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STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W GDAŃSKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1.
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku zwany dalej "Związkiem", jest dobrowolną,
niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy działającą na podstawie ustawy z 8 października 1982r o społecznozawodowych organizacjach rolników /Dz. U. Nr 32. poz.217/.
§2
Terenem działania Związku jest obszar województwa pomorskiego i woj. ościennych.
§3
Siedzibą Związku jest miasto Gdańsk.
§4
Związek posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą.
§5
Związek może być członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego
§ 6.
Związek może przystępować do innych organizacji rolniczych, społecznych i gospodarczych, a także przyjmować takie organizacje będące
osobami prawnymi.
§ 7.
Związek ma prawo używania odznaki organizacyjnej, której wzory i tryb określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.
§ 8.
Związek używa pieczęci okrągłej z symbolem - matki pszczelej w środku i z napisem w otoku "WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK
PSZCZELARZY W GDAŃSKU", oraz pieczęci podłużnej z takim samym napisem bez symbolu matki pszczelej.
§9.
Związek opiera. swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych kołach pszczelarzy.
§ 10.
Związek zatrudnia pracowników do wykonywania zadań statutowych i działalności gospodarczej.
§ 11
Związek działa, w oparciu o niniejszy S t a t u t.
II. CELE I ZADANIA.
§ 12
1.Celem Związku jest ochrona pszczoły miodnej jako integralnego składnika środowiska naturalnego.
2. Stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów oraz ochrona godności i dobrego imienia pszczelarzy są głównymi
zadaniami Związku.
§ 13.
Cele i zadania Związek realizuje przez:
1.Udzielanie wszechstronnej pomocy kołom pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa.
2.Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim o charakterze produkcyjnym, usługowym bądź handlowym w
zakresie zagospodarowania produktów pasiecznych i zaopatrywania w środki produkcji. Przedmiot, zakres i sposób prowadzenia
działalności gospodarczej określa regulamin zatwierdzony przez ZARZĄD ZWIĄZKU.
3. Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz i instytucji.
4. Współprac ę z organami administracji rządowej i samorządowej, służbą weterynaryjną, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz innymi
organizacjami i instytucjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, a w szczególności w
zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami.
5. Inspirowanie wszystkich form współdziałania pszczelarstwa z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w zakresie bazy pożytkowej dla
pszczół i jej racjonalnego wykorzystania, współuczestniczenie w prowadzeniu działalności hodowlanej
6. Opiniowanie wartości użytkowej pszczół i oddziaływanie na poprawę biologiczną materiału zarodowego.
7. Koordynowanie prac oraz prowadzenie działalności instruktażowej w kołach pszczelarzy.
8. Organizację szkoleń i propagowaniu literatury fachowej, oraz organizowanie wyjazdów na imprezy pszczelarskie.
9. Prowadzenie działalności socjalnej i obsługi prawnej na rzecz członków.
10. Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej.
III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§14.
Członkami Związku mogą być członkowie zwyczajni i członkowie honorowi.
§ 15.
1. Członkami zwyczajnymi Związku są:
1.1. osoby fizyczne - pełnoletni pszczelarze prowadzący gospodarkę pasieczną albo pracujący naukowo w dziedzinie pszczelarstwa,
posiadający obywatelstwo polskie i zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszeni w gminnych, miejskich, dzielnicowych,
rejonowych i powiatowych Kołach Pszczelarzy, zrzeszających co najmniej 10 członków.
1 .2. osoby prawne - prowadzące gospodarkę pasieczną lub prowadzące działalność naukową i inną w dziedzinie pszczelarstwa i ochrony
środowiska.
§ 16.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1.1. być reprezentowanym przez swojego delegata w Wojewódzkim Walnym Zjeździe Delegatów,
1.2. wnioskować o kierunkach działania Związku,
1.3. korzystać z pomocy organizacyjnej i fachowej Związku,
1.4. oceniać działalność władz Związku,
1.5. korzystać z majątku Związku.
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2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
2.1. stosować się do postanowień statutu i uchwał władz Związku,
2.2. brać czynny udział w pracach Związku.
2.3. terminowo, najpóźniej do końca kwietnia każdego roku opłacać składki w wysokości ustalonej przez Zarząd WZP oraz regulować
terminowo inne świadczenia określone przez Zjazd bądź z jego upoważnienia przez Zarząd Związku.
§ 17.
