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STATUT
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W RZESZOWIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wojewódzki  Związek Pszczelarzy  w Rzeszowie  zwany w dalszej  części  Związkiem,
działa  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  8  października  1982  r.  o  społeczno-
zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 32 poz. 217) i niniejszego statutu.

2. Nazwa skrócona Związku - WZP.

§ 2

1. Terenem działania WZP jest obszar województwa podkarpackiego.
2. Siedzibą Związku jest Rzeszów.

§ 3

1. WZP używa pieczęci okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku i napisem w otoku:
Wojewódzki  Związek  Pszczelarzy  w  Rzeszowie  oraz  pieczęci  podłużnej  z  napisem
„Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie”.

2. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie może nadawać odznaczenia za zasługi
dla  pszczelarstwa.  Odznaka brązowa,  srebrna,  złota  i  diamentowa będą przyznawane
zgodnie  z  Regulaminem  opracowanym  przez  Zarząd  Wojewódzkiego  Związku
Pszczelarzy. 

§ 4

1. W  skład  Związku  wchodzą  Kola  Pszczelarzy,  Gminne  Kola  Pszczelarzy,  Miejsko-
Gminne Koła Pszczelarzy,  Rejonowe Koła Pszczelarzy i Powiatowe Kola Pszczelarzy
działające  w obrębie  jednej  lub  kilku  gmin  z  terenu  województwa  podkarpackiego,
zwane dalej Kołami.

2. Koła używają wyłącznie pieczątki podłużnej z napisem: Koło Pszczelarzy, Gminne Koło
Pszczelarzy,  Miejsko-Gminne  Koło  Pszczelarzy,  Rejonowe  Koło  Pszczelarzy,
Powiatowe Koło Pszczelarzy przy Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

§ 5

Wojewódzki Związek Pszczelarzy:
1) jest  dobrowolną,  niezależną  i  samorządną  organizacją  społeczno-zawodową

pszczelarzy,
2) jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego,
3) może  być  członkiem  innych  organizacji  i  instytucji  zarówno  krajowych  jak

i zagranicznych,
4) może tworzyć federacje lub Rady Regionalne z innymi organizacjami pszczelarskimi

posiadającymi osobowość prawną.

§ 6

WZP posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
skupu  i  sprzedaży  na  rynek  wewnętrzny  i  eksport  produktów  pszczelich,  sprzętu
pszczelarskiego oraz innych artykułów i wyrobów.
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II. Cele i zadania oraz środki ich realizacji

§ 7

1. Określenie kierunków rozwoju pszczelarstwa na terenie działania Związku:
1) koordynowanie pracy i patronat nad działalnością statutowo-gospodarczą,
2) udzielanie wszechstronnej pomocy Kołom w pracach organizacyjnych i fachowych

z dziedziny pszczelarstwa poprzez instruktaż i szkolenia,
3) reprezentowanie  i  obrona  interesów  pszczelarzy  wobec  władz  samorządowych

i terenowo-administracyjnych,
4) współpraca  z  terenowymi  organami  władzy  administracyjnej,  samorządowej

i innymi  organizacjami  w  zakresie  rozwoju  pszczelarstwa  i  ochrony  naturalnego
środowiska przyrodniczego,

5) wnioskowanie  propozycji  do  przepisów  państwowych  regulujących  sprawy
dotyczące pszczelarstwa.

§ 8

WZP  zatrudnia  pracowników  do  wykonywania  zadań  statutowych  i  prowadzenia
działalności gospodarczej.

III. Uprawnienia członków Związku

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna prowadząca gospodarkę pasieczną
i należąca tylko do jednego do Koła Pszczelarzy.

2. Członkami WZP mogą być jednostki posiadające osobowość prawną

§ 10

Członek ma prawo:
1) brać  bezpośredni  udział  z  prawem  głosu  w  Walnym  Zebraniu  Koła,  oraz  być

wybieranym jako delegat na Walny Zjazd WZP, Federacji lub Krajowy Zjazd PZP,
2) wybierać i być wybieranym do organów Koła, WZP, Federacji i PZP,
3) korzystać  ze  świadczeń  Związku  administracji  terenowej  i  innych  organizacji

w zakresie postępu biologicznego.

IV. Obowiązki członków Związku

§ 11

Członek jest obowiązany do:
1) przestrzegania  postanowień  statutu  Związku  oraz  regulaminu  Koła  i  decyzji

podejmowanych przez Organy Związku,
2) terminowego opłacania składek członkowskich, których wysokość ustala PZP oraz

innych świadczeń wynikających z uchwał i uczestniczenia w działalności Koła,
3) przestrzegania  zasad  etyki  pszczelarza,  szczególnie  w  zakresie  pozyskiwania

produktów pszczelich zgodnie z PN i utrzymania  właściwego stanu zdrowotnego
pasieki.
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V. Tryb przyjmowania i zasady występowania członków ze Związku

§ 12

1. O przyjęciu na członka decyduje Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji osoby
zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty wpisowej i członkowskiej. W przypadku odmowy
przyjęcia kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego WZP.

2. Założyciele Koła uzyskują członkostwo po podpisaniu uchwały o utworzeniu Koła.

§ 13

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
1) dobrowolnego  wystąpienia  członka  lub  przynależności  do  innej  organizacji

pszczelarskiej spoza WZP z wyjątkiem Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek
Pszczelich.

2) skreślenia  z  listy  członków w przypadku  niepłacenia  przez  12  miesięcy  składek
członkowskich,

3) wykluczenia,
4) śmierci członka.

§ 14

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

2. Skreślenie  z  listy  członków  może  nastąpić  na  podstawie  uchwały  Zarządu  Koła  za
niepłacenie składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku.

3. Wykluczenia członka dokonuje się:
1) uchwałą właściwego Zarządu Koła lub Zarządu WZP za naruszenie zasad statutu

WZP albo regulaminu Koła,
2) orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego WZP.

4. Uchwała  Zarządu  o  wykluczeniu  powinna  określać  datę  i  być  doręczona  na  piśmie
zainteresowanemu.

§ 15

1. Członek wykluczony, skreślony z listy może odwołać się od uchwały Zarządu Koła do
Sądu Koleżeńskiego WZP w terminie 30 dni od daty doręczenia

2. Od orzeczenia  Sądu Koleżeńskiego  o  wykluczeniu  przysługuje  zaskarżenie  w trybie
właściwym  do  zaskarżenia  orzeczeń  tego  Sądu.  Uprawnionymi  do  zaskarżenia  są:
członek, którego orzeczenie dotyczy oraz Zarząd, który podjął kwestionowaną uchwałę
o wykluczeniu lub wykreśleniu.

§ 16

1. Członek wykluczony lub skreślony może być ponownie przyjęty do tego samego Koła
po opłaceniu zaległych składek  członkowskich i wpisowego.

VI. Struktura organizacyjna Związku

A. Organy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

§ 17

Organami WZP są:
1) Walny Zjazd Delegatów WZP, zwany dalej Walnym Zjazdem,
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2) Zarząd WZP,
3) Komisja Rewizyjna WZP,
4) Sąd Koleżeński WZP.

§ 18

1. Kadencja organów wymienionych w § 17 w punktach: 2,3,4 trwa 4 lata.
2. Osoby powołane do tych organów wykonują swoje funkcje społecznie, za zwrotem 

kosztów podróży i diet ustalanych corocznie przez Zarząd WZP.
3. Zarząd może zatrudnić na okres kadencji Prezesa lub Wiceprezesa ustalając zakres jego 

obowiązków i wynagrodzenie.

§ 19

1. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Walny Zjazd zwyczajny odbywa się  co  4 lata  w terminie  określonym przez  Zarząd

WZP.
3. Walny Zjazd Nadzwyczajny jest zwoływany na pisemne żądanie:

1) Komisji Rewizyjnej WZP,
2) Delegatów - uczestników poprzedniego Zjazdu w liczbie co najmniej jednej trzeciej.
3) Organów PZP.

§ 20

Walny Zjazd zwołuje Zarząd WZP z tym, że Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien być
zwołany  w  ciągu  4-ch  tygodni  od  złożenia  żądania  wymienionego  w  §  19  ustęp
3 niniejszego statutu.

