
S T A T U T

Z R Z E S Z E N I A  P S Z C Z E L A R Z Y
K R A K O W S K I C H

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ l

Zrzeszenie  Pszczelarzy  Krakowskich  zwane  dalej  Zrzeszeniem  jest  dobrowolnym,
samorządnym  i  apolitycznym,  zarejestrowanym  rolniczym  zrzeszeniem  branżowym,
mającym  na  celu  aktywną  działalność  edukacyjną,  informacyjną,  promocyjną  
i upowszechnieniową w zakresie rozwijania i upowszechniania naturalnych technologii
produkcji  pszczelarskiej  oraz  wykorzystywanie  produktów  pszczelich  w  apiterapii  
i  powszechnej  diecie  tak u osób dorosłych  jak i  dzieci,  a także  wspieranie  wszelkich
inicjatyw  związanych  z  wspieraniem  rozwoju  przedsiębiorczości  w  tym  obszarze
produkcji.

§ 2

1. Zrzeszenie  działa  na  podstawie  przepisów Ustawy z  dnia  8  października  1982  r.  
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 1982 Nr 32, poz. 217 z późn.
zm.).

2. Zrzeszenie posiada osobowość prawną. 

§ 3

1. Zrzeszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  
o podobnych celach działania.

2. Decyzję o przystąpieniu do organizacji wskazanych w ust. 1 podejmuje Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu.

§ 4
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1. Terenem działania Zrzeszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Zrzeszenia jest Kraków.

§ 5

Czas trwania Zrzeszenia jest nieograniczony. 

§ 6

1. Działalność Zrzeszenia opiera się na pracy społecznej członków. 

2. Dla realizacji zadań Zrzeszenie może zatrudniać pracowników.

3. Zrzeszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  oraz  współdziałać  z  innymi
podmiotami i organizacjami.

4. Decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
Zrzeszenie podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

5. Przedmiotem  działalności  gospodarczej  Zrzeszenia  według  Polskiej  Klasyfikacji
Działalności jest:

01.49.Z – chów i hodowla pozostałych zwierząt,

01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

10.89.Z  –  produkcja  pozostałych  artykułów  spożywczych,  gdzie  indziej
niesklasyfikowana,

46.36.Z – sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,

46.38.Z – sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,

58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,

82.92.Z – działalność związana z pakowaniem,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

94.99.Z  –  działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie  indziej
niesklasyfikowana.
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§ 7

Zyski z działalności wymienionej w § 6 ust. 3 służą realizacji celów statutowych Zrzeszenia i
nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków. 

Rozdział II

Cele i metody działania

§ 8

1. Zrzeszenie zostało powołane w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej,
oświatowej,  kulturalnej,  rozrywkowej,  hodowlanej  oraz wszelkiego rodzaju aktywności
związanej  z  przygotowaniem  do  chowu  i  hodowli  pszczół,  produkcji  i  wykorzystania
produktów  pszczelich,  promocji  walorów  odżywczych,  profilaktycznych  i  leczniczych
produktów  pszczelich,  a  także  w  celu  prowadzenia  działań  związanych  z  ochroną
środowiska,  propagowaniem  pszczelarstwa  oraz  znaczenia  pszczół,  promocji  postaw
proekologicznych, ochrony przyrody, promocji i rozwoju pszczelarstwa miejskiego. 

2. Cele wskazane w ust. 1 będą realizowane między innymi poprzez następujące działania:
1) organizowanie i prowadzenie wydarzeń edukacyjnych, kulturalno - oświatowych,
rozrywkowych i handlowych na terenie  miasta  Krakowa oraz innych miejscowości,
w tym w szczególności „Krakowskiego Miodobrania”,
2) organizowanie  i  prowadzenie  seminariów,  konferencji,  konwersatoriów,
warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, pokazów, parad, kursów, szkoleń itp.,
3) udzielanie pszczelarzom pomocy w zwalczaniu chorób pszczół,
4) propagowanie idei ograniczania stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie 
i promocję ich odpowiedzialnego stosowania,
5) inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów pomiędzy pszczelarzami i posiadaczami
nieruchomości i urządzeń pozwalających na praktykowanie pszczelarstwa na obszarze
miast i poza nimi,
6) udostępnianie członkom Zrzeszenia  nieruchomości  i  urządzeń na praktykowanie
pszczelarstwa,
7) wykonywanie ekspertyz, analiz, opracowywanie prognoz,
8) prowadzenie badań i sondaży,
9) prowadzenie działalności wydawniczej,
10)uczestnictwo w organizacjach o podobnych celach działania,
11) skupianie wokół siebie innych organizacji i grup zainteresowań,
12)kształtowanie postaw tolerancji i współdziałania oraz postaw proekologicznych,
13)organizowanie  i  prowadzenie  wydarzeń  promujących  pszczelarstwo  i  produkty
pszczele wśród mieszkańców Krakowa i turystów,
14)prowadzenie chowu i hodowli pszczół. 
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Rozdział III

Członkowie Zrzeszenia

Prawa i obowiązki Członków Zrzeszenia

§ 9

a.i.1. Członkami Zrzeszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby
prawne. 

a.i.2. Członkowie Zrzeszenia dzielą się na: 

1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Wspierających, 
3) Członków Honorowych. 

Członkowie Zwyczajni

§ 10

1. Członkiem  Zwyczajnym  Zrzeszenia  może  być  osoba  fizyczna,  pełnoletni  obywatel
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zdolna  do  wykonywania  czynności  prawnych,  prowadząca
chów  lub  hodowlę  pszczół  lub  zajmujący  się  badawczo  -  naukową  dziedziną
pszczelarstwa.

2. Członkostwo  zwyczajne  Zrzeszenia  nabywa  się  na  podstawie  uchwały  Zarządu  na
warunkach określonych poniżej.

3. Warunkiem  przyjęcia  w  poczet  Członków  Zrzeszenia  jest  złożenie  przez  kandydata
osobiście  podpisanej  deklaracji  członkowskiej  i  zatwierdzenie  członkostwa  w  drodze
uchwały. 

4. Decyzję o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków Zrzeszenia
podejmuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 3 miesiąc od dnia otrzymania deklaracji
członkowskiej.

5. W przypadku odmowy Zarządu przyjęcia kandydata w poczet członków Zrzeszenia lub
braku  decyzji  w  powyższej  kwestii  w  okresie  dłuższym  niż  3  miesiące,  kandydat  na
członka ma prawo odwołać się od decyzji odmownej Zarządu lub od braku decyzji we
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wskazanym terminie do Walnego Zebrania Członków. Kandydat na członka winien złożyć
odwołanie  na piśmie,  nie  później  niż  na 3  dni  przed  najbliższym Walnym Zebraniem
Członków, doręczając pisemne odwołanie do rąk któregokolwiek z członków Zarządu lub
doręczając je na adres Zrzeszenia. 

§ 11

Członek Zwyczajny ma prawo:

1) wybierać  i  być  wybieranym  do  władz  Zrzeszenia  (czynne  i  bierne  prawo
wyborcze), 
2) uczestniczyć  w  odczytach,  konferencjach,  sympozjach  i  innych  wydarzeniach,
przedsięwzięciach organizowanych lub realizowanych przez Zrzeszenie,
3) zaskarżać  uchwały  i  orzeczenia  władz  Zrzeszenia  w  sprawach  w  zakresie  ich
zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, ze Statutem, regulaminami władz
Zrzeszenia, celami działania Zrzeszenia,
4) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Zrzeszenia, 
5) współdecydować  o  programie  działania  Zrzeszenia,  na  zasadach  określonych  
w  Statucie,  uchwałach  Walnego  Zebrania  Członków  i  uchwałach  Zarządu,  przez
uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków i posiedzeniach komisji, których jest
członkiem i przez podejmowanie uchwał,
6) występować z inicjatywą uchwałodawczą na Walnym Zebraniu Członków,
7) korzystać  ze  wsparcia  organizacyjnego,  finansowego,  technicznego  podczas
przygotowania  oraz  realizacji  działań  i  wydarzeń  organizowanych  lub
współorganizowanych  przez  Zrzeszenie  oraz  takich,  w  których  Zrzeszenie  bierze
udział zgodnie z niniejszym Statutem,
8) zgłaszać  do  Zarządu  i  Walnego  Zebrania  Członków  wniosków  we  wszystkich
sprawach  dotyczących  struktury,  organizacji,  celów  i  zasad  funkcjonowania
Zrzeszenia, 
9) posiadać legitymację Członka Zwyczajnego Zrzeszenia, 
10) korzystać z rekomendacji, pomocy i opieki Zrzeszenia w swoich działaniach, o ile
działania oraz metody ich realizacji te będą zgodne z celami działania Zrzeszenia.

§ 12

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Zrzeszenia oraz propagowania jego ce1ów,
2) przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów władz Zrzeszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Zrzeszeniu,
4) dbałości o dobry wizerunek Zrzeszenia.

Członkowie Wspierający
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§ 13

1. Członkiem  Wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do
czynności  prawnych  lub  osoba  prawna  zainteresowana  wpieraniem  statutowej
działalności  Zrzeszenia,  która  zadeklarowała  na  jego  rzecz  pomoc  finansową  lub
rzeczową. 

2. O przyjęciu  Członka Wspierającego decyduje  Zarząd na wniosek osoby fizycznej  lub
osoby prawnej deklarującej wsparcie.

§ 14

Członek Wspierający ma prawo:

1) zgłaszać kandydatów do władz Zrzeszenia spośród Członków Zwyczajnych,
2) uczestniczyć  w  odczytach,  konferencjach,  sympozjach  i  innych  wydarzeniach,
przedsięwzięciach organizowanych lub realizowanych przez Zrzeszenie,
3) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Zrzeszenia, 
4) współdecydować  o programie  działania  Zrzeszenia,  na  zasadach  określonych  w
Statucie,  uchwałach  Walnego  Zebrania  Członków  i  uchwałach  Zarządu,  przez
uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków i posiedzeniach komisji, których jest
członkiem i podejmowanie uchwał, 
5) korzystać  ze  wsparcia  organizacyjnego,  finansowego,  technicznego  podczas
przygotowania  oraz  realizacji  działań  i  wydarzeń  organizowanych  lub
współorganizowanych  przez  Zrzeszenie  oraz  takich,  w  których  Zrzeszenie  bierze
udział zgodnie z niniejszym Statutem,
6) zgłaszać  do  Zarządu  i  Walnego  Zebrania  Członków  wnioski  we  wszystkich
sprawach  dotyczących  struktury,  organizacji,  celów  i  zasad  funkcjonowania
Zrzeszenia,
7) posiadać legitymację Członka Wspierającego Zrzeszenia, 
8) korzystać z rekomendacji, pomocy i opieki Zrzeszenia w swoich działaniach, o ile
działania oraz metody ich realizacji te będą zgodne z celami działania Zrzeszenia,
9) używać  w  materiałach  własnych  nazwy:  „Członek  Wspierający  Zrzeszenia
Pszczelarzy Krakowskich”, 
10)do  promocji  w  materiałach  i  opracowaniach  wydawanych  przez  Zrzeszenie  w
zakresie zaakceptowanym przez Zarząd.

§15

Członek Wspierający zobowiązany jest do:

1) propagowania ce1ów Zrzeszenia,
2) przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów władz Zrzeszenia,
3) do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
4) dbania o dobry wizerunek Zrzeszenia.
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Członkowie Honorowi

§ 16

a.i.1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która znacząco przyczyniła się do
rozwoju Zrzeszenia lub w inny szczególny sposób wniosła wkład w jego działalność.

a.i.2. Nadanie tytułu Członka Honorowego Zrzeszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania
Członków na wniosek Zarządu.

