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I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawnyZwiązku.

Sl
1. Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego zwany dalej Okręgowym

Związkiem jest rolniczym zrzeszeniem branżowym i stanowi dobrowolną niezależną i

samorządną społeczno - zawodową organizację rolników, plantatorów buraka
cukrowego.

02. Terenem działania Okręgowego Związku jest obszar objęty kontraktacją buraka

1.

2.

1.

2.

cukrowego przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. w Toruniu'
a siedzibą Zarządu jest miasto Bydgoszcz.

Okręgowy Związek posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany i działa na
podstawie ustawy o społeczno - zawodowych organizacjach rolników.

Okręgowy Związek używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem Okręgowy
Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy.

Okręgowy Związek opiera swoją działalność na:

pracy społecznej ogółu swoich członków,

- pracy zawodowej, własnej etatowej służby specjalistycznej.

Okręgowy Związek jest członkiem i zrzesza się w Krajowym Związku Plantatorów
Buraka Cukrowego zwanym w dalszej części statutu Krajowym Związkiem i

podlega koordynacyjnemu nadzorowi tego Związku, którego siedzibą jest miasto
stołeczne Warszawa.
Okręgowy Związek może być członkiem innej organizacji rolniczej, społecznej i
gospodarczej w kraju.
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II. Cele i zadania Okręgowego Związku.

1 . Podstawowym celem Okręgowego Związku jest reprezentowanie interesów swoich
członków i obrona ich praw wynikających z postanowień statutu i innych aktów
normatywnych dotyczących produkcji i zbytu buraka cukrowego.

2. Okręgowy Związek reprezentuje interesy swoich członków wobec:
- instytucji kontraktujących i skupujących buraki cukrowe,
- organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej,
- innych jednostek gospodarczych pracujących na rzecz rolnictwa.

Ponadto celem Okręgowego Związku jest:
- działanie na rzecz tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi produkcji i
wydajności buraka cukrowego oraz jakości uzyskanego surowca,

- usprawnianie i ułatwianie pracy rolników - plantatorów poprzez stałe

wprowadzanie postępu technicznego i biologicznego oraz nowoczesnych
rozwiązań agrotechnicznych,

- udzielanie rolnikom - plantatorom wszechstronnej pomocy w zakresie
zabezpieczenia niezbędnych środków i potrzeb inwestycyjnych związanych z
produkcją buraka cukrowego.

Cele i zadania wynikające z postanowień S 5 Okręgowy Związek realizuje poprzez:
- sprawowanie kontroli społecznej w zakresie oceny jakości zbywanych buraków i

prawidłowości rozliczeń za dostarczony surowiec,
- nadzór nad prawidłową organizacją i wyposażeniem terenowej sieci punktów
skupu oraz ustaleniem systemu odbioru surowca,

- udział w opracowaniu przepisów prawnych regulujących zagadnienia kontraktacji,
cen skupu, zasad odbioru buraków itp.

- ustalanie wspólnie z instytucjami kontraktującymi, rejonów kontraktacji oraz
uzgadnianie doboru plantatorów buraka cukrowego,

- udział w procesie prywatyzacji Cukrowni.

Cele i zadania wynikające z postanowień S 6 Okręgowy Związek realizuje przez:
organizowanie dla plantatorów szkoleń i kursów specjalistycznych,wyjazdów
specjalistycznych, pokazów, wystaw, wdrożeń i upowszechnianie osiągnięć
instytutów i placówek naukowych krajowych i zagranicznych,
wydawanie własnego fachowego czasopisma oraz współudział w wydawaniu
fachowych periodyków, czasopism i ulotek dotyczących nowoczesnychmetod
uprawy buraka cukrowego,

- prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze handlowym produkcyjnym i
usługowym na potrzeby rolników - członków Okręgowego Związku na zasadach
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określonych w odrębnych przepisach. Zakres działalności gospodarczej oraz
sposób zagospodarowania nadwyżki w razie jej powstania - określi Zarząd
Okręgowego Związku w drodze uchwały.

III. Członkowie Okręgowego Związku, ich prawa i obowiązki.

1. Członkiem Okręgowego Związku zostaje rolnik oraz podmioty gospodarcze,
i kontraktujący buraki cukrowe i wnoszący opłatę plantatorską.