§ 21

W Walnym Zjeździe udział biorą:
1) z prawem głosu delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Kół

w ilości jeden Delegat do 25 członków i na każdą następną pełną 25-tkę członków
jeden Delegat,

2) z  głosem  doradczym;  przedstawiciele  organizacji  współpracujących  z  WZP,
przedstawiciele władz PZP, inne osoby zaproszone.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
delegatów uprawnionych do głosowania i powiadomionych co najmniej na 14 dni przed
jego odbyciem.

2. Głosowanie odbywa się jawnie. Sposób zmiany statutu reguluje § 45 ust. 1.

§ 23

1. Walny Zjazd jest najwyższym organem WZP.
2. Do kompetencji Zjazdu WZP należy:

1) uchwalenie Statutu WZP i  jego zmian,  regulaminów: Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu
Koleżeńskiego,

2) przyjmowanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań:  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej,  Sądu
Koleżeńskiego,

3) udzielanie Zarządowi absolutorium,
4) wybór Delegatów na Zjazd PZP, oraz pięciu następców
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5) wybór władz Związku (Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego)
odbywa się w głosowaniu tajnym,

6) podejmowanie uchwał programowych pracy WZP,
7) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu WZP,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu WZP i sposobie zbywania jego majątku,
9) przyznanie tytułu członka honorowego WZP.

§ 24

1. W skład Zarządu WZP wchodzi siedem osób: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz,
i trzech Członków Zarządu oraz dwóch następców.

2. Zarząd  na  pierwszym posiedzeniu  dokonuje wyboru  ze  swego grona Wiceprezesów,
Sekretarza.

3. W  przypadku  ustąpienia  Członka  Zarządu,  pozbawienia  mandatu  lub  ustania
członkostwa w czasie trwania kadencji na jego miejsce wchodzi następca członka, który
na Zjeździe otrzymał większą liczbę głosów.

4. W  przypadku  ustąpienia  Prezesa  Zarządu  w  czasie  trwania  kadencji  jego  następcę
wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 25

1. Oświadczenie  woli  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych  Związku  składają
w jego  imieniu  dwie  osoby:  Prezes  i  Wiceprezes  lub  jeden  Członek  Zarządu,
a dokumenty finansowe dodatkowo Główny Księgowy WZP.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes co najmniej raz na
kwartał.

2. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie Komisji Rewizyjnej
WZP lub co najmniej czterech Członków Zarządu.

§ 27

Uchwały Zarządu są ważne gdy zapadają większością głosów przy udziale  co najmniej
połowy liczby ich członków.

§ 28

Do kompetencji Zarządu WZP należy:
1. Reprezentowanie  interesów  WZP  wobec  władz  administracyjno-terenowych,

samorządowych, instytucji, sądów, organizacji i osób trzecich.
2. Kierowanie  działalnością  WZP zgodnie  ze  statutem i  uchwałami  Zjazdu Delegatów,

wytycznymi PZP i zarządzeniami władz administracji terenowej.
3. Sprawowanie patronatu nad działalnością Kół.
4. Uchylanie  uchwał  Walnych  Zebrań  Kół  niezgodnych  z  postanowieniami  statutu  lub

obowiązującymi przepisami prawa.
5. Powoływanie  Komisji  Problemowych  w  miarę  potrzeby  i  uchwalanie  dla  nich

regulaminu.
6. Wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej WZP.
7. Nadzorowanie działalności finansowo-statutowej Kół.
8. Angażowanie, zwalnianie i awansowanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach

etatowych w biurze i sklepie WZP, zgodnie z potrzebami Związku.
9. Przygotowywanie Zjazdu Delegatów WZP.
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10. Zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  finansowych  z  statutowo-gospodarczej
działalności WZP.

§ 29

1. Zarząd WZP uprawniony jest do:
1) zawieszania w czynnościach Zarządu Koła w przypadku:

− naruszania statutu,
− niewykonywania uchwał Zarządu WZP,
− naruszania dyscypliny organizacyjnej lub działanie na szkodę Związku.

