STATUT
STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT
DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE
tekst jednolity z dnia 4 września 2020 roku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
art. 1
1. Nazwa Stowarzyszenia
„STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW
PŁYT
DREWNOPOCHODNYCH
W POLSCE”.
2. Siedziba Stowarzyszenia
Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.
3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych dla realizacji swoich
zadań i celów określonych niniejszym statutem.
art. 2
1. Stowarzyszenie zrzesza krajowych producentów wyrobów drewnopochodnych
i materiałów wykorzystywanych przy ich produkcji, ośrodki naukowo-badawcze oraz
osoby i instytucje otoczenia biznesu, a także uczelnie publiczne i niepubliczne
działające na rzecz rozwoju przemysłu płyt drewnopochodnych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.
art. 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

II. CELE STOWARZYSZENIA
art. 4
1. Celami Stowarzyszenia są:
1) Określanie i uzgadnianie podstawowych kierunków działalności Stowarzyszenia w celu
zapewnienia stałego rozwoju i doskonalenia produkcji płyt drewnopochodnych.
2) Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych,
samorządowych i innych instytucji.
3) Organizacja współpracy z dostawcami surowców i materiałów do produkcji w celu
inspirowania postępu w produkcji płyt drewnopochodnych i zabezpieczenia
materiałowo-technicznego.
4) Zwiększanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy i promowanie rozwiązań
mających wpływ na podniesienie bezpieczeństwa i efektywności pracy w zakładach
zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
5) Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i standardów ochrony środowiska.
6) Współpraca z branżowymi organizacjami międzynarodowymi i stowarzyszeniami
innych krajów.
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7) Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia oraz pracowników wszystkich
specjalności członków wspierających Stowarzyszenia.
8) Zarządzanie polityką informacyjną dotyczącą technicznych i ekonomicznych tendencji
rozwojowych w branży oraz zmian formalno-prawnych na rynku, na którym
Członkowie Stowarzyszenia działają.
9) Popularyzowanie i rozwój zainteresowania branżą i dziedzinami działalności członków
stowarzyszonych na wszystkich poziomach w procesie kształcenia i edukacji.
10) Organizowanie i współdziałanie w organizowaniu sympozjów i seminariów o tematyce
interesującej członków Stowarzyszenia.
11) Doskonalenie organizacji produkcji i metod zarządzania.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek
naukowo-badawczych oraz instytucji i organizacji z postulatami, wnioskami,
zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw poszczególnych gałęzi przemysłu płyt
drewnopochodnych,
2) organizowanie i prowadzenie dla członków Stowarzyszenia doradztwa i szkoleń,
3) współpracę z uczelniami wyższymi, szkołami średnimi oraz jednostkami naukowo
badawczymi w celu szkolenia i pozyskiwania odpowiednio wykwalifikowanej kadry
oraz pozyskiwania koncepcji i rozwiązań przydatnych dla rozwoju branży,
4) Udział w konsultacjach społecznych w zakresie projektowanych zmian prawnych
dotyczących i związanych z branżą,
5) szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością
Stowarzyszenia,
6) wszechstronne upowszechnianie i promocję wiedzy branżowej z zakresu przemysłu
drzewnego, a także wiedzy służącej propagowaniu nowości naukowych przez
publikacje, organizowanie sympozjów, kursów, zjazdów, wykładów, odczytów,
uczestnictwo w sympozjach, kursach, zjazdach, wykładach, odczytach; organizację
krajowych i zagranicznych wyjazdów szkoleniowych lub promocyjnych,
7) wymianę doświadczeń między członkami Stowarzyszenia, jak również przez
współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
8) działania mające na celu reklamowanie i promowanie celów i działalności
Stowarzyszenia,
9) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
10) działalność wystawienniczą, wydawniczą i prasową,
11) wspieranie inicjatyw organizowanych przez inne podmioty zewnętrzne w zakresie
pokrywającym się z celami Stowarzyszenia, głównie poprzez oficjalne popieranie lub
patronowanie takim przedsięwzięciom, a także bezpłatne użyczanie logo
Stowarzyszenia,
12) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów i struktur Stowarzyszenia.
III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
art. 5
Członkami Stowarzyszenia są:
1) Członkowie zwyczajni,
2) Członkowie wspierający,
3) Członkowie honorowi.
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art. 6
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych
decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z pisemną
deklaracją kandydata, do której załączono minimum dwie rekomendacje członków
zwyczajnych oraz jedną rekomendację członka wspierającego.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna,
która uzasadni swoje zainteresowanie działalnością na rzecz przemysłu drzewnego,
zadeklaruje płacenie określonych sum na cele Stowarzyszenia oraz uzyska zgodę
Walnego Zebrania Członków.
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne
Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia i przemysłu płyt
drewnopochodnych. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa wraz
z uzasadnieniem zgłasza Zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków
Stowarzyszenia.
Decyzja o przyjęciu w poczet członków następuje w formie uchwały.
art. 7
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
- brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
- aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia,
- przejawianie inicjatywy na rzecz Stowarzyszenia,
- regularne opłacanie składki członkowskiej,
- przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członek wspierający i honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w Walnym
Zebraniu Członków z głosem doradczym. Nie może być wybierany i wybierać do władz
Stowarzyszenia.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

