
I. POSTANOWIENIA OGOLNE 

 
§1 

1. Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu zwany dalej RZP jest 
dobrowolną i samorządową społeczno-zawodową organizacją 

reprezentującą i broniącą praw oraz interesów pszczelarzy.  

2. RZP działa jako rolniczy związek branżowy na podstawie art. 1 Ustawy 
z dnia 8 października 1982 r. społeczno-zawodowych organizacjach 

rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217). 
 

§2 

1. Terenem działania RZP jest Polska. 

2. Siedzibą RZP jest Stare Pole. 

 

§3 
1. RZP posiada osobowość prawną. 

2. RZP zrzesza osoby fizyczne (pszczelarzy) oraz osoby prawne związane 
z działalnością 

pszczelarską.  
3. RZP posiada sztandar z orłem na tle barw narodowych w awersie i z 

wizerunkiem Księdza Dzierżona i matki pszczelej na plastrze woskowym 
w rewersie. 

 
§4 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym RZP są terenowe koła 

pszczelarzy. 

2. Powołanie Terenowego Koła Pszczelarzy podlega zatwierdzeniu przez 

Zarząd RZP. 

 
§ 5 

1. RZP używa pieczęci z napisem w otoku: „Regionalny Związek 

Pszczelarzy” z rysunkiem matki pszczelej pośrodku oraz pieczęci 
podłużnej z tą samą treścią. 

 
§6 

1. RZP na zasadach dobrowolności i obopólnych korzyści może być 
członkiem Polskiego Związku Pszczelarzy. Nabycie członkostwa lub 

rezygnacja z już istniejącego członkostwa wymaga uchwały Walnego 

Zjazdu Delegatów. 
 

II. CELE I ZADANIA ORAZ ŚRODKI ICH REALIZACJI 
 

§7 

1. Celem i zadaniem RZP jest wszechstronna działalność w zakresie 

pszczelarstwa, czuwanie nad prawidłowym jego rozwojem i 

reprezentowanie interesów pszczelarzy. 

2. Cele i zadania te RZP realizuje poprzez: 



1) kierowanie pracy terenowych kół pszczelarzy. