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STATUT 

 

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W KATOWICACH 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Związek nosi nazwę: Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach i w dalszym ciągu niniejszego statutu 

zwany jest Związkiem. 

2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-

zawodowych organizacjach rolników /Dz.U. Nr 32, poz. 217 /. 

 

§ 2. 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polski. 

2. Siedzibą Związku jest miasto Katowice. 

3. Czas trwania Związku jest nieograniczony. 

 

§ 3. 

Związek: 

1. jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją społeczno-zawodową pszczelarzy, 

2. opiera swoją działalność na społecznej pracy  ogółu członków zrzeszonych w Kołach. 

3. może być członkiem krajowych i zagranicznych związków oraz organizacji, może korzystać z ich 

pomocy i urządzeń zgodnie ze statutami tych związków i organizacji. 

4. może współpracować z innymi związkami i organizacjami dla realizacji celów statutowych. 

5. działa na podstawie niniejszego statutu. 

 

§ 4. 

Związek posiada osobowość prawną. 

 

§ 5. 

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Koła Pszczelarzy zwane dalej Kołami. 

 

§ 6. 

1. Związek używa sztandaru i znaku graficznego (załącznik) 

2. Związek używa pieczęci okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku i napisem w otoku: Śląski 

Związek Pszczelarzy w Katowicach oraz pieczęci adresowej podłużnej z nazwą Związku: "Śląski 

Związek Pszczelarzy w Katowicach”. 

3. Koła używają wyłącznie pieczęci podłużnej z napisem: „Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach -   

Koło Pszczelarzy w …………………………/ można podać nazwę Koła jeżeli taką posiada/. 

W pieczęci może być podany adres Koła lub adres do korespondencji. 
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II. Cele i zadania oraz środki ich realizacji 

 

§ 7. 

Celem Związku jest inicjowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pszczelarstwa, 

czuwanie nad prawidłowym jego rozwojem i reprezentowanie interesów pszczelarzy, rozwijanie wśród 

członków Związku umiłowania przyrody, krzewienia znajomości gospodarki i etyki pszczelarskiej. 

 

§ 8 

Związek realizuje swoje cele przez: 

1. Reprezentowanie interesów pszczelarzy wobec władz i instytucji. 

2. Koordynowanie pracy Kół, nadzorowanie i kontrolę ich działalności. 

3. Udzielanie wszechstronnej pomocy Kołom w pracach organizacyjnych i fachowej z dziedziny 

pszczelarstwa poprzez instruktaż, organizowanie kursów, odczytów oraz przygotowanie pomocy 

szkoleniowej, sprzętu i pokazów w zakresie unowocześniania metod gospodarki pasiecznej, 

szkolenia pszczelarzy, zapobiegania chorobom i ich zwalczanie, powiększanie i doskonalenie bazy 

pożytkowej i jej racjonalne wykorzystanie. 

4. Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia członków w środki hodowli, paszę, lekarstwa, środki 

higieny, sprzęt pasieczny i zbiorowego zbytu produktów pszczelich oraz dbałość o ich wysoką 

jakość. 

5. Szerzenie nowoczesnej wiedzy pszczelarskiej drogą organizowania szkoleń, prowadzenia klubów 

dyskusyjnych i kursów doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń, popierania czytelnictwa 

oraz innych form popularyzacji pszczelarstwa. 

6. Inicjowanie działań profilaktycznych i leczniczych w porozumieniu ze służbą weterynaryjną oraz 

innymi instytucjami. 

7. Organizowanie specjalistycznych sekcji takich jak: hodowlana i innych według potrzeb, 

opiniowanie wartości użytkowej pszczół i oddziaływanie na poprawę biologiczną materiału 

hodowlanego. 

8. Opiniowanie, wnioskowanie, postulowanie i żądanie inicjowania projektów regulacji prawnych, 

oraz opiniowanie projektów lub udział w opracowaniu aktów prawnych decydujących o 

pszczelarstwie i ochronie naturalnego środowiska. 

9. Ustalanie zasad i warunków współpracy z innymi jednostkami gospodarczymi. 

10. Występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, branżowych i regionalnych 

osobom zasłużonym dla rozwoju pszczelarstwa. 

11. Przyznawanie odznaczeń związkowych dla szczególnie wyróżniających się pszczelarzy zgodnie 

z opracowanym regulaminem i uchwałą Związku. 

12. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków działania 

związanych z realizacją celów statutowych Związku. 

