STATUT
Polskiego Komitetu ICUMSA

§ 1.
NAZWA STOWARZYSZENIA
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polski Komitet ICUMSA i może używać nazwy skróconej
PK ICUMSA.
2. PK ICUMSA jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” i niniejszego Statutu.
3. PK ICUMSA posiada osobowość prawną.
4. PK ICUMSA jest członkiem międzynarodowej organizacji International Commission for
Uniform Methods of Sugar Analysis (zwanej dalej „ICUMSA”).
§ 2.
SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Siedzibą PK ICUMSA jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działalności PK ICUMSA
jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3.
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
1. PK ICUMSA uczestniczy w pracach i wspiera zadania ICUMSA.
Działalność PK ICUMSA nie może stać w sprzeczności ze statutem ICUMSA.
2. PK ICUMSA reprezentuje interesy Polski w pracach ICUMSA.
3. Celem działalności PK ICUMSA na terenie Polski jest:
a) prowadzenie krajowego forum dla tematów związanych z analityką cukrowniczą;
b) promocja badań nad istniejącymi i nowymi metodami analitycznymi w przemyśle
cukrowniczym oraz w dziedzinach związanych z produkcją i przemysłowym
wykorzystaniem cukru oraz produktów cukrowniczych;
c) wspieranie wymiany doświadczeń między naukowcami, instytucjami badawczymi,
producentami, władzami oraz innymi osobami zajmującymi się analityką
cukrowniczą;
d) przygotowywanie i kierowanie do ICUMSA rekomendacji dotyczących aktualnych
oraz nowych ujednoliconych cukrowniczych metod analitycznych.
4. PK ICUMSA realizuje swoje cele i zadania poprzez:
a) organizowanie konferencji, sesji oraz szkół naukowych;
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b) organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych poprzez powołane do tego
komisje, zespoły i grupy robocze;
c) inicjowanie i wspieranie badań w zakresie analityki cukrowniczej;
d) organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami
i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
e) prowadzenie działalności wydawniczej;
f) prowadzenie międzylaboratoryjnych badań biegłości z zakresu analityki cukrowniczej;
g) udział w Sesjach i pracach komitetów technicznych ICUMSA;
h) udział w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez ICUMSA.
5. PK ICUMSA działa na zasadzie bezinteresowności, nie ma na celu osiągania zysku,
realizuje cele interesu społecznego.
6. Środki finansowe PK ICUMSA są zużywane na cele przewidziane w Statucie.

§ 4.
CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIU
1. Członkowie PK ICUMSA dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
5. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna związana z przemysłem
cukrowniczym, zainteresowana realizacją celów i zadań statutowych PK ICUMSA, która
złożyła deklarację członkowską wraz z rekomendacją jednej z instytucji lub organizacji
wymienionych w ust. 3.
6. Do instytucji i organizacji mających prawo do rekomendowania osób na członków
zwyczajnych PK ICUMSA, wymienionych w ust. 2, należą:
a) Związek Producentów Cukru w Polsce, któremu przysługuje prawo do
rekomendowania 11 osób;
b) Zakład Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej, któremu przysługuje prawo do
rekomendowania 2 osób;
c) Zakład Analizy i Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej, któremu przysługuje
prawo do rekomendowania 2 osób;
d) Instytut Przemysłu Cukrowniczego, któremu przysługuje prawo dorekomendowania
2 osób;
e) Stowarzyszenie Techników Cukrowników, któremu przysługuje prawo do
rekomendowania 2 osób.
7. Deklaracje członkowskie wraz z pisemnymi rekomendacjami na członków zwyczajnych
PK ICUMSA są składane do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje uchwałę w
sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PK ICUMSA na swym pierwszym
posiedzeniu po wpłynięciu deklaracji.
8. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z PK ICUMSA zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
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b) wpłynięcia do Zarządu pisma informującego o cofnięciu rekomendacji przez jednostkę
rekomendującą wym. w ust. 3;
c) wykluczenia decyzją Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu w przypadku:
 zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres co najmniej jednego roku;
 pomimo pisemnego upomnienia;
 braku aktywności;
 działania niezgodnego ze statutem PK ICUMSA.
d) śmierci członka.
9. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością PK ICUMSA, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub innego rodzaju na
rzecz PK ICUMSA.
10. Przyjęcia członka wspierającego PK ICUMSA dokonuje Zarząd poprzez podjęcie
stosownej uchwały.
11. Członkostwo wspierające ustaje wraz z zaprzestaniem zadeklarowanego wsparcia PK
ICUMSA na mocy uchwały Zarządu.
12. Członkiem honorowym PK ICUMSA może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi
w zakresie działań PK ICUMSA, innego narodowego komitetu ICUMSA, światowej
organizacji ICUMSA, lub także na innym polu naukowym lub społecznym.
13. Przyjęcia w poczet członków honorowych PK ICUMSA dokonuje Walne Zebranie
Członków po przedłożeniu przez Zarząd rekomendacji, udzielonej na podstawie
stosownej uchwały.