2. Członek Okręgowego Związku pełniący funkcję z wyboru po zaprzestaniu
kontraktacji buraków cukrowych pełni funkcję do końqa kadencji z
zastrzeżeniem Sll pkt.l myślnik pierwszy i drugi.
Członkiem honorowym Okręgowego Związku zostaje osoba, która przez swoją3.

wieloletnią działalność społeczno - zawodową szczególnie zasłużyła się w rozwoju
buraka cukrowego i pracy Okręgowego Związku.
Tytuł honorowego członka nadaje się na okres bezterminowy na podstawie uchwały4.
podjętej na Zjeździe Delegatów na 'wniosek Zarządu Okręgowego Związku.
Członek honorowy korzysta ze świadczeń i pomocy Okręgowego Związku i może5.
brać udział w pracach Okręgowego Związku z głosem doradczym.
Członek honorowy jest zwolniony z wnoszenia opłat na rzecz Okręgowego6.
Związku.

SIO

1. Członek Okręgowego Związku ma prawo:
- korzystać z pomocy Okręgowego Związku w przypadku naruszenia jego praw
przez organa władzy i administracji lub instytucji i organizacji obsługi rolnictwa i wsi,

- uczestniczyć w zebraniach Okręgowego Związku,
- wybierać i być wybieranym do władz Okręgowego Związku,
- korzystać z pomocy organizacyjnej, prawnej i fachowej Okręgowego Związku w
sprawach dotyczących produkcji buraka cukrowego,

- wnioskować o kierunkach działalności Okręgowego Związku,
- korzystać ze środków i urządzeń pozostających w dyspozycji Okręgowego
Związku.

2. Członek Okręgowego Związku jest zobowiązany:
- brać czynny udział w pracach związanych z realizacją zadań Okręgowego
Związku,

- stosować się do uchwał, postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i innych
dokumentów określających zadania Okręgowego Związku,

- wnosić opłaty plantatorskie.
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Sll
1. Członek Okręgowego Związku traci prawa członkowskie na skutek:

- złożenia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie wyraża zgody na
przynależność do Okręgowego Związku,

- nie wywiązywania się z obowiązków statutowych, działalności na szkodę
Okręgowego Związku lub w razie postępowania nielicującego z godnością członka,

- nie podpisanie umowy kontraktacyjnej produkcji buraka cukrowego przez 2 lata.
2. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje w drodze głosowania Zarząd Rejonowy
Okręgowego Związku.
Od decyzji o wykluczeniu członek może odwołać się do Zarządu Okręgowego
Związku, którego decyzja jest ostateczna.

IV. Struktura organizacyjna Okręgowego Związku.

A. Okręgowe Władze Związku

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

S12

Władzami Okręgowego Związku są:
- Zjazd Delegatów,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Okręgowego Związku trwa cztery lata.
Członkowie władz Okręgowego Związku pełnią swoje funkcje honorowo.

S13
Okręgowy Związek działa zgodnie ze statutem uchwalonym przez Zjazd Delegatów.

S14

Zjazd Delegatów zwany dalej Zjazdem jest najwyższąwładzą Okręgowego Związku.
Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Okręgowego Związku, co dwa lata
sprawozdawczy i co cztery lata sprawozdawczo - wyborczy.
W Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez Rejonowe Zjazdy, a ich liczbę
ustala Zarząd Okręgowego Związku w porozumieniu z Zarządami Rejonowymi.
Delegaci powinni być powiadomieni o terminie Zjazdu przynajmniej na 10 dni przed
Zjazdem. W zawiadomieniu powinien być podany poržądek obrad.
Obrady Zjazdu odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalonym każdorazowo
przez Zjazd.
Zjazd jest władny podejmować uchwały przy obecności, co najmniej połowy
delegatów. W przypadku nie spełnienia tego warunku następny Zjazd może
podejmować uchwały bez względu na liczbę delegatów. Termin drugiego Zjazdu
może być wyznaczony w tym samym dniu o pół godziny później, co powinno być
podane w zaproszeniu.
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S15

Nadzwyczajny Zjazd może zostać zwołany z inicjatywy Krajowego Związku, Zarządu
Okręgowego Związku, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie, co najmniej 1/3 członków
Okręgowego Związku.
Wniosek zawierający żądanie zwołania nadzwyczajnego Zjazdu winien być
umotywowany pisemnie.
Nadzwyczajny Zjazd powinien odbyć się najpóźniej w ciągu czterech tygodni od daty

złożonego wniosku.
Nadzwyczajny Zjazd rozpatruje sprawy, dla których został zwołany.

S16

Do zadań Zjazdu należy:
- ocena działania Okręgowego Związku i jego organów,
- uchwalenie kierunków działania Okręgowego Związku i statutu oraz wytyczanie
kierunków działania dla Zarządów Rejonowych,

- wybieranie i odwoływanie Zarządu, Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej Okręgowego
Związku,

- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
- zatwierdzanie regulaminów działania: Zarządu Okręgowego Związku, Komisji
Rewizyjnej, Zarządów Rejonowych,

- wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
- podejmowanie decyzji o przystępowaniu Okręgowego Związku do innych
organizacji rolniczych, społecznych i gospodarczych,

- uchwalenie wysokości opłaty plantatorskiej,
- podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Okręgowego Związku.

S17
Zarząd Okręgowego Związku składa się 8-12 członków. Z wybranego składu

Zarządu delegaci proponują kandydatów na prezesa i dokonują wyboru w głosowaniu
tajnym. Ponadto członkowie Zarządu wybierają ze swego grona dwóch wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika, którzy wraz z prezesem stanowią Prezydium Zarządu.
Zarząd działa kolegialnie na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zjazd

oraz uchwalonych przez siebie planów pracy.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż cztery
razy w ciągu roku.

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.W razie równej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Posiedzenia Zarządu są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej
połowa członków.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane w protokolarzu i protokoły są przyjmowane
na następnym posiedzeniu.
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S18

Do zadań Zarządu Okręgowego Związku należy:
- reprezentowanie Okręgowego Związku i interesów jego członków na zewnątrz,
- kierowanie działalnością Okręgowego Związku zgodnie ze statutem oraz uchwałami
Krajowego i Okręgowego Zjazdu jak równiež wytycznymi Krajowego Związku,

- zwoływanie Zjazdu,
- określenie liczby i zasad reprezentacji delegatów na Zjazd,
dokoptowywanie do swego składu naukowcówi specjalistów w dziedzinie
produkcji buraka cukrowego,

- zatwierdzanie planów działalności rzeczowo — finansowej 'i rocznych sprawozdań
finansowych Okręgowego Związku oraz przedkładanie Krajowemu Związkowi
sprawozdań z tej działalności,

- koordynowanie i nadzorowanie działalności terenowych ogniw Okręgowego
Związku,

- kierowanie pracą Prezydium Zarządu Okręgowego Związku,
- wnioskowanie do odpowiednich władz o odznaczenia resortowe i państwowe dla

zasłużonych działaczy i pracowników etatowych Okręgowego Związku,
- zarządzanie majątkiem Okręgowego Związku,
- uchylanie decyzji Zarządów Rejonowych niezgodnych ze statutem,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników etatowych.

S19

1. Prezydium Zarządu Okręgowego Związku realizuje powierzone mu zadania będące w
kompetencji Zarządu Okręgowego Związku.

2. Uchwały Prezydium Zarządu są prawomocne po przyjęciu przez Zarząd.
3. Członkowie Prezydium mogą indywidualnie podejmować czynności w ramach
określonych przez Prezydium Zarządu.

S20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków i działa na podstawie regulaminu
zatwierdzonego przez Zjazd.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego.

3. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego,
co najmniej dwa razy w ciągu roku.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.W razie równej ilości głosów
decyduje głos przewodniczącego zebrania.

5. Zebrania Komisji Rewizyjnej są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej
3 członków.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.

7. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu i Zarządów Rejonowych.
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Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- Kontrola całokształtu działalności statutowej, rzeczowej i gospodarczo -

finansowej Okręgowego Związku,
składanie Zarządowi Okręgowego Związku i Zjazdowi sprawozdań z kontroli
działalności organów Okręgowego Związku oraz przedkładanie wniosków w tych
sprawach,
przedkładanie Zjazdowi Okręgowego Związku i Rejonowym Zjazdom wniosku o

absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgowego Związku i Zarządów
Rejonowych,

- wnioskowanie pod adresem Zarządu Okręgowego Związku o zwołanie
Nadzwyczajnego Zjazdu.

B. Rejonowe Władze Związku.

S22

Władzami rejonowymi Okręgowego Związku są:1
- Rejonowy Zjazd Delegatów,
- Zarządy Rejonowe w Kruszwicy i Nakle n/Not

2. Kadencja władz rejonowych Okręgowego Związku trwa cztery lata.

S23

1. Rejonowy Zjazd Delegatów zwany dalej Rejonowym Zjazdem jest najwyższąwładzą
rejonu Okręgowego Związku.

2. Rejonowy Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Rejonowy OKręgowego Związku, co
roku sprawozdawczy i co cztery lata sprawozdawczo - wyborczy.

. W Rejonowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na zebraniach
sprawozdawczo - wyborczych w sekcjach, a ich liczbę ustala Zarząd Rejonowy w
porozumieniu z Zarządem Okręgowego Związku. Delegaci powinni być
powiadomieni o terminie Rejonowego Zjazdu przynajmniej na 10 dni przed

Zjazdem. W zawiadomieniu powinien być podany porządek obrad.
4. Obrady Rejonowego Zjazdu odbywają się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym
każdorazowo przez delegatów.

5. Rejonowy Zjazd jest władny podejmować decyzje przy obecności, co najmniej
połowy delegatów. W przypadku nie spełnienia tego warunku następny Rejonowy
Zjazd może podejmować decyzje bez względu na liczbę delegatów. Termin
drugiego Rejonowego Zjazdu może być wyznaczony w tym samym dniu o pół
godziny później, co powinno być podane w zaproszeniu.

S 24

Do zadań Rejonowego Zjazdu należy:
- ocena działania Zarządu Rejonowego,
- w oparciu o wytyczne Okręgowego Związku uzgadnianie kierunków działania
Zarządu Rejonowego oraz sekcji plantatorów buraka cukrowego,
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- wybieranie i odwoływanie Zarządu i Prezesa Zarządu Rejonowego,
- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
- wnioskowanie zmian w Statucie Okręgowego Związku,
- wybór delegatów na Zjazd Okręgowego Związku,
- wnioskowanie do Okręgowego Związku w sprawach dotyczących produkcji buraka
cukrowego oraz działalności Okręgowego Związku.

S25
1. Zarząd Rejonowy składa się z 17-25 członków. Z wybranego składu Zarządu

delegaci proponują kandydatów na prezesa i dokonują wyboru w głosowaniu tajnym.
Ponadto członkowie Zarządu wybierają dwóch wiceprezesów i sekretarza.
Działa na podstawie Statutu Okręgowego Związku, regulaminu zatwierdzonego
przez Zjazd Delegatów, wytycznych Zarządu Okręgowego Związku.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy
razy do roku.

3. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów.W razie równiej ilości
głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Posiedzenia Zarządu są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej
połowa członków.

S26

Do zakresu działania Zarządu Rejonowego należy:
- reprezentowanie Okręgowego Związku i interesów jego członków na zewnątrz,
- zwoływanie Rejonowego Zjazdu,
- zatwierdzanie planów działalności rzeczowej sekcji,
- koordynowanie i nadzorowanie działalności sekcji,
- organizowanie kontroli społecznej,
- opiniowanie doboru kadry etatowej na punktach skupu i odbioru buraków
cukrowych,

- współdziałanie z przemysłami i instytucjami kontraktującymi na odcinku realizacji
planów kontraktacji buraka cukrowego,

- koordynowanie pracy specjalistów etatowych w rejonie zgodnie z wytycznymi
zatwierdzonymi przez Zarząd Okręgowego Związku oraz kontrola ich działalności,

- wnioskowanie projektów planów zadań rzeczowych dla rejonu.