§17

Członek Honorowy ma prawo:

1) wybierać władze Zrzeszenia (czynne prawo wyborcze), 
2) uczestniczyć  w  odczytach,  konferencjach,  sympozjach  i  innych  wydarzeniach,
przedsięwzięciach organizowanych lub realizowanych przez Zrzeszenie,
3) zaskarżać  uchwały  i  orzeczenia  władz  Zrzeszenia  w  sprawach  w  zakresie  ich
zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, ze Statutem, regulaminami władz
Zrzeszenia, celami działania Zrzeszenia,
4) zgłaszać opinie, wnioski, postulaty pod adresem władz Zrzeszenia,
5) współdecydować  o programie  działania  Zrzeszenia,  na  zasadach  określonych  w
Statucie,  uchwałach  Walnego  Zebrania  Członków  i  uchwałach  Zarządu,  przez
uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków i posiedzeniach komisji, których jest
członkiem i podejmowanie uchwał,
6) występować z inicjatywą uchwałodawczą na Walnym Zebraniu Członków, 
7) korzystać  ze  wsparcia  organizacyjnego,  finansowego,  technicznego  podczas
przygotowania  oraz  realizacji  działań  i  wydarzeń  organizowanych  lub
współorganizowanych  przez  Zrzeszenie  oraz  takich,  w  których  Zrzeszenie  bierze
udział zgodnie z niniejszym Statutem,
8) zgłaszać  do  Zarządu  i  Walnego  Zebrania  Członków  wnioski  we  wszystkich
sprawach  dotyczących  struktury,  organizacji,  celów  i  zasad  funkcjonowania
Zrzeszenia, 
9) posiadać legitymację Członka Honorowego Zrzeszenia, 
10)korzystać z rekomendacji, pomocy i opieki Zrzeszenia w swoich działaniach, o ile
działania oraz metody ich realizacji te będą zgodne z celami działania Zrzeszenia,
11)nie  opłacać  składek  członkowskich  należnych  Zrzeszeniu  Pszczelarzy
Krakowskich.

§ 18

Członek Honorowy zobowiązany jest do:
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1) wspierania swoim autorytetem działalności Zrzeszenia,
2) przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów władz Zrzeszenia,
3) dbałości o dobry wizerunek Zrzeszenia.

Ustanie członkostwa

§ 19

1. Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Zrzeszenia,  zgłoszonej  na  piśmie

Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
3) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu zalegania z wpłatą składek  

w kwocie równej co najmniej rocznej składce członkowskiej przez okres czasu dłuższy
niż 6 miesięcy od daty wyznaczonej jako termin zapłaty składki, określony w Statucie,

4) wykluczenia ze Zrzeszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków na skutek naruszenia
zasad  statutowych  (Statutu),  nieprzestrzegania  uchwał  i  regulaminów  władz
Zrzeszenia, działania na szkodę Zrzeszenia, utraty praw publicznych i obywatelskich
na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić
Członka Zrzeszenia o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie 60 dni, podając przyczynę
skreślenia lub wykluczenia.  W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 3 Zarząd wskazuje
jednocześnie  władze  Zrzeszenia  uprawnione  do  rozpatrzenia  skargi  oraz  termin  jej
złożenia.  Organem  uprawnionym  do  rozpatrzenia  skargi  jest  Komisja  Rewizyjna.
Rozpatrzenie  skargi  winno  nastąpić  w  możliwie  najkrótszym  terminie  nie  dłuższym
jednak niż 60 dni. W tym czasie członkostwo jest zawieszone.

3. Uchwała wskazana w ust. 1 pkt 3 może być zaskarżona w terminie 14 dni, od daty jej
doręczenia. Uchwała wskazana w ust. 1 pkt 4 nie podlega zaskarżeniu. Pisemną skargę
składa  się  do  rąk  któregokolwiek  z  członków  Zarządu  lub  doręczając  ją  na  adres
Zrzeszenia.

