
STATUT STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY 
 Zatejestrowany w Sądzie Gospodarczym Krajowego  

Rejestru Sądowego dn. 16.05.2012 roku. 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puoska zwane dalej 
„Stowarzyszeniem”. 

§2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 79 poz. 855 z dnia 31 lipca 2001 r. ) 
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 

§3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia są Sejny.  
 

§4 

1. Działalnośd Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 
2. Stowarzyszenie może zatrudnid pracowników. 
 

§5 

1. Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną. 
2. Stowarzyszenie może współpracowad z pokrewnymi ze względu na cele organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi na warunkach określonych w statutach tych organizacji. 
3. Stowarzyszenie może byd członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o celach 
niesprzecznych ze statutem i celami realizowanymi przez Stowarzyszenie. 
 

Rozdział II 
Cele i formy działania 

 
§6 



Stowarzyszenie zostało powołane w celu ochrony praw i interesów oraz reprezentowania 
członków na terenie swojej działalności, a w szczególności: 

1. Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz terenowych i innych instytucji. 
2. Organizowanie różnych form dokształcania swoich członków jak: instruktaż, kursy, pokazy, 
odczyty, wycieczki w zakresie unowocześnienia metod gospodarki pasiecznej i intensywnego 
użytkowannia pszczół. 
3. Występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia do organów rządowych, 
administracyjnych i organów samorządowych w sprawach związanych z produkcją pszczelarską i 
ochroną środowiska naturalnego. 
4.Zaopatrywanie stowarzyszonych pszczelarzy w środki produkcji tj. cukier, węza, leki, sprzęt 
pasieczny itp. 
5. Informowanie o możliwościach w zdobywaniu produktów pszczelarskich np. miód, wosk i 
inne. 
6. Współdziałanie ze związkami i spółkami produkcyjno-handlowymi w zakresie pszczelarstwa.  
7. Inspirowanie wszystkich możliwych form współdziałania w zakresie pszczelarstwa z 
jednostkami gospodarki rolnej jak: 
-rozszerzenie bazy pożytków pszczelich, 
-racjonalne wykorzystanie pszczól w sferze zapylania owadopylnych upraw polnych, 
ogrodniczych i sadowniczych,  
-prowadzenie pracy hodowlanej ze szczególnym zwróceniem uwagi na hodowlę matek 
pszczelich. 

Rozdział III 
Członkowie. Ich prawa i obowiązki 

 

§7 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
1. Członków zwyczajnych. 
2. Członków wspierających. 
3. Członków honorowych. 
 

§8 

1.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą byd osoby pełnoletnie, które aktywnie 
uczestniczą w pracy Stowarzyszenia. 
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolnośd do czynności prawnych, 
mogą należed do Stowarzyszenia i korzystad z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że 
w składzie Zarządu Stowarzyszenia większośd muszą stanowid osoby o pełnej zdolności do 
czynności prawnych. 
 

§9 

Członkami wspierającymi mogą byd osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające 



Stowarzyszenie. 

§10 

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla 
rozwoju pszczelarstwa na terenie działania Stowarzyszenia.  
 

§11 

Członkami Stowarzyszenia nie mogą byd osoby, które: 
1. Zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo. 
2. Zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu. 
3. Postępują w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia. 
 

§12 

Członkowie zwyczajni i wspierający wypełniają, podpisują deklerację członkowską. 

§13 

Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 

§14 

1. Utrata praw członkowskich może nastąpid w przypadku: 
a) pisemnego wypowiedzenia członkowstwa, 
b) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na skutek działalności niezgodnej ze statutem i 
naruszeniem etyki i dobrej praktyki pszczelarskiej, 
c) nieopłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku. 
2. Wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu o wykluczeniu do 
Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w terminie 1 m-ca od daty dostarczenia 
zawiadomienia o wykluczeniu. 
 

§15 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1. Brania udziału w Walnym Zebraniu Członków. 
2. Wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia. 
3. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 
4. Zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia i domagania  się 
ich rozpatrzenia. 