C. Sekcje Wiejskie.
S 27

Sekcja plantatorów jest podstawowym ogniwem Okręgowego Związku.
Sekcję stanowi zespół, co najmniej 7 członków plantatorów buraka cukrowego
zamieszkujących na terenie działania sekcji. Osoby prawne stanowią oddzielną
sekcję na terenie rejonu.
Zebrania sprawozdawczo - wyborcze sekcji odbywają się co cztery lata.
Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym sekcji wybiera się delegata na Rejonowy
Zjazd, który jednocześnie pełni funkcję mężazaufania czyli przewodniczącego sekcji.
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W sekcjach do 20 członków wybiera się 1 delegata, natomiast powyżej 20
członków 2 delegatów.

5.Zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji jest prawomocne przy obecności, co
najmniej połowy członków. W przypadku nie spełnienia tego warunku, następne
zebranie może podejmować decyzje bez względu na liczbę obecnych członków.

Termin drugiego zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu o pół godziny
później .Decyzje zapadają większością głosów.

V. Fundusze Okręgowego Związku.

S28

1. Fundusze i majątek Okręgowego Związku powstają:
- z opłat plantatorskich w wysokości 0,5% wartości skupionych buraków
cukrowych od członków Okręgowego Związku,

- dotacji, zapisów i darowizn,
- z innych źródeł.

2. Fundusze z opłat plantatorskich gromadzone są na koncie Okręgowego Związku,
który zatrzymuje do swej dyspozycji 90 % uzyskanej kwoty, a 10 % funduszu
przekazuje Krajowemu Związkowi.

3. Fundusze z dotacji, zapisów, darowizn i innych źródeł gromadzone są na koncie

Okręgowego Związku, który zatrzymuje do swej dyspozycji całąkwotę.
4. Okręgowy Związek posiada własny majątek ruchomy i nieruchomy, który może

nabywać, zbywać i obciążać zobowiązaniami. Majątek Okręgowego Związku składa

się ze środków trwałych i obrotowych.

Przepisy ogólne.

S29

Decyzje ogniw Okręgowego Związku niższego szczebla mogą być uchylone przez
ogniwa wyższego szczebla tylko w wypadku ich niezgodności ze Statutem
Okręgowego Związku.

S30

1. Rozwiązanie Okręgowego Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu
podjętej większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 liczby delegatów.

2. Czynności związane z likwidacją Okręgowego Związku dokonuje specjalna komisja

likwidadyjna Wybrana na Zjeździe w porozumieniu z władzami, które zarejestrowały
Okręgowy•Zv0iąŽek.
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S31

1. Okręgowy Związek w razie potrzeby i posiadanych możliwości finansowych może
wypłacać nagrody dla aktywu społecznego Okręgowego Związku w wysokości do
10 % wpływu opłat plantatorskich z skupionych buraków cukrowych w danym roku.

2. Potrzeby i możliwości finansowe będzie określał Zarząd Okręgowego Związku
podejmując stosowne uchwały,

S32

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Okręgowego Związku
składają w jego imieniu dwaj członkowie Zarządu w tym prezes lub wiceprezes i

upoważniony przez Zarząd pełnomocnik.
2. Wnioski do Sądu Rejonowego o zmiany w rejestrze podpisują w imieniu Zarządu

prezes i wiceprezes lub dwóch wiceprezesów.

S33

Niniejszy Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego
Związku Plantatorów Roślin Okopowych w Bydgoszczyw dniu 3 maja 1983 roku, z
późniejszymi zmianami z dnia 20 maja 1987 roku, z dnia 3 maja 1988 roku, z dnia 14

maja 1992 roku, z dnia 20 września 1996 roku, z dnia 14 marca 1997 roku, z dnia 7 maja
2001 roku , z dnia 2 czerwca 2003 roku , z dnia 4 maja 2005 roku , z dnia 5 lipca 2005r.,

z dnia 11 lipca 2006 roku, z dnia 26 maja 2008 roku, z dnia 16 marca 2009 roku, z dnia 06
marca 2017 roku i z dnia 06 lipca 2022 roku.

Wiceprezes rządu

Piotr Maj

Prezes Zarządu

Józef Pawela

Zaświadczasłęžjôdt10źd przedłożonego statutu

KRS „

tarszy sekretarz są owy

siółkaLidi