4. Ponowne  przyjęcie  do  Zrzeszenia  osób,  które  utraciły  członkostwo  zwyczajne  lub
wspierające  może  nastąpić  w  drodze  procedur  przewidzianych  Statutem  w  zakresie
dotyczącym nabywania członkostwa Zrzeszenia.

Rozdział IV

Władze Zrzeszenia

§ 20

1. Władzami Zrzeszenia są: 
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1) Walne Zebranie Członków, które może być:
a) Zwyczajne,
b) Nadzwyczajne,

2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd i  Komisja Rewizyjna mogą uchwalać regulaminy działania  zatwierdzane przez
Walne Zebranie Członków.

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwają po 4 lata. Kadencja kończy się w dniu
dokonania przez Walne Zebranie Członków wyboru Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na
kolejną kadencję.

4. Składy osobowe Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej  mogą być  uzupełniane do 1/3 ogólnej
liczby członków danej  władzy w drodze  powołania  -  odpowiednio:  przez  Zarząd  (do
Zarządu)  lub  przez  Komisję  Rewizyjną  (do  Komisji  Rewizyjnej)  -  spośród  osób
wybranych przez Walne Zebranie Członków jako rezerwowe do poszczególnych władz. 

5. Wszystkie władze Zrzeszenia,  podejmujące decyzje w trybie głosowania, podejmują je
zwykłą większością głosów (więcej głosów za niż przeciwko), o ile Statut nie przewiduje
głosowania inną większością. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje
głos przewodniczącego danej władzy.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Walne  Zebranie  Członków  jest  najwyższą  władzą  Zrzeszenia  i  obraduje  według
uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

2. Obradami  Walnego  Zebrania  Członków  kieruje  Prezydium  wybierane  w  głosowaniu
jawnym w składzie: przewodniczący, sekretarz.

3. Walne  Zebranie  Członków  wybiera  spośród  swoich  członków  następujące  komisje:
wnioskową, skrutacyjną, a w przypadku zmian statutu - także komisję statutową.

4. Członkowie  Zarządu i  kandydaci  do Zarządu nie  mogą wchodzić  w skład  Prezydium
Walnego Zebrania Członków i powoływanych na nim komisji. 

§ 22

a.i.1. Walne Zebranie  Członków stanowią  wszyscy członkowie  Zrzeszenia  obecni
osobiście na zebraniu. 
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a.i.2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyć mogą zaproszeni goście, doradcy
i pracownicy. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 23

Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  zwołuje  Zarząd  przynajmniej  jeden  raz  w  roku,  
w terminie do 15 kwietnia.

§ 24

O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  Zebrania  Członków  Zarząd  powiadamia
Członków Zrzeszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, listami poleconymi lub
pocztą elektroniczną lub inną drogą pozwalającą udokumentować otrzymanie przez adresata
informacji o zwołaniu Walnego Zebrania Członków. 

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy między innymi: 

1) uchwalenie Statutu i jego zmian,
2) uchwalenie głównych kierunków działania Zrzeszenia,
3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Zrzeszenia,
4) wybór Władz Zrzeszenia, 
5) wybór Sądu Koleżeńskiego,
6) odwoływanie Prezesa oraz członków Władz, 
7) uchwalanie zasad zatrudniania pracowników, 
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej

oraz  podejmowanie  uchwały  w  przedmiocie  udzielenia  lub  odmowy  udzielenia
absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

9) nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego Zrzeszenia na wniosek Zarządu,
10) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
11) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i  zbywania lub obciążania składników

majątkowych  Zrzeszenia,  których  wartość  przekracza  każdorazowo  30.000  zł
(trzydzieści tysięcy złotych), 

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady w ramach wolnych
wniosków, 

13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
14) ustanowienie likwidatora,
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15) uchwalanie wysokości  opłaty wpisowej i  rocznej składki  dla Członków Zrzeszenia,
przy  czym wysokość  składki  dla  Członka  Wspierającego nie  może  być  niższa  niż
dziesięciokrotność składki Członka Zwyczajnego,

16) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał o przystąpieniu Zrzeszenia do krajowych
lub międzynarodowych  organizacji  oraz  delegowanie  przedstawicieli  Zrzeszenia  do
tych organizacji,

17) podejmowanie uchwały w przedmiocie wykluczenia Członka Zrzeszenia,
18) rozpatrywanie odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 26

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu:

a) jawnym - o ile Statut nie stanowi inaczej,
b) tajnym - jeżeli Walne Zebranie Członków tak postanowi uchwałą podjętą na
wniosek któregokolwiek z Członków Zrzeszenia obecnego osobiście na Walnym Zebraniu
Członków.

Nadzwyczajne Walne Zabranie Członków

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek Sądu Koleżeńskiego, 
4) na  pisemny  wniosek  co  najmniej 1/3  ogólnego  stanu  Członków  Zwyczajnych

Zrzeszenia.

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2), 3) oraz 4) Zarząd jest zobowiązany zwołać
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż w terminie 3 miesięcy, od dnia
otrzymania wniosku. 

3. Jeżeli  Zarząd  nie  zwoła  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  terminie
wskazanym w ust. 2, prawo do jego zwołania przysługiwać będzie Komisji Rewizyjnej.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

Zarząd

§ 28
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Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków. Zarząd jest organem wieloosobowym
i składa się z co najmniej z pięciu osób. Maksymalny skład Zarządu wynosi dziewięć osób.
Zarząd  stanowi  najwyższą  władzę  Zrzeszenia  w  okresie  między  Walnymi  Zebraniami
Członków  oraz  kieruje  całokształtem  działalności,  a  za  swoje  działania  odpowiada  przed
Walnym Zebraniem Członków.

§ 29

1. Walne Zebranie Członków ustala wielkość Zarządu i wybiera w wyborach bezpośrednich
Prezesa  i  członków Zarządu.  Na pierwszym posiedzeniu  Zarządu Prezes  rekomenduje
Zarządowi spośród członków Zarządu: Zastępcę Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Wyboru
osób na funkcje wskazane w zdaniu poprzednim dokonuje Zarząd uchwałą.

2. Prezes kieruje pracami Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż jeden raz na
kwartał. 

4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa (ponad 90 dni)
funkcją tę obejmuje na ten okres wiceprezes lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd
uchwałą.  Uchwała  Zarządu  o  objęciu  obowiązków  Prezesa  określać  będzie:  osobę
obejmującą pełnienie obowiązków Prezesa oraz okres czasu ich pełnienia (daty dzienne
początku i końca). 

§ 30

1. Zarząd do prowadzenia spraw Zrzeszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro. 

2. Biurem kieruje dyrektor lub w czasie jego nieobecności wyznaczony na ten czas zastępca.

3. Pracowników określonych w ust. 1 i 2 zatrudnia Zarząd. 

4. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd. 

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy między innymi:

1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz,
4. wnioskowanie o uchwalenie wysokości składek członkowskich,
5. kierowanie bieżącą działalnością Zrzeszenia,
6. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia,
7. nabywanie, zbywanie, obciążanie składników majątku Zrzeszenia,
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8. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o podjęcie uchwał w sprawie nabywania
lub zbywania majątku Zrzeszenia w przypadkach, w których uchwała taka jest wymagana
Statutem,

9. zawieranie porozumień o współpracy z innymi podmiotami,
10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zrzeszenia,
11. zgłaszanie  wniosków  o  nadanie  przez  Walne  Zebranie  Członków  tytułu  Członka

Honorowego Zrzeszenia,
12. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
13. zatrudnianie pracowników biura,
14. uzupełnianie składu Zarządu w trybie określonym w § 20 ust. 4 Statutu,
15. przygotowywanie preliminarza finansowego Zrzeszenia,
16. powoływanie komisji doradczych o charakterze stałym lub czasowym.