Członkostwo w Związku wygasa na skutek:
1. śmierci członka Związku,
2. zrzeczenia się członkostwa Związku,
3. utraty osobowości prawnej przez członka Związku , będącego osobą prawną
4. wykluczenie ze Związku z powodu działań na jego szkodę lub z powodu innych ciężkich naruszeń statutu bądź uchwał władz Związku.
Wykluczenia dokonuje Wojewódzki Walny Zjazd uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym zwykła większością głosów,
5. nieopłacenia do końca danego roku składek członkowskich i innych opłat ustalonych przez Związek,
6. Członek, którego członkostwo w Związku ustało skutek nieopłacenia. składek może być ponownie przyjęty przez Zarząd Koła na
zasadach nowego zgłoszenia.
§ 18.
1. Członkami honorowymi Związku są osoby fizyczne, które za szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa otrzymały tytuł
HONOROWEGO CZŁONKA ZWIZKU.
2. TYTUŁ Honorowego Członka Związku nadaje Wojewódzki Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Koła, skierowany do Zjazdu
poprzez Zarząd Związku.
3. Członek Honorowy ma prawo korzystać ze świadczeń i pomocy Związku oraz brać udział z głosem doradczym w Wojewódzkim Walnym
Zjeździe Delegatów.
4. Honorowy Członek Związku jest zwolniony od płacenia składki członkowskiej.
IV. WŁADZE.
§ 19.
1. Władzami Związku są:
1.1. Wojewódzki Walny Zjazd Delegatów,
1.2. Zarząd Wojewódzkiego Związku,
1.3. Komisja Rewizyjna,
1.4. Sąd Koleżeński ,
2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata i wygasa w dniu Walnego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego.
3. Walny Zjazd Sprawozdawczy może dokonać wyborów uzupełniających Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w
przypadku ich zdekompletowania.
§ 20.
Członkowie wybrani do władz Związku wykonują swoje obowiązki honorowo /bezpłatnie/, delegowani jednak w sprawach związkowych
poza miejsce stałego zamieszkania mogą otrzymać zwrot kosztów podróży i diety względnie honoraria na zasadach ogólnie
obowiązujących.
§ 21.
Mandat członka władz związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1. śmierci członka Związku,
2. rezygnacji członka Związku z mandatu,
3. orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu członka Związku mandatu,
4. likwidacji Koła, którego członkiem był członek władz Związku.
§ 22.
WOJEWÓDZKI WALNY ZJAZD DELEGATÓW.
1. stanowi najwyższą władzę Związku,
2. może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny,
3. Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy zwoływany jest przez Zarząd Związku raz w roku w terminie do 30 kwietnia, a Walny Zjazd
Sprawozdawczo - Wyborczy co 4 lata w tym samym terminie,
4. o terminie, miejscu i porządku obrad Wojewódzkiego Zjazdu, Zarząd Związku powiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed jego
zwołaniem,
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Związku,
6. Zarząd Związku obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd na żądanie:
a. 1/3 członków Związku,
b. Komisji Rewizyjnej w terminie 3 m-cy od daty otrzymania żądania złożonego na piśmie,
7. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się zgodnie z regulaminem obrad uchwalonym każdorazowo przez Zjazd.
§ 23
W Wojewódzkim Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1. z głosem decydującym -delegaci wybrani w Kołach w i1ości 1 delegat na każde rozpoczęte 30 członków oraz delegaci osób prawnych
biorących członkami zwyczajnymi Związku - po jednym delegacie/osobę prawną,
2.oraz z głosem doradczym:
a/ członkowie honorowi Związku,
b/ prezesi Kół nie będący delegatami,
c/ przedstawiciele organizacji współpracujących,
d/ osoby zaproszone.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
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1. uchwalanie i zmiany statutu Związku, regulaminów: Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i obrad Walnego
Zjazdu,
2. wybór spośród delegatów.
a/ prezesa Zarządu Wojewódzkiego,
b/ członków Zarządu w ilości 4
c/ członków Komisji Rewizyjnej w ilości 3,
d/ członków Sądu Koleżeńskiego w ilości 3,
3. uchwalanie głównych kierunków działania Związku,
4. uchwalanie rocznego programu działania Zarządu i rocznego planu finansowego,
5. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych oraz udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej
absolutorium Zarządowi,
7. określanie rodzaju świadczeń na rzecz Związku, w tym składek członkowskich oraz ustalanie ich podziału,
8. podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Związku,
9. decydowanie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Związku, nie przekazanych postanowieniami niniejszego Statutu
innym władzom Związku,
10. nadawanie godności Honorowego Członka Związku,
11. przyjmowanie członkostwa Kół pszczelarskich spoza województwa pomorskiego oraz innych organizacji i osób prawnych,
12. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zjeździe i podejmowanie uchwał
§ 25.
1. Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Obrad zwykłą
większością głosów, jednakże należy zarządzić tajność głosowania gdy tego zażąda większość delegatów obecnych na Walnym Zjeździe.
2. Wybory Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Pszczelarskiego
odbywają się w głosowaniu tajnym,
3. Uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Związku jest podejmowana zgodnie z postanowieniami §59 i 60 niniejszego Statutu.
§ 26.
Obradami Walnego Zjazdu w imieniu jego prezydium kieruje przewodniczący lub zastępca , wybrani spośród delegatów Zjazdu zgodnie z
uchwalonym regulaminem obrad.
Uchwały Walnego Zjazdu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy delegatów w terminie pierwszym , a w terminie drugim bez
względu na liczbę zebranych delegatów.
§ 27.
1. Zarząd Wojewódzkiego Związku składa się z:
a/ Prezesa Zarządu,
b/ 4 członków,
2. Zarząd wybrany na Walnym Zjeździe wybiera ze swojego składu Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub ustąpienia w trakcie kadencji Prezesa Zarządu, Zarządem kieruje Wiceprezes do czasu
najbliższego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3 statutu.
§ 28.
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący v-ce prezes
2. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na uzasadnione żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu lub żądanie Komisji
Rewizyjnej.
3. Do podjęcia przez zarząd prawomocnych uchwał konieczne jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
§29.
Do kompetencji zarządu Związku należy.
1. reprezentowanie i obrona interesów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku, współpraca z terenowymi organami administracji
rządowej i samorządowej oraz innymi jednostkami i władzami Polskiego Związku Pszczelarzy,
2. zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów,
3. realizacja uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
4. opracowywanie rocznego programu działania i planu finansowego i ich realizacja po zatwierdzeniu przez Walny Zjazd Delegatów ,
5 . opracowywanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z realizacji uchwalonych programów działania, sporządzanie bilansu i sprawozdania
finansowego i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zjazdowi,
6. nadzorowanie zbierania składek członkowskich i opłat oraz terminowe ściąganie należności,
7. zaciąganie i regulowanie zobowiązań finansowych, w ramach
uchwalonych przez Walny Zjazd rocznych programów działania
8. zatwierdzenie regulaminu działalności gospodarczej i prowadzenie tej działalności,
9. nadzorowanie pracy biura Związku, uchwalanie regulaminów i zasad wynagradzania pracowników Biura, powoływanie i zwalnianie
pracowników tego Biura,
10. powoływanie komisji problemowych i uchwalanie ich regulaminów,
11. prowadzenie działalności oświatowo - szkoleniowej,
12. sprawowanie nadzoru nad działalnością Kół zrzeszonych w Związku. Przyjmowanie Kół do Związku z woj. pomorskiego,
13. opiniowanie aktów prawnych dotyczących pszczelarstwa,
14. przyznawanie wyróżnień organizacyjnych i nagród oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych,
15. wnioskowanie do Walnego Zjazdu o nadanie tytułu Honorowego Członka Związku,
16. zawieszanie w prawach członków Związku, jeżeli działają oni niezgodnie z prawem i statutem.
§ 30.
Raz na kwartał Zarząd Związku Zwołuje naradę informacyjno -konsultacyjną prezesów Kół,
§ 31.

4

Umowy, zobowiązania i inne dokumenty finansowe , w imieniu Związku pod pieczęcią Związku, podpisuje 2-óch członków Zarządu :
Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
§ 32
Prezes lub upoważniony członek Zarządu reprezentują Związek na zewnątrz.
§ 33
KOMISJA REWIZYJNA:
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków,
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza,
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący co najmniej raz na pół roku,
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów,
5. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd,
6. W wykonywaniu swoich czynności Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy fachowej rzeczoznawców,
7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Związku ,
§ 34.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy.