 

§ 9 

Dla realizacji swoich celów Związek: 

1. Organizuje i prowadzi biuro Związku dla obsługi swoich członków i dla kontaktów zewnętrznych. 

2. Może zatrudniać pracowników do biura lub do wykonywania zadań statutowych. 

3. Może zatrudnić członka Zarządu do wykonywania zadań statutowych, innych jak te, 

które wypełnia społecznie a wynikające z jego funkcji w Zarządzie. 
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4. Może prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli zostanie taka powołana odpowiednią uchwałą 

Zarządu Związku. 

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10. 

 

Członkowie Związku mogą być zwyczajni, honorowi oraz wspierający. 

 

§ 11. 

 

Członek zwyczajny 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która należy do jednego z Kół i spełnia co najmniej 

jeden z warunków: 

1. posiada pasiekę, 

2. wykonuje zawód pszczelarza, 

3. zajmuje się naukowo badawczą dziedziną pszczelarstwa. 

 

§ 12. 

Prawa członka zwyczajnego 

1. Brać bezpośredni udział z prawem głosu w Walnym Zebraniu Koła, wybierać i być wybieranym 

do organów Koła. 

2. Członek zwyczajny z co najmniej 3-letnim stażem członkowskim w Kole może zostać wybrany 

na Walnym Zebraniu Koła jako delegat na Walny Zjazd Związku.  

3. Delegat na Walny Zjazd Związku ma prawo głosu na Walnym Zjeździe, wybierać i być 

wybieranym do organów Związku. 

 

§ 13. 

Obowiązki członka zwyczajnego: 

1. Stosować się do postanowień Statutu Związku oraz regulaminu Koła i decyzji podejmowanych 

przez organy Związku. 

2. Brać czynny udział w pracach Koła, systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową 

na szkoleniach i kursach organizowanych przez organy Związku. 

3. Terminowo wpłacać składki członkowskie i inne świadczenia wynikające z uchwały Zarządu 

Związku i uczestniczyć w zebraniach Koła. 

4. Przestrzegać zasad etyki pszczelarza. 

5. Przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich, przestrzegać przepisy weterynaryjne i stosować 

ogólne zasady higieny w pasiekach. 

§ 14. 

Przyjęcie członka: 

1. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji osoby 

zainteresowanej. Uchwała w tym przedmiocie powinna być podjęta w ciągu miesiąca od złożenia 

deklaracji. W przypadku odmownej decyzji Zarządu przysługuje osobie zainteresowanej prawo 

odwołania się do Walnego Zebrania Koła. 
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2. W razie nie przyjęcia przez Walne Zebranie Koła kandydatów na członka zwyczajnego 

przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego. Od negatywnego stanowiska Sądu 

Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu. 

 

§ 15. 

 

Członkostwo ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia członka, 

2. skreślenia z listy członków, 

3. wykluczenia, 

4. śmierci członka. 

 

§ 16. 

 

1. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku powinno być złożone Zarządowi Koła na piśmie i staje się 

skuteczne z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone. 

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Koła za nie opłacanie 

składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku. 

3. Zarząd Koła zobowiązany jest powiadomić pisemnie Członka Koła o podjętej uchwale skreślenia z 

listy członków z podaniem uzasadnienia w terminie do 30 dni od momentu podjęcia uchwały. 

4. Członkostwo ustaje z dniem ostatnim okresu, za który składki zostały uiszczone, dzień ten powinien 

być wymieniony w uchwale Zarządu. 

 

§ 17. 

1. Wykluczenia członka dokonuje: 

a) uchwałą właściwy Zarząd Koła za naruszenie zasad Statutu Związku albo Regulaminu Koła, 

b) orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. 

2. Uchwała o wykluczeniu powinna: 

a) określić datę wykluczenia, 

b) być członkowi doręczona na piśmie wraz z uzasadnieniem, którego dotyczy w terminie do 30 dni 

od momentu podjęcia uchwały. 

 

§ 18. 

(uchylony) 

 

§ 19. 

 

1. Członek wykluczony lub skreślony z listy uchwałą Zarządu może odwołać się od niej do Walnego  

Zebrania Koła, a następnie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu 

Związku. 

3. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrz organizacyjnego, członek może dochodzić swoich praw ze 

stosunku członkostwa na drodze sądowej. 
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§ 20. 

 

Członek wykluczony lub skreślony z listy może być ponownie przyjęty do tego samego lub innego Koła 

wyłącznie za zgodą Zarządu Związku, w oparciu o pisemną opinię Koła ubiegającego się o przyjęcie 

Członka. 

