składa się z dotychczasowych 

członków Komisji oraz nowych członków wybranych przez członków łączącej się Izby. 

§ 40 

1.  Uchwała w sprawie rozwiązania Izby winna być podjęta przez Walne Zgromadzenia 

większością 2/3 głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

2.  W drugim terminie uchwała, o której mowa w pkt. 1 może być podjęta bez względu na 

liczbę obecnych członków. W tym przypadku termin ten nie może zostać określony na 

wcześniejszy niż 30 dni po pierwszym terminie. 

3.  Uchwała w sprawie rozwiązania Izby winna określać sposób przeprowadzania likwidacji 

oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby. 

4.  Walne Zgromadzenie po przyjęciu uchwały, w sprawie rozwiązania Izby, powołuje 

likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.