art. 8
Członkostwo Stowarzyszenia nie ogranicza w żadnym zakresie przynależności do innych
stowarzyszeń i organizacji.
art. 9
1. Ustanie członkostwa następuje w wyniku:
 wystąpienia,
 wykreślenia,
 wykluczenia.
2. Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka złożony pisemnie do
Sekretariatu Stowarzyszenia.
3. Wykreślenia dokonuje Walne Zebranie Członków w przypadku niepłacenia składek w
okresie dłuższym niż rok, śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności
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prawnych przez członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, a
także innych uzasadnionych przyczyn.
4. Wykluczenie może nastąpić, gdy członek Stowarzyszenia:
 popełni przestępstwo ustalone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 działa na szkodę Stowarzyszenia,
 zaniedbuje obowiązki członkowskie.
5. Ustanie członkostwa następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków.
IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
art. 10
1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Komisja Rewizyjna,
- Zarząd.
2. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie
Stowarzyszenia lub innym wskazanym przez Zarząd miejscu.
3. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd najpóźniej do 31 maja każdego roku,
jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo – wyborcze.
4. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, złożony do Sekretariatu Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają, z zastrzeżeniem odrębnych
postanowień Statutu, bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał
o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają większości 3/4
głosów oddanych, przy obecności co najmniej 50% członków. Jeśli na zebraniu nie ma
wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
6. Walne Zebranie Członków:
1) wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną. Kadencja tych
organów Stowarzyszenia wynosi 4 lata,
2) zatwierdza plany i kierunki działalności oraz budżet Stowarzyszenia; może również
uchwalać tworzenie funduszy celowych i określać ich przeznaczenie,
3) uchwala Regulamin opłacania i wysokość składek członkowskich, który przyjmowany
jest zwykłą większością głosów,
4) udziela Zarządowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz Stowarzyszenia,
6) w razie potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających do władz Stowarzyszenia
według tych samych zasad jak wyboru władz,
7) uchwala zmiany Statutu Stowarzyszenia,
8) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną
organizacją,
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9) podejmuje uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.
7. Każdemu członkowi Stowarzyszenia uprawnionemu do głosowania w Walnym
Zebraniu Członków (członkowi zwyczajnemu) przysługuje jeden głos.
art. 11
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:
 Prezydenta,
 co najmniej 2 (dwóch) Wiceprezydentów,
 Sekretarza.
2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone
do Kompetencji Walnego Zebrania.
3. Prezydent
kieruje
pracami
Zarządu
oraz
Sekretariatem
i
jest
wraz
z wiceprezydentami odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem Członków za realizację
uchwalonego planu działalności i budżetu Stowarzyszenia.
4. Prezydent reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz w stosunkach międzynarodowych.
5. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
6. Do zaciągania zobowiązań finansowych oraz majątkowych poza budżetem Stowarzyszenia,
wymagane jest specjalne pełnomocnictwo Walnego Zebrania Członków. Do zaciągania
zobowiązań finansowych oraz majątkowych w ramach budżetu uprawniony jest Prezydent
łącznie z jednym członkiem Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w uzasadnionych przypadkach
głosowanie może odbywać się elektronicznie.
8. W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o wyrażeniu opinii przez
członków i głosowanie drogą elektroniczną.
9. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.
10.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. Zasady
oraz wysokość wynagrodzenia określane są w uchwale Walnego Zebrania Członków.
art. 12
1. Sekretariat podlega Sekretarzowi i jest administracyjnym i wykonawczym wewnętrznym
organem Stowarzyszenia.
2. Sekretariat może zatrudniać etatowych pracowników Sekretariatu, których w imieniu
Stowarzyszenia zatrudnia Zarząd. Walne Zebranie uchwala limity etatów Sekretariatu.
3. Zadaniem Sekretariatu jest ścisła współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w zakresie prac
koncepcyjnych i planistycznych oraz bieżącej realizacji planu działalności Stowarzyszenia.
4. Sekretariat prowadzi korespondencję Zarządu z członkami Stowarzyszenia oraz instytucjami
współpracującymi w kraju i zagranicą.
1.
2.
3.
4.

art. 13
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się
z przewodniczącego oraz dwóch członków.
Komisja Rewizyjna obowiązana jest prowadzić kontrolę zgodności działania
Stowarzyszenia ze statutem oraz ocenę zgodności wydatków z planem i budżetem,
ponadto przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.
Kontrola winna być przeprowadzona nie mniej jak raz w roku w czasie kadencji oraz
przed upływem kadencji. Wyniki kontroli są prezentowane na Walnym Zebraniu
Członków i są konieczne do uzyskania absolutorium przez Zarząd.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie.
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V. KOMISJE (SEKCJE) STOWARZYSZENIA
art. 14
1. Z uwagi na specyfikę poszczególnych gałęzi przemysłu płyt drewnopochodnych w ramach
Stowarzyszenia działają sekcje:
1) Sekcja producentów sklejek.
2) Sekcja producentów płyt (PW, MDF, OSB, płyty pilśniowe i inne).
2. Celem działania sekcji jest wsparcie Zarządu we właściwym reprezentowaniu
Stowarzyszenia w relacjach z władzami i innymi instytucjami.

VI. FINANSE STOWARZYSZENIA
art. 15
1. Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe na statutową działalność w oparciu o:
a) roczne składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zebranie Członków,
b) wniesione wpłaty członków wspierających,
c) otrzymane darowizny, zapisy, dotacje, itp.,
d) wpływy z prowadzonej działalności.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
art. 16
1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie przez Walne Zebranie Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Statut opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami), która obowiązuje Stowarzyszenie w sprawach nie
ujętych w Statucie.
4. Nadzór nad Stowarzyszeniem należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę
Stowarzyszenia.
Statut w wersji poprawionej przyjęto podczas obrad 55. Walnego Zebrania Stowarzyszenia
Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 4 września 2020 roku.

Sekretarz

Prezydent

Dorota Dziurka

Jędrzej Kasprzak
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