 

§ 21. 

 

Członek Honorowy 

1. Członkiem Honorowym Związku może być osoba fizyczna lub prawna która w szczególny sposób 

zasłużyła się dla rozwoju pszczelarstwa lub Związku. 

2. Honorowym Prezesem Związku może zostać osoba fizyczna, która w trakcie pełnienia funkcji 

Prezesa Związku wykazała się znaczącym dorobkiem na rzecz Związku. 

3. Tytuł Honorowego Prezesa Związku przyznaje Walny Zjazd Delegatów na własny wniosek. 

4. Członka Honorowego Związku mianuje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Związku. 

5. Honorowy Prezes Związku ma prawo między innymi uczestniczenia w zgromadzeniach 

organizowanych przez Związek oraz uroczystych posiedzeniach Zarządu Związku. 

6. Honorowy Członek Związku i Honorowy Prezes Związku mogą korzystać ze świadczeń i pomocy 

Związku. 

7. Honorowym Prezesem Koła może zostać Członek zwyczajny pełniący funkcję Prezesa Koła 

i który położył szczególne zasługi dla rozwoju Koła, pszczelarstwa lub Związku. 

8. Honorowi Prezesi Kół mogą korzystać ze świadczeń i pomocy swego Koła. 

 

§ 22. 

 

Członek Wspierający 

1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana celami 

statutowymi Związku i wspierająca Związek finansowo lub rzeczowo. 

2. Zasady współpracy z Członkami Wspierającymi określane są każdorazowo przez Zarząd Związku 

w formie umowy lub porozumienia. 

3. Członkowie Wspierający mogą być reprezentowani na Walnym Zjeździe Delegatów osobiście 

lub przez swojego przedstawiciela z głosem doradczym. 

 

IV. Struktura organizacyjna Związku 

 

§ 23. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło. 

2. Koło może być zorganizowane przy początkowej liczbie co najmniej 10-ciu Członków, po uzyskaniu 

zezwolenia Zarządu Związku. 

3. (uchylony). 

4. Koło działa na podstawie niniejszego Statutu i regulaminu Koła. 

4. Siedzibę Koła ustala Walne Zebranie Członków Koła w zależności od warunków lokalowych. 



 

Strona 6 z 12 
 

5. Członkowie Koła mogą zawiązać własną organizację np. w formie stowarzyszenia, której statut nie 

jest sprzeczny z niniejszym Statutem, a Zarząd i członkowie będą przestrzegać postanowień Statutu i 

regulaminów Związku. 

6. Członkowie wszystkich Kół posiadają takie same prawa i obowiązki. 

 

§ 24. 

 

1. Władzami Koła są: 

a) Walne Zebranie Członków Koła, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Walne Zebranie Członków Koła jest jego najwyższym organem. 

3. Pozostałe organy Koła i Delegaci na Walny Zjazd Związku wybierani są spośród Członków przez 

Walne Zebranie Koła na okres 4-ch lat z tym, że nie można łączyć funkcji Członka Zarządu, z funkcją 

Członka Komisji Rewizyjnej. 

4. Zarząd Koła składa się z 4-7 Członków w tym: Prezesa Koła, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika. 

5. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i z 1-go lub 2-ch Członków. 

6. Liczebność Członków Zarządu Koła w tym Wiceprezesów i Komisji Rewizyjnej jest uzależniona od 

ilości Członków w Kole i ustalana przez Walne Zebranie Koła. 

7. W okresie kadencji Członek Zarządu lub Członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z tej funkcji 

lub zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków Koła. 

8. Wówczas Walne Zebranie Członków Koła dokonuje wyboru uzupełniającego do tych organów Koła. 

9. Organizację Koła, sposób działania i kompetencje organów Koła określa Regulamin Koła. 

10.Koło na zewnątrz reprezentuje Prezes, Wiceprezes lub upoważniony przez Zarząd, Członek 

Zarządu. 

11.Po zakończonej kadencji Prezes Koła oraz każdy członek Zarządu Koła ma obowiązek przekazać 

komisyjnie dokumentację oraz majątek Koła nowemu Zarządowi. Z tej czynności należy sporządzić 

protokół. 

 

V. Władze Związku 

 

§ 25. 

 

1. Władzami Związku są: 

a) Walny Zjazd Delegatów, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata. 

3. Osoby powołane do tych organów, wykonują swoje funkcje społecznie. 

4. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i Członkiem Zarządu. 
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§ 26. 