§ 32

1. Posiedzenia  Zarządu  zwołuje  Prezes  Zarządu  z  własnej  inicjatywy lub  na  wniosek co
najmniej 2 członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od
daty zgłoszenia wniosku.

2. O dacie i miejscu posiedzenia Prezes Zarządu lub Sekretarz Zarządu informuje członków
Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. W posiedzeniach Zarządu oprócz członków Zarząd ma prawo brać udział jako obserwator
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  lub  wskazany  przez  niego  członek  Komisji
Rewizyjnej.

§ 33
Zarząd działa  kolegialnie,  jego posiedzenia są protokołowane, a decyzje są podejmowane  
w formie uchwał. 

Komisja Rewizyjna

§ 34

Komisja  Rewizyjna  jest  organem wieloosobowym,  powołanym  do  sprawowania  kontroli  
i nadzoru nad całokształtem działalności Zrzeszenia.

§ 35
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Komisja  Rewizyjna  składa się  z co najmniej  3,  a nie  więcej  niż  z 5 członków, którzy na
pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Komisja winna zebrać
się na pierwsze swoje posiedzenie w terminie 30 dni od dnia wyboru. 

§ 36

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy między innymi:
1) przeprowadzanie  przynajmniej  raz  w  roku  kontroli  działalności  merytorycznej  

i finansowej Zrzeszenia, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz
zgodności działań Zarządu z przepisami Statutu i uchwałami władz, 

2) prawo  wnioskowania  do  Zarządu  o  zwołanie  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania
Członków,

3) prawo  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  przypadku
wskazanym w § 27 ust. 3,

4) wnioskowanie do Prezesa o zwołanie posiedzenia Zarządu,
5) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności, zgłaszanie

wniosku dotyczącego absolutorium dla Zarządu.

2. Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  żądania  od  Członków  Zrzeszenia  Zarządu  składania
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych przez siebie spraw.

§ 37

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Zrzeszenia. 

§ 38

Komisja  Rewizyjna  działa  kolegialnie,  jej  posiedzenia  są  protokołowane,  a  decyzje  są
podejmowane w formie uchwał. 

Rozdział V

Sąd Koleżeński

§ 39

a.i.1. Sąd  Koleżeński  zwany  dalej  „Sądem”  rozpatruje  skargi  w  sprawach  wnoszonych
przeciwko członkom Zrzeszenia.
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a.i.2. Sąd  składa  się  z  trzech  członków  wybranych  przez  Walne  Zebranie  Członków.
Członkowie Sądu powołują spośród siebie Przewodniczącego.

a.i.3. Ukonstytuowanie  Sądu  winno  nastąpić  w  terminie  14  dni  od  dnia  wyboru  jego
członków, co dokumentuje się w formie protokołu.

a.i.4. Sąd za swoją działalność odpowiada wyłącznie przed Walnym Zebraniem Członków.

a.i.5. Kadencja  Sądu  trwa  4  lata  i  kończy  się  w  dniu  dokonania  przez  Walne  Zebranie
Członków wyboru Sądu na kolejną kadencję. 

§ 40

a.i.5.a.i.1. Do kompetencji  Sądu w zakresie  podmiotowym należy rozpatrywanie  skarg
przeciwko członkom Zrzeszenia. 

a.i.5.a.i.2. Przedmiotem skarg wnoszonych do Sądu mogą być działania lub zaniechania
rażąco uwłaczające godności pszczelarza lub zasadom współżycia społecznego popełnione
umyślnie polegające w szczególności na:

1) działaniach lub zaniechaniach niezgodnych postanowień Statutu lub obowiązującymi
uchwałami władz Zrzeszenia;

2) naruszeniu  dobrego  imienia  pszczelarstwa,  Zrzeszenia  lub  poszczególnych
pszczelarzy;

3) naruszeniu zasad etyki pszczelarskiej;

4)  niewłaściwym  opiekowaniu  się  pszczołami,  bezzasadnym  ich  uśmiercaniu,
nieuzasadnionym narażeniu pszczół na śmierć lub cierpienie;