1. Kontrola całokształtu działalności Związku,
2. Przedstawianie na Walnym Zjeździe Delegatów wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz przyjęcia sprawozdań
finansowych Związku, a także zgłaszanie wniosków usprawniających działalność Związku,
3. Zgłaszanie na piśmie uzasadnionych wniosków w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
4. Branie udziału, poprzez przewodniczącego lub jego zastępcy z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu,
5. Kierowanie do Zarządu Związku uwag i wniosków odnośnie działalności Zarządu.
§ 35.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu oraz od jego poszczególnych członków i pracowników Związku wyjaśnień dotyczących
rzeczowej i finansowej działalności Związku.
§ 36.
Komisja Rewizyjna działa kolegialnie.
§ 37.
SĄD KOLEŻEŃSKI
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie:
3.1. Jako pierwsza instancja - spraw spornych wynikłych na tle działalności związkowej pomiędzy członkami Związku oraz spraw, w
których jedna ze stron jest członkiem władz Związku.
3.2. Jako druga instancja - odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Kół Pszczelarzy.
4. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy jako pierwsza instancja oraz odwołania od Sądów Koleżeńskich Kół i orzeka w składzie 3-osobowym.
5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Związku przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Walnego Zjazdu Delegatów lub do Sądu
Koleżeńskiego przy Polskim Związku Pszczelarskim.
6. Sąd Koleżeński może orzec kary:
a/ upomnienia,
b/ nagany
c/ zawieszenia w prawach członka na okres 1-2 lat,
d/ pozbawienia mandatu.
7. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.
V. FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 38.
Fundusze Związku powstają:
1. ze składek członkowskich,
2. z działalności gospodarczej,
3. z dotacji, zapisów, darowizn i subwencji,
4. z innych wpływów.
§ 39.
1. Całość zysku z działalności gospodarczej Związku powinna być przeznaczona na działalność statutową Związku
2. Związek lokuje środki pieniężne na koncie bankowym.
3. Związek realizuje wpływy i wydatki na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez Walny Zjazd
4. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości wg obowiązujących przepisów rachunkowych.
VI. BIURO ZWIĄZKU
§ 40.
1. Pracami Biura kieruje Kierownik Biura na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku.
2. Kierownik Biura bierze udział w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.
3. Pracę Biura nadzoruje Prezes Związku lub inny upoważniony przez prezesa - członek Zarządu.
VII. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU.
Związek zrzesza pszczelarzy w kołach pszczelarzy miejskich, dzielnicowych, gminnych, miejscowych, rejonowych lub powiatowych - w
dalszej części Statutu zwane Kołami.
§ 41.
Koła mogą być organizowane w każdej miejscowości przy co najmniej dziesięciu czynnych członkach.
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§ 42.
Zadaniem Koła jest prowadzenie na swoim terenie działalności przewidzianej Statutem a w szczególności:
1. rozwijanie gospodarki pasiecznej,
2. szerzenie oświaty pszczelarskiej,
3. czuwanie nad przestrzeganiem przez pszczelarzy etyki zawodowej,
4. prowadzenie ewidencji członków
§ 43.
Władzami Koła są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
Koła mogą używać pieczęci z napisem:
"Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku Koło/ miejscowe,
gminne, miejskie, dzielnicowe, rejonowe, powiatowe w ...../.
§ 44.
1. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział wszyscy członkowie Koła z głosem decydującym.
2. Przedstawiciele i goście zaproszeni biorą udział tylko z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła odbywa się co roku w terminie do końca miesiąca marca, a Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
co 4 lata w tym samym terminie.
4. Na żądanie 1/3 członków lub na żądanie Zarządu Związku,- winien Zarząd Koła zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 4
tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
5 .Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwołuje Zarząd Koła w terminie uzgodnionym z Zarządem Związku.
6. Walnemu Zebraniu Koła przewodniczy wybrany spośród obecnych - przewodniczący zebrania. Uchwały i wybory władz Koła zapadają
większością głosów.
Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie większością członków /50% + 1/ tajnie.
§ 45.
Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Koła należy.
1. Wybór:
a/ Prezesa,
b/ Zarządu w składzie do 4 członków,
c/ Komisji Rewizyjnej w składzie do 3 członków,
d/ Sądu Koleżeńskiego w składzie do 3 członków,
e/ Delegatów na Walny Zjazd Związku w ilości 1 delegata na każde rozpoczęte 30 członków, którzy opłacili składki.