§16 

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do: 
1. Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 
2. Nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 



3. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich. 
4. Otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia. 
 

§17 

Członkowie honorowi i wspierający zobowiązani są do: 
1. Wspierania działalności Stowarzyszenia osobiście i finansowo. 
2. Zwiększania prestiżu społecznego Stowarzyszenia. 
 

§18 

Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są: 
1. Troszczyd się o dobro i rozwój Stowarzyszenia. 
2. Czynnie uczestniczyd w działalności Stowarzyszenia. 
3. Stosowad się do Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
4. Opłacad regularnie składki członkowskie. 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§19 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków. 
2. Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna. 

§20  

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
tajnym bezwzględną większością głosów. 
 

§21 

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnid nie dłużej niż dwie 
kadencje. 

§22 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 

§23  

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok zawiadamiając 
zainteresowanych na piśmie na 7 dni przed terminem Zebrania. 
 



§24 

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym. 
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do 
głosowania. Gdy w Zebraniu bierze udział mniej niż 50% członków, odbywa się ono w 
wyznaczonym nowym terminie w tym samym dniu. Uchwały są ważne mimo braku połowy 
uprawnionych do głosowania. 
 

§25 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności.  
2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdao Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
3. Ustalenie wysokości składek członkowskich. 
4. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. 
5. Nadawania godności członka honorowego. 
6. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych. 
7. Rozpatrywanie odwołao w sprawach członkowskich. 
8. Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia. 
9. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 
 

§26 

Najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków jest Zarząd Stowarzyszenia. 
1. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 
3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w przypadku: 
a) rezygnacji z członkowstwa w Zarządzie, 
b) odwołania przez Walne Zebranie Członków, 
c) śmierci. 
 

§27 

Uzupełnienie składu Zarządu w czasie trwania kadencji następuje w Walnym Zebraniu 
Członków. 

§28 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
4. Przyjmowanie członków. 
5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
 



§29 

Od uchwał Zarządu przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zgromadzenia 
Członków. 
 

§30 

1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. W skład Komisji 
wchodzi trzech członków, w tym Przewodniczący. 
2. Nie wolno łączyd funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu. 
 

§31 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku. 
2. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdao ze swojej działalności i w przedmiocie 
absolutorium dla ustępującego Zarządu. 
3. Dokonywanie wykładni Statutu i uchwał Stowarzyszenia. 
4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu 
z jego statutowych obowiązków. 
 

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia 

 

§32 

Stowarzyszenie Pszczelarzy Sejn i Puoska posiada osobowośd prawną. 
 

§33 

1. Stowarzyszenie posiada majątek trwały i obrotowy. 
2. Majątek powstaje z: 
- darowizn, zapisów, dotacji, spadków; 
- składek członkowskich; 
- dochodów z działalności statutowej Stowarzyszenia; 
- innych wpływów. 
3. Dokumenty związane z gospodarowaniem majątku Stowarzyszenia podpisuje Zarząd w 
składzie nie mniejszym niż dwie osoby. 
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz do świadczenia woli w zakresie praw 
majątkowych upoważniony jest Zarząd w składzie nie mniejszym niż dwie osoby. 
 

§34 



Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym. 
 

Rozdział VI 
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia  

 
§35 

Postanowienie przejściowe: 
1. Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w terminie nie później niż 
miesiąc od dnia wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 
2. Pierwsze Walne Zebranie Członków wybiera władze Stowarzyszenia. 
 

§36 

Uchwałę w przedmiocie zmieniającym Statut podejmuje Walne Zebranie Członków większością 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie i bez względu na liczbę obecnych - w drugim terminie. 

§37 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 75% uprawnionych do głosowania. 

§38 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określid sposób likwidacji i cel na jaki zostanie 
przeznaczony majątek Stowarzyszenia (Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. art. 36 pkt 1 - Dz. U. Nr 855 
z dnia 31 lipca 2001 r.). 
 

§39  

Statut niniejszy sporządzony został na 6 ponumerowanych stronach i obowiązuje z datą 
wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 