2) uchylania  uchwał  Walnych  Zebrań  i  Zarządów Kół  sprzecznych  ze  statutem lub
zarządzeniami władz administracyjno-terenowych, samorządowych, państwowych.

2. W  przypadku  zawieszenia  w  czynnościach  Zarządu  Koła.  Zarząd  WZP  powołuje
tymczasowy Zarząd Koła w składzie trzech osób, który:
1) przyjmuje  i  prowadzi  agendy  zawieszonego  Zarządu  Koła  i  kontynuuje  jego

działalność,
2) w ciągu trzech miesięcy od daty zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła zwołuje

Walne Zebranie Członków Koła celem dokonania wyboru Zarządu tego Koła.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna WZP składa się z trzech członków i dwóch następców członków.
2. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
3. Członkowie  Komisji  mają  prawo  uczestniczenia  w  posiedzeniach  Zarządu  WZP

z głosem doradczym.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji lub odwołania go w okresie kadencji w jego

miejsce wchodzi następca, który przy wyborze na Walnym Zjeździe Delegatów uzyskał
największą liczbę głosów

§ 31

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności gospodarczo-finansowej WZP.
2. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu WZP.
3. Składanie  Walnemu  Zjazdowi  sprawozdań  z  kontroli  o  której  mowa  w pkt.  1  tego

paragrafu i stawianie wniosków odnośnie udzielania absolutorium Zarządowi.

§ 32

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący co najmniej raz na pół roku.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Komisja  działa  kolegialnie.  Przewodniczący  może  zlecić  wykonanie  czynności

kontrolnych wyznaczonym przez siebie członkom Komisji.
4. W sprawach wyjątkowych na wniosek Komisji  Zarząd WZP może zlecić  wykonanie

określonych czynności biegłemu.

§ 33

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i jednego następcy.
2. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. W przypadku  ustąpienia  członka Sądu lub odwołania  go w okresie  kadencji  w jego

miejsce wchodzi następca.

§ 34
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Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozstrzyganie  spraw  przeciwko  członkom  Związku  o  czyny  na  tle  działalności

związkowej lub w dziedzinie pszczelarstwa, jeżeli czyn uchybia etyce zawodowej albo
dyscyplinie bądź zasadom organizacyjnym Związku.

2. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Koła w przedmiocie:
1) nie przyjęcia na członka,
2) wykluczenia, skreślenia członka.

3. Działanie  mediacyjne,  arbitrażowe  w  sprawach  pomiędzy  członkami  Związku  lub
pomiędzy członkami Związku a osobami do niego należącymi w razie dobrowolnego
poddania sporu, rozpoznania Sądowi Koleżeńskiemu.

§ 35

1. Sąd  Koleżeński  może  orzec  następujące  kary  za  przewinienia  wymienione  w  §  34
Statutu:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) wykluczenie członka ze Związku.

§ 36

Od  orzeczeń  Sądu  Koleżeńskiego  WZP  przysługuje  stronom  odwołanie  od  Sądu
Koleżeńskiego  PZP  w  terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  na  piśmie  orzeczenia
z uzasadnieniem.

§ 37

Zasady organizacji Sądu Koleżeńskiego i tryb postępowania przed nim określa regulamin
Sądu uchwalony przez Zjazd Delegatów WZP.

B. Organy Koła Pszczelarzy

§ 38

1. Podstawową komórką organizacyjną WZP na terenie gmin. miast  oraz powiatów jest
Koło.

2. Koło Pszczelarzy może być założone przy minimalnej liczbie co najmniej 10 członków,
po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem WZP.

3. Siedzibę Koła ustala ogół członków w zależności od warunków lokalnych.

§ 39

Koło Pszczelarzy działa na podstawie niniejszego statutu i uchwalonego regulaminu przez
Walne Zebranie Koła.

§ 40

Organami Kół są:
1) Walne Zebranie Członków Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 41

1. Walne Zebranie Członków Koła jest jego najwyższym organem.

8



2. Pozostałe organy Koła wybierane są spośród jego członków przez Walne Zebranie na
okres maksimum 4 lat.

3. W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz jeden do
trzech członków.

4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
5. W okresie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z tej

funkcji lub zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków Koła. W takim przypadku
Walne Zebranie Członków Koła dokonuje wyboru uzupełniającego do tych organów.