 

Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku i może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

1. Zjazd zwyczajny odbywa się co 4 lata. 

2. Zjazd nadzwyczajny może być zwołany na pisemne żądanie z podanym uzasadnieniem przez: 

a) Zarząd, 

b) Komisję Rewizyjną, 

c) Delegatów - uczestników poprzedniego Zjazdu w liczbie co najmniej 1/3, 

d) Sąd rejestrujący Związek. 

3. Zjazd zwołuje i organizuje Zarząd Związku powiadamiając o jego terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad wszystkich Delegatów listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób co najmniej na 

30 dni przez wyznaczonym terminem Zjazdu zwyczajnego, a 14 dni przed terminem Zjazdu 

nadzwyczajnego z tym, że Zjazd nadzwyczajny powinien być zwołany w ciągu 6-ciu tygodni od złożenia 

żądania wymienionego w pkt 2 niniejszego paragrafu. 

4. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą: 

a) z prawem głosu: Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół w ilości 1 Delegat na każde 

rozpoczęte 25 Członków Koła, 

b) z głosem doradczym: Honorowi Prezesi Związku i Honorowi Członkowie Związku oraz byli 

członkowie Zarządu nie będący Delegatami. 

c) z głosem doradczym: przedstawiciele organizacji współpracujących, przedstawiciele Związków i 

Organizacji do których przynależy Związek, osoby zaproszone. 

5. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania. 

6. Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie co najmniej 2/3 Delegatów może być przeprowadzone 

tajnie. 

§ 27. 

 

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy: 

1. uchwalenie regulaminu obrad, 

2. uchwalenie Statutu Związku i jego zmian, regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

3.przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 

4. udzielanie Zarządowi Związku absolutorium, 

5. (uchylony), 

6. wybór Prezesa Związku, Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej i Członków Sądu 

Koleżeńskiego, 

7. podejmowanie uchwał programowych pracy Związku, 

8. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Związku i Sądu Koleżeńskiego, chyba że Walny 

Zjazd Delegatów podejmie uchwałę o której mowa w pkt 12, 

9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku, 

10. nadanie godności Członka Honorowego Związku, nadanie godności Honorowego Prezesa Związku, 

11. (uchylony), 

12. upoważnienie Zarządu Związku do rozpatrywania odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego. 
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§ 28. 

Zarząd Związku 

1. Zarząd Związku składa się z Prezesa Związku i 6 Członków Zarządu w tym dwóch Wiceprezesów, 

Sekretarza i Skarbnika. Prezes Związku jest automatycznie Prezesem Zarządu. 

2. Prezesa Związku i Członków Zarządu wybiera w głosowaniu Walny Zjazd Delegatów. 

3. Przewodniczący Zjazdu na Walnym Zjeździe Delegatów ustala termin posiedzenia nowo wybranego 

Zarządu, który nie może przekroczyć 10 dni od daty Zjazdu. 

4. Przewodniczący Zjazdu przewodniczy w posiedzeniu nowo wybranego Zarządu, na którym Zarząd 

konstytuuje się i zostają uzgodnione procedury przekazania majątku i władzy Związku nowemu 

Zarządowi, przekazanie powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 1 miesiąc. 

5. Protokół z posiedzenia i wszystkie dokumenty przekazania podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz 

strony: zdająca i odbierająca, oryginały przekazane są do akt Zjazdu, a kopie do akt Zarządu. 

6. W razie ustąpienia Prezesa Związku, obowiązki Prezesa Związku pełni wybrany Członek Zarządu na 

podstawie uchwały Zarządu Związku. 

7. W razie ustąpienia Członka Zarządu lub jego odwołania w czasie trwania kadencji, w jego miejsce 

wchodzi Delegat, który na Walnym Zjeździe Delegatów otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu 

w przedmiocie wyboru Członków Zarządu. 

8. (uchylony). 

9. W czasie trwania kadencji Zarząd może dokonać zmian funkcji Członków Zarządu. Zmiany funkcji 

mogą być tylko na podstawie Uchwały Zarządu z podaniem przyczyny zmian. 

10.Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej 4 razy w roku, a co najmniej jeden raz w roku organizuje 

spotkanie z Prezesami Kół. 

11.Przewodnictwo obrad Zarządu sprawuje Prezes lub wybrany przez głosowanie Członek Zarządu. 

12.Uchwały Zarządu są ważne jeżeli zapadają większością głosów przy udziale co najmniej połowy 

liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, a przy równości głosów decydujący jest głos 

Prezesa. 