2. Uchwalenie programu działania na następną kadencję,
3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej - udzielanie absolutorium dla Zarządu Koła,
5. Uchwalanie programu działania i budżetu na następny rok działalności,
6. Podejmowanie uchwał i innych decyzji w sprawach dotyczących działalności Koła.
7. Wnioskowanie do Zarządu Wojewódzkiego Związku o nadanie członkom Koła odznaczeń, nagród i wyróżnień.
§ 46.
1. Zarząd Koła wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
a/ Prezes reprezentuje Koło wobec Związku i innych jednostek, prowadzi sprawy organizacyjne i nadzoruje prace w Kole.
Opracowuje roczny program działania i nadzoruje jego realizację.
b/ Skarbnik opracowuje projekt budżetu i go realizuje po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie. Sporządza sprawozdania, prowadzi
gospodarkę finansową Koła.
c/ Sekretarz sporządza protokóły z zebrań Zarządu, prowadzi ewidencję członków Koła, przechowuje dokumenty związane z działalnością
Koła i załatwia korespondencję.
2. Zarząd podejmuje uchwały i decyzje w składzie co najmniej 3 osób.
Decyzje w sprawach organizacyjno-statutowych podpisują:
Prezes i Sekretarz, a w sprawach finansowych - Prezes i Skarbnik.
3. Do obowiązków Zarządu Koła należy:
a/ reprezentowanie interesów pszczelarzy-członków Koła i współpraca z różnymi jednostkami na rzecz rozwoju pszczelarstwa ,
b/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków Koła na podstawie pisemnych deklaracji, prowadzenie ewidencji
członków, zbieranie składek członkowskich i podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Koła,
c/ opracowywanie programów działania Koła i preliminarza budżetowego i ich realizacja po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.
§ 47.
1. Komisja Rewizyjna Koła powołuje spośród członków Przewodniczącego, który w celu przeprowadzenia rewizji kasy Koła, i
skontrolowania działalności gospodarczej Koła jak i pracy Zarządu zwołuje zebranie Komisji co najmniej raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje czynności z własnej inicjatywy lub na żądanie władz Koła.
3. Wyniki kontroli winny być przez Komisję zaprotokołowane, a odpis lub kopia protokołu doręczony organowi kontrolowanemu.
4. Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 osobowym.
§ 48.
1. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków -przewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw spornych między członkami Koła w zakresie ich działalności pszczelarskiej oraz
do orzeczenia o wykluczeniu członków na skutek ich działania na szkodę Związku lub jego członków oraz na skutek uwłaczania godności i
czci Związku względnie jego członków.
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3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Koła
4. Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym.
§ 49.
1. Fundusze Koła powstają:
a/ z udziału w składkach członkowskich, ulowych i z opłat kwiatowych,
b/ z opłat członkowskich na specjalne cele,
c/ z dotacji Związku i innych.
Majątek Koła stanowi własność Koła i pozostaje w wyłącznej dyspozycji Koła do jego likwidacji.
3. Koło może dokonywać wydatków w granicach posiadanych środków.
VIII. CZŁONKOWIE KOŁA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 50.
Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
1. Zwyczajnymi członkami Koła mogą być osoby fizyczne i prawne: prowadzące gospodarkę pasieczną albo pracujące naukowo w
dziedzinie pszczelarstwa.
2. Honorowymi członkami Koła mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi w rozwoju pszczelarstwa, których działalność
służy albo może być pomocna w rozwoju produkcji, pszczelarskiej.
§ 51.
1. Przyjęcia na członka zwyczajnego Koła dokonuje Zarząd Koła na podstawie deklaracji złożonej przez ubiegającego się o przyjęcie i
opinii ogólnego zebrania członków Koła.
Decyzja w sprawie przyjęcia na członka Koła powinna być podjęta nie później niż w ciągu 1 m-ca od dnia złożenia deklaracji.
2.O decyzji odmownej zawiadamia się osobę ubiegającą się w ciągu dwóch tygodni podając uzasadnienie. Na tę decyzję przysługuje
odwołanie do Zarządu Związku w ciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania.
3.Ostateczna. decyzja Zarządu Związku powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia odwołania.
4. Przystępujący do Związku oprócz złożenia wymienionej w pkt. 1 deklaracji członkowskiej wg wzoru ustalonego przez Zarząd Związku
zobowiązany jest do:
a/ wnieść opłatę wpisową,
b/ dokonać świadczeń określonych zasadami ustalonymi przez Zjazd Związku.
§ 52.
Przyjęcie w poczet członków honorowych oraz ich wykluczenie następuje w drodze uchwały podjętej przez Wojewódzki Walny Zjazd
Delegatów.