6. Organizację  i  kompetencje  organów  Koła  określa  Regulamin  Koła  opracowany
w oparciu o obowiązujący statut WZP, przyjęty na Walnym Zebraniu Koła.

VII. Fundusze - majątek WZP i Kół

§ 42

1. Fundusze WZP powstają z:
1) składek członkowskich obowiązkowych i dobrowolnych,
2) dotacji państwowych, organizacji gospodarczych,
3) darowizn, subwencji oraz udziałów w organizacjach spółdzielczych,
4) działalności gospodarczej,
5) innych wpływów.

2. Fundusze Kół powstają z:
1) składek członkowskich obowiązkowych,
2) dotacji państwowych, organizacji gospodarczych,
3) darowizn,
4) innych wpływów.

§ 43

1. W celu wykonania  zadań określonych  w planach Zarządu WZP i  Kołach,  organy te
mogą przyjmować środki od jednostek gospodarki uspołecznionej.

2. Sposób  zagospodarowywania  środków  wymienionych  w  ust. 1.  mogą  określać
porozumienia zawarte pomiędzy jednostkami przekazującymi środki i Zarządami WZP
lub Kół.

3. WZP lokuje środki pieniężne na koncie bankowym lub w udziałach.
4. WZP realizuje wpływy i wydatki na podstawie planu zatwierdzonego przez Zarząd.
5. Operacje  finansowe  i  gospodarcze  oraz  majątek  WZP  ewidencjonowane  są  na

urządzeniach księgowych według obowiązujących przepisów o rachunkowości.
6. WZP może prowadzić obsługę finansową Kół, na wniosek zainteresowanych.
7. WZP może zlecić prowadzenie finansowo-biurowych firmie zewnętrznej.

VIII. Biuro Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

§ 44

1. Pracowników Biura angażuje Zarząd WZP.
2. Pracą Biura kieruje Prezes lub Wiceprezes Zarządu WZP.
3. Skład liczebny i osobowy Biura ustala Zarząd WZP.
4. Rok gospodarczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym.
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IX. Zmiana Statutu

§ 45

1. Statut niniejszy może być  zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu powziętą większością
2/3 głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy delegatów.

2. W przypadku braku większości określonej w ust. 1 może być dokonana zmiana Statutu
na Walnym Zjeździe odbytym w drugim terminie nie wcześniej niż cztery tygodnie i nie
później niż dwa miesiące do pierwszego terminu Walnego Zjazdu

3. Uchwały Walnego Zjazdu zwołanego w drugim terminie w przedmiocie zmiany Statutu
zapadają większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym bez względu na ilość obecnych.

X. Rozwiązanie i likwidacja WZP

§ 46

1. Rozwiązanie  WZP może  nastąpić  przez  zwołany  w tym  celu  Nadzwyczajny  Walny
Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co
najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.

Przepisy § 45 ust. 2 i 3 mają w tym przypadku odpowiednie zastosowanie.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu WZP następuje likwidacja WZP przez

Komisję Likwidacyjną wybraną przez Nadzwyczajny Walny Zjazd.
3. O przeznaczeniu majątku, pozostałego po likwidacji WZP decyduje Walny Zjazd który,

podjął uchwalę o rozwiązaniu WZP.

XI. Ustalenia końcowe

§ 47

1. Do  spraw  nieuregulowanych  niniejszym  Statutem  mają  zastosowanie  przepisy  KC
i ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z dnia 8 października 1982 r.
(Dz. U. 32, poz. 217)

2. Z  mocy  ustawy  pkt.  2,  Statut  podlega  zarejestrowaniu  we  właściwym  Sądzie
Rejonowym.

3. Traci moc Statut WZP w Rzeszowie uchwalony na Zjeździe w dniu 10 grudnia 2000r.

§ 48

1. Statut  WZP  w  Rzeszowie  został  przyjęty  przez  XIX  Zjazd  Delegatów  WZP
w Rzeszowie w dniu 23 marca 2019 r.
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