§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
1. Prawo wybierania i bycia wybieranymi do organów statutowych PK ICUMSA przysługuje
wyłącznie członkom zwyczajnym.
14. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w pracach PK
ICUMSA.
15. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do działań związanych z promowaniem
działalności PK ICUMSA oraz do dbania o jego dobre imię.
16. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do brania udziału w pracach ICUMSA, po
uzgodnieniu zakresu tych obowiązków z Zarządem.
17. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich.
18. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych nie dotyczą członków wspierających i
honorowych.
19. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do udziału w Walnych Zebraniach
Członków, jednak bez prawa głosu.
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§ 6.
ORGANY STATUTOWE STOWARZYSZENIA
1. Organami statutowymi PK ICUMSA są:
- Walne Zebranie Członków;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna.
20. Uchwały organów statutowych PK ICUMSA podejmowane są w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych,
chyba że Statut stanowi inaczej.
21. Głosowanie tajne zarządza się:
a) w sprawach powoływania i odwoływania członków władz PK ICUMSA,
b) na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
§ 7.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą PK ICUMSA.
22. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
23. Walne zebranie członków wyraża swoją wolę w formie uchwał.
24. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w
roku, w terminie do 31 marca po każdym kolejnym roku rozliczeniowym, którym jest rok
kalendarzowy.
25. O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków Zarząd obowiązany jest zawiadomić
członków Stowarzyszenia w formie pisemnej (via e-mail, faks lub drogą poczty
rejestrowej) przynajmniej na 30 dni przed terminem Zebrania, z podaniem porządku
obrad.
26. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek podpisany przez co najmniej 3/5 członków zwyczajnych.
27. W przypadkach wskazanych w ust. 6 lit. b i c Zarząd jest zobowiązany do zwołania
Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.
28. Walne Zebrania Członków są protokołowane. Protokół jest podpisywany przez
przewodniczącego zebrania i protokolanta.
29. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statutu;
b) przyjmowanie programów działania PK ICUMSA ;
c) wybór Przewodniczących, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarzy Zarządu i
Komisji Rewizyjnej;
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d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) przyjmowanie budżetu PK ICUMSA;
f) udzielanie Zarządowi corocznie absolutorium z wykonania budżetu PK ICUMSA za
rok ubiegły;
g) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
h) przyjmowanie członków honorowych PK ICUMSA;
i) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie
do właściwości innych organów statutowych PK ICUMSA.
§ 8.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
1. Zarząd PK ICUMSA składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,
wybieranych przez Walne Zebranie Członków z grona członków zwyczajnych.
2. Przewodniczący PK ICUMSA jest jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego
ICUMSA, zgodnie z art. 5 pkt. 3 statutu ICUMSA.
3. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania
Członków, na którym zatwierdzono sprawozdanie ustępującego Zarządu z wykonania
budżetu PK ICUMSA za czwarty rok kalendarzowy jego kadencji.
5. Wybór członków Zarządu nowej kadencji odbywa się na Walnym Zebraniu Członków, na
którym zatwierdzono sprawozdanie ustępującego Zarządu z wykonania budżetu PK
ICUMSA za czwarty rok jego kadencji.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje:
a) w przypadku rezygnacji członka Zarządu;
b) w przypadku odwołania ze składu Zarządu przez Walne Zebranie Członków;
c) w przypadku śmierci członka Zarządu.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 Walne Zebranie Członków na najbliższym
posiedzeniu dokonuje uzupełniającego wyboru Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu (via e-mail, faks lub drogą poczty rejestrowej) zwołuje
Przewodniczący co najmniej raz na dwa miesiące, podając porządek obrad posiedzenia.
9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Posiedzenia mogą mieć formę telekonferencji,
przy czym protokół z takich posiedzeń wymaga podpisu wszystkich uczestników.
10. Zarząd w okresie między posiedzeniami jest reprezentowany przez Przewodniczącego.
11. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego w jego obowiązkach tylko w
przypadku jego długotrwałej nieobecności lub na jego wyraźne, pisemne życzenie.
12. Sekretarz jest odpowiedzialny za należne prowadzenie i archiwizację dokumentacji PK
ICUMSA.
13. Do zadań i kompetencji Zarządu PK ICUMSA należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
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b) uchwalanie projektów i planów działania PK ICUMSA;
c) przygotowywanie projektu budżetu na kolejny rok rozliczeniowy;
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji co do wysokości składki
członkowskiej na następny rok rozliczeniowy;
e) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności, w tym z
wykonania budżetu za ubiegły rok rozliczeniowy;
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia na członków zwyczajnych i
wspierających PK ICUMSA;
g) przyjmowanie uchwał w sprawie rekomendowania osób na członków honorowych
PK ICUMSA;
h) podejmowanie uchwał w zakresie bieżącej działalności PK ICUMSA;
i) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