5) sprowadzaniu zagrożeń epizootycznych;

6)  oferowaniu  produktów  pszczelich  zafałszowanych  lub  niespełniających  norm
określonych  przepisami  prawa,  w  tym  zawierających  niedozwolone  pozostałości
środków chemicznych;

7) znieważeniu lub zniesławieniu innego członka Zrzeszenia;

8) niszczeniu środowiska naturalnego;

9) innych zachowaniach niegodnych pszczelarza.

a.i.5.a.i.3. Sąd może orzec kary:

a) upomnienia,
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b) nagany.

a.i.5.a.i.4. Sąd uznając skargę za uzasadnioną, niezależnie od kar wskazanych w ust. 3,
może wnioskować do Walnego Zebrania Członków o wykluczenie członka ze Zrzeszenia.

a.i.5.a.i.5. Sąd rozpatruje wniesioną skargę w terminie 30 dni od daty doręczenia skargi na
adres Zrzeszenia.

§ 41

a.i.1. Sąd obraduje w pełnym składzie, jego posiedzenia są protokołowane. Sąd orzeka zwykłą
większością głosów (więcej głosów za niż przeciwko).

a.i.2. Od orzeczeń  Sądu  przysługuje  odwołanie  do  Walnego  Zebrania  Członków,  którego

decyzja jest ostateczna. Odwołanie od orzeczenia Sądu składa się do rąk któregokolwiek
z członków Zarządu lub doręczając ją na adres Zrzeszenia.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 42

Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

1) Źródłami powstania majątku Zrzeszenia są: 
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie, 
2) dochody z nieruchomości i ruchomości,
3) dotacje, 
4) darowizny, zapisy i spadki, 
5) wpływy z działalności statutowej, 
6) dochody z ofiarności publicznej, 
7) dochody z działalności gospodarczej, 
8) dywidendy należne Zrzeszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.

2) Środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym Zrzeszenia, za wyjątkiem
przypadków wskazanych w Statucie.

3) Skarbnik Zrzeszenia może dysponować gotówką na finansowanie bieżących potrzeb i
zobowiązań Zrzeszenia w wysokości określonej uchwałą Zarządu.

4) Składki członkowskie powinny być wpłacane przez Członków Zrzeszenia w terminie
do 30 czerwca danego roku.

5) Nowy Członek Zrzeszenia przyjęty w poczet członków Zrzeszenia po dniu 31 maja
opłaca składki członkowskie w terminie 30 dni od daty przyjęcia.
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6) Zrzeszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 43

a.i.1. W sprawach majątkowych Zrzeszenie jest reprezentowane przez Prezesa działającego łącznie
ze Skarbnikiem lub przez dwóch członków Zarządu działających łącznie ze Skarbnikiem.

a.i.2. W sprawach niemajątkowych Zrzeszenie jest reprezentowane jednoosobowo przez Prezesa lub

członka Zarządu.

§ 44

Zrzeszenie,  w  ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  może  tworzyć  spółki,  
i fundacje, gromadzić fundusze oraz przystępować do innych organizacji, a także korzystać  
z osiąganych dochodów kierując środki na prowadzoną działalność statutową. 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Zrzeszenia

§ 45

1. Uchwalenie  Statutu  lub  jego zmiana  oraz podjęcie  uchwały o rozwiązaniu  Zrzeszenia
przez  Walne  Zebranie  Członków  wymaga  kwalifikowanej  większości  2/3  głosów
Członków Zrzeszenia obecnych na Zebraniu.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Zrzeszenia zastrzeżone zostaje do
wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków. 

3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana ma skutki prawne od chwili dokonania przyjęcia i
zaakceptowania zmian przez właściwy Sąd.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Zrzeszenia. 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

- 17 -



§ 46

Niniejszy Statut staje się prawomocny z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd.

              Sekretarz                 Przewodniczący 
        Walnego Zebrania      Walnego Zebrania
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