Projekt Uchwały
Uchwała
Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka
w Białymstoku
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w przedmiocie zmiany Statutu
Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 29 ust. 8 Statutu Polskiej Izby Mleka Walne Zgromadzenie Członków
Polskiej Izby Mleka zmienia treść § 13 Statutu dodając do niego ust. 30, w związku z czym
§13 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 13
Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
1. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji mleczarskiej oraz
rynku mleczarskiego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu
terytorialnego,
2. wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą oraz wyrażanie opinii o projektach
odpowiednich
przepisów
i
aktów
prawnych,
3. współdziałanie na prośbę władz lub z własnej inicjatywy, przy ich opracowywaniu oraz
przedstawianie odpowiednim władzom rządowym i samorządowym własnych projektów,
4. monitorowanie i wpływanie na zmiany w zakresie uregulowań prawnych i systemowych
dotyczących
sektora
mleczarskiego,
5. stała współpraca z instytucjami kreującymi politykę mleczną w kraju (Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja
Rynku
Rolnego
i
inne),
6. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku mleczarskiego oraz poprawy warunków
zbytu
mleka
i
produktów
mlecznych,
7. prowadzenie
analiz
kosztów
i
opłacalności
produkcji
mleczarskiej,
8. gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby
firm
skupujących
mleko
oraz
przedsiębiorców
z
branży
mleczarskiej,
9. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów i przetwórców mleka oraz firm
działających
na
rzecz
rozwoju
branży
mleczarskiej,
10. działanie na rzecz poprawy jakości
mleka i
produktów mleczarskich,
11. promowanie walorów spożycia mleka i przetworów mlecznych na terytorium RP i poza
jej
granicami,
12. promowanie
eksportu
produktów
mleczarskich,
13. rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami producentów i
przetwórców mleka oraz innych organizacji działających na rzecz rozwoju branży
mleczarskiej,
14. ścisła współpraca z Komisją Europejską i jej instytucjami w zakresie ustawodawstwa

oraz
lobbingu
na
rzecz
polskiej
branży
mleczarskiej,
15. współpraca z organizacjami międzynarodowymi, podmiotami zagranicznymi oraz
innymi izbami działającymi za granicą w dziedzinie i na rzecz rozwoju branży
mleczarskiej,
16. tworzenie warunków rozwoju członków Izby oraz wspieranie ich inicjatyw
gospodarczych,
17. rozpowszechnianie najbardziej bieżących informacji z sektora mleczarskiego wśród
członków
Izby,
18. doskonalenie kwalifikacji członków Izby oraz podmiotów zależnych w innych niż
powyższe
formach,
19. pozyskiwanie szeroko pojętej wiedzy niezbędnej do rozwoju członków Izby,
20. opracowywanie
rankingów
branży
mleczarskiej,
21. świadczenie
członkom
izby
pomocy
doradczo-konsultacyjnej,
22. świadczenie
członkom
Izby
pomocy
w
zakresie
obsługi
prawnej,
23. świadczenie
członkom
Izby
pomocy
w
zakresie
mediacji,
24. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w celu podnoszenia stopnia
innowacyjności
podmiotów
będących
członkami
Izby,
25. działalność
wydawnicza
i
szkoleniowa,
26. reprezentowanie interesów członków Izby w pracach organów i instytucji doradczych i
opiniodawczych mających wpływ na rozwój polskiego sektora mleczarskiego,
27. przekazywanie zrzeszonym w Izbie podmiotom wszelkich informacji mających
znaczenie
dla
ich
działalności,
28. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby oraz udzielanie im
pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych
związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
29. występowanie o nadawanie odznaczeń (nagród, wyróżnień) dla członków Izby za
szczególne zasługi – również odznaczeń państwowych.
30. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania w drodze postępowania
polubownego i pojednawczego przed Sądem Polubownym (Arbitrażowym) przy Polskiej
Izbie Mleka w Białymstoku sporów związanych ze współpracą członków Izby, a także
innych podmiotów, które poddadzą swoje spory pod rozstrzygnięcie tego Sądu na
zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków
Polskiej Izby Mleka.