§ 9.
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PK ICUMSA.
2. Komisja Rewizyjna składa się Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków z grona członków zwyczajnych
PK ICUMSA.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i kończy się z dniem odbycia Walnego
Zebrania Członków, na którym zatwierdzono sprawozdanie ustępującego Zarządu z
wykonania budżetu PK ICUMSA za czwarty rok kalendarzowy jego kadencji.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej nowej kadencji odbywa się na Walnym Zebraniu
Członków, na którym zatwierdzono sprawozdanie ustępującego Zarządu z wykonania
budżetu PK ICUMSA za czwarty rok jego kadencji.
5. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje:
a) w przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej;
b) w przypadku odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie
Członków;
c) w przypadku śmierci członka Komisji Rewizyjnej.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 Walne Zebranie Członków na najbliższym
posiedzeniu dokonuje uzupełniającego wyboru Komisji Rewizyjnej.
7. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy wykonywanie kontroli nad działalnością PK
ICUMSA.
8. Do szczególnych uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
a)
bieżąca kontrola działalności Zarządu PK ICUMSA;
b)
składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z kontroli działalności
PK ICUMSA oraz występowanie z wynikającymi z tych sprawozdań
wnioskami;
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c)

wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.

9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej Przewodniczącego (via e-mail,
faks lub na drodze poczty rejestrowej), co najmniej raz w roku przed Walnym Zebraniem
Członków zatwierdzającym realizację budżetu PK ICUMSA za ubiegły rok
rozliczeniowy.
10. Zapisy § 8 ust. 9-12 znajdują zastosowanie w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej i jej
członków.
§ 10.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
1. Majątek PK ICUMSA stanowią: ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.
2. Na środki finansowe składają się: składki członkowskie, wpłaty od członków
wspierających, przychody z prowadzonej działalności, dotacje oraz darowizny i zapisy.
3. Za majątek Stowarzyszenia odpowiada Zarząd.
§ 11.
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI
Do składania oświadczeń woli w imieniu PK ICUMSA wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu.
§ 12.
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
1. Zmiana Statutu PK ICUMSA następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych.
2. PK ICUMSA ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków
uchwały o rozwiązaniu PK ICUMSA podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności co
najmniej 4/5 uprawnionych.
3. Uchwała o rozwiązaniu PK ICUMSA określi przeznaczenie majątku pozostałego po PK
ICUMSA oraz sposób przeprowadzenia likwidacji.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2005 r.
Za Komitet Założycielski:

…………………………….

………………………………

Dr Krystyna Lisik

mgr inż. Krystyna Wasińska
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