§53.
Członek honorowy Koła korzysta ze świadczeń i pomocy Związku i zwolniony jest z obowiązku płacenia składki członkowskiej.
§54.
Członek Koła ma prawo:
1. brać bezpośredni udział w zebraniach Koła i jako delegat w zebraniach Związku,
2. Wybierać i być wybierany do władz Koła , do którego należy oraz wybierać delegatów i być wybieranym do władz Związku,
3. do wszelkiej pomocy i opieki ze strony Związku w zakresie jego działalności pszczelarskiej,
4. nosić odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Nie mogą być wybierane do władz Związku osoby pozostające do niego w stosunku pracy.
§ 55.
Członek Koła jest zobowiązany:
1. Realizować cele i zadania określone w Statucie i uchwałach Związku.
2. Brać czynny udział w pracach Koła, systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową na szkoleniach i kursach organizowanych przez
władze Związku.
3. Opłacać wpisowe, składki członkowskie i ulowe oraz inne opłaty w wysokości ustalanej przez Walny Zjazd Delegatów Związku.
4. Zaleca się członkom korzystanie z czasopism pszczelarskich jak i literatury z zakresu gospodarki pszczelarskiej, organizacji pracy w
pasiece i t p .
§ 56.
Utratę członkostwa powodują:
1. dobrowolne wystąpienie,
2. nie opłacenie da końca danego roku składek członkowskich i innych opłat ustalonych przez Związek,
3 . wykluczenie ze Związku,
4. śmierć,
5. Członek, którego członkostwo ustało na skutek nieopłacenia składek, może być ponownie przyjęty do Związku na zasadach nowego
członka.
§ 57.
Wykluczenie członka ze Związku może nastąpić z powodu jego działania na szkodę Związku lub Koła, którego jest członkiem oraz na
skutek uchybienia przez niego honorów i czci na podstawie.
a/ postanowienia Sądu Koleżeńskiego,
b/ uchwały Zarządu Koła.
§ 58.
1. Od decyzji zawartej w § 57 pkt. a i b przysługuje członkowi odwołanie do Sądu Koleżeńskiego Związku następnie do Wojewódzkiego
Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Termin odwołania od decyzji wynosi 30 dni od daty doręczenia.
3. Podczas trwania postępowania w sprawie wydalenia z rejestru członków-prawa członka ulegają zawieszeniu.
Zawieszony członek:
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a/ nie m prawa: brania udziału w pracach Związku ani wykonywania jakichkolwiek funkcji w jego władzach, jak również wykonywania
funkcji delegata na Wojewódzki Walny Zjazd Delegatów,
b/ ma prawo wzięcia udziału w -Walnym Zebraniu Członków Koła lub Wojewódzkim Walnym Zjeździe Delegatów decydującym o jego
prawach członkowskich.
4. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do tego samego lub innego Koła tylko za zgodą Zarządu Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy.
IX. ZMIANA STATUTU.
§ 59.
1.Statut niniejszy może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Związku, powziętą większością 2/3 głosów w głosowaniu
jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2.W razie braku większości określonej w ust. 1 może być dokonana zmiana statutu na Walnym Zjeździe Delegatów odbytym w drugim
terminie.
3.Uchwały Wojewódzkiego Walnego Zjazdu Delegatów zwołane w drugim terminie w przedmiocie zmian statutu zapadają w głosowaniu
jawnym większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych delegatów.
X.ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA ZWIĄZKU.
§ 60.
Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów.
Uchwała dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do
głosowania.
W przypadku braku obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania, zapada decyzja o ponownym zwołaniu
Nadzwyczajnego Zjazdu w terminie 30 dni.
2. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Związku następuje likwidacja Związku przez Komisję Likwidacyjną, wybraną przez Wojewódzki
Walny Zjazd Delegatów.
Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Związku zgłasza wniosek do Sądu Rejonowego o skreślenie
Związku z rejestru.
§ 61.
1. Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem rozstrzygają organy Związku według ich kompetencji.
2. Z mocy ustawy Statut podlega zarejestrowaniu we właściwym Sądzie
§ 62.
Niniejszy statut został uchwalony przez Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku w dniu 27 marca 1999 roku.
Sekretarz

Przewodniczący

Wojewódzkiego Zjazdu
/Edward SŁOMA/

Wojewódzkiego Zjazdu
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