13.Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Na wniosek większości obecnych Członków Zarządu 

głosowanie może odbywać się w sposób tajny. 

14.Prawo reprezentowania Związku oraz podejmowania wszelkich czynności sądowych                                     

i pozasądowych wymaga współudziału dwóch osób: 

1) Prezesa Związku z Wiceprezesem albo innym Członkiem Zarządu, 

2) Wiceprezesa z dowolnym Członkiem Zarządu. 

15. Podejmowanie czynności faktycznych i prawnych oraz zaciąganie zobowiązań w ramach wydatków 

administracyjnych na bieżącą działalność nie wymagają uchwały Zarządu Związku. 

 

§ 29. 

Do kompetencji Zarządu Związku należy: 

1. reprezentowanie interesów Związku wobec władz, instytucji, sądów, organizacji i osób trzecich, 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów, 

3. kierowanie działalnością Związku zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów, 

4. podejmowanie uchwał o przynależności do związków i organizacji jak w § 3 pkt 3, 

5. opracowywanie planów działalności i projektu budżetu na dany rok kalendarzowy, 

6. uchwalanie Regulaminu Koła oraz innych regulaminów, instrukcji i wytycznych dla Zarządów Kół, 

7. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Kół, 
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8. powoływanie komisji problemowych i sekcji zainteresowań, zatwierdzanie dla nich regulaminów, 

9. przyznawanie wyróżnień organizacyjnych i nagród osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej   

oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych, branżowych i związkowych, 

10. ustosunkowywanie się do zaleceń Komisji Rewizyjnej, 

11. wnioskowanie do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie tytułu Honorowego Członka Związku, 

12. zlecanie Komisji Rewizyjnej kontroli działalności finansowo-rzeczowej Kół, 

13. podejmowanie decyzji o działalności gospodarczej, 

14. nadzorowanie pracy biura Związku, 

15. (uchylony), 

16. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członka Zarządu na etat pracownika Związku, 

17. przygotowanie Walnego Zjazdu Delegatów, 

18. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Związku, 

19.uchylanie uchwał podejmowanych w Kołach, które są sprzeczne ze Statutem i uchwałami 

organów Związku i przepisami prawa. 

 

§ 30. 

 

1. Zarząd Związku uprawniony jest do: 

a) zawieszania w czynnościach Zarządu Koła w przypadku: 

- naruszenia Statutu, 

- niewykonania uchwał Zarządu Związku, 

- naruszenia dyscypliny organizacyjnej, względnie działania na szkodę Związku, 

b) uchylania uchwał Walnych Zebrań Kół i Zarządów Kół, sprzecznych ze Statutem. 

2. W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła, Zarząd powołuje tymczasowy Zarząd Koła 

w składzie 3-ch osób, który: 

a) przejmuje i prowadzi agendy zawieszonego Zarządu Koła i kontynuuje jego działalność, 

b) w ciągu 3-ch miesięcy od daty zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła, zwołuje Walne 

Zebranie Członków Koła w celu dokonania wyboru Zarządu tego Koła. 

3. Od uchwał Zarządu Związku w sprawie zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła, przysługuje 

Zarządowi tego Koła odwołanie się do Sądu Koleżeńskiego, w ciągu 30-tu dni od daty doręczenia 

odpisu uchwały o zawieszeniu. 

 

§ 31. 

 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. 

2. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. 

3. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem 

doradczym. 

4. W razie ustąpienia Członka Komisji lub odwołania go w okresie kadencji, jego miejsce zajmuje 

Delegat, który na Walnym Zjeździe Delegatów otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu w 

przedmiocie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej. 
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§ 32. 

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności rzeczowej, gospodarczej i gospodarczo-finansowej Związku 

oraz Kół. 

2. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądanie wyjaśnień. 

3. Składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z kontroli, o której mowa w pkt 1 

niniejszego paragrafu i stawiania wniosków odnośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący co najmniej cztery razy w roku kalendarzowym. 

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. 

6. Komisja działa kolektywnie. Przewodniczący może zlecić wykonanie czynności kontrolnych 

wyznaczonym przez siebie Członkom Komisji.  

7. W sprawach wyjątkowych na wniosek Komisji, Zarząd Związku może zlecić wykonanie 

określonych czynności biegłemu. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji stanowi przedmiot analizy podczas spotkania Zarządu 

Związku z Prezesami Kół (posiedzenie Prezesów), które odbywa się podczas pierwszego kwartału 

każdego roku kalendarzowego. 

 

 

§ 33. 

Sąd Koleżeński 

1. Sąd Koleżeński składa się z 5-ciu Członków. 

2. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego Zastępcę. 

 

§ 34. 

 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 

1. Rozstrzyganie spraw pomiędzy członkami Związku o czyny niezgodne ze Statutem i etyką 

pszczelarską. 

2. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Walnego Zebrania Koła w przedmiocie: 

a) odmowy przyjęcia Członka, 

b) wykluczenia Członka. 

3. Działanie mediacyjne w sporach pomiędzy pszczelarzami. 

4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku na 

zaproszenie, z głosem doradczym. 

5. Sąd Koleżeński, może orzec następujące kary za przewinienia wymienione w § 34 pkt 1 Statutu: 

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) (uchylony), 

d) wykluczenie Członka ze Związku. 

6. W razie orzeczenia kary wymienionej wyżej pod literami a) lub b), Sąd Koleżeński może 

zobowiązać obwinionego do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w granicach do 3 rocznych 

składek członkowskich na rzecz organizacji charytatywnych. 
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7. Sąd Koleżeński w uzasadnionych przypadkach może skierować sprawę, za pośrednictwem Zarządu 

do sądu powszechnego. 

8. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom odwołanie do Zarządu Związku. 

9. Zasady organizacji Sądu Koleżeńskiego i tryb postępowania określa regulamin tego Sądu 

zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów. 

 

VI. Fundusze i majątek Związku 

 

§ 35. 

 

1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: 

a) składek członkowskich i ulowych, 

b) dotacji, 

c) darowizn, 

d) działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia takiej działalności przez Związek), 

e) innych wpływów. 

2. Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane na działalność statutową Związku. 

3. Wysokość składek członkowskich i ulowych z podziałem składki na część, która pozostaje w Kole 

i którą należy odprowadzić do Związku ustala Zarządu Związku. 

4. (uchylony). 

5. Zarząd Związku powinien do końca listopada podać Zarządom Kół wysokość składki na następny 

rok kalendarzowy. 

6. Do opłacania składki członkowskiej i ulowej jest zobowiązany, każdy Członek Zwyczajny Związku. 

7. Termin płatności składek na cały rok kalendarzowy upływa z dniem 30 czerwca danego roku. 

Płatność następuje do Związku za pośrednictwem skarbnika Koła . 

8. Majątkiem Związku zarządza i odpowiada za niego Zarząd Związku. 

9. Związek lokuje środki pieniężne na koncie bankowym, w udziałach i innych składnikach 

majątkowych. 

10. Związek realizuje wpływy i wydatki na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzanego 

przez Zarząd. 

11. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości, według 

obowiązujących przepisów rachunkowych. 

12. Do prowadzenia księgowości, Związek może zatrudnić pracowników z odpowiednimi 

kwalifikacjami lub zlecić uprawnionej firmie. 

13. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Związku uprawniony jest Zarząd Związku, zgodnie 

z zasadami reprezentacji z § 28 pkt 14. 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

16. Fundusze przekazane przez Członków Wspierających i darowizny muszą być wykorzystane 

zgodnie z przeznaczeniem. 

17. Zarząd jest zobowiązany do sporządzania rocznych informacji finansowych i sprawozdań 

finansowych oraz do przygotowania planów rzeczowo-finansowych na następny rok. 
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18. Informacja finansowa z ubiegłego roku i plany finansowo-rzeczowe na bieżący rok muszą być 

przedstawione na corocznej naradzie Prezesów w pierwszym kwartale roku kalendarzowego 

i przesłane do Kół. 

 

VII. Zmiana Statutu 

 

§ 36. 

 

Statut niniejszy może być zmieniony Uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów powziętą większością 

2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności połowy Delegatów. 

 

VIII. Rozwiązanie i likwidacja Związku 

 

§ 37. 

 

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić przez zwołanie w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu 

Delegatów uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności 2/3 

Delegatów uprawnionych do głosowania. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje likwidacja Związku przez Komisję 

Likwidacyjną wybraną przez Walny Zjazd Delegatów. 

3. O przeznaczeniu majątku po likwidacji Związku decyduje Walny Zjazd Delegatów, który podjął 

uchwałę o rozwiązaniu Związku. Majątek powinien być przeznaczony na cele objęte zadaniami 

Związku. 

 

(podpisy Członków Zarządu Związku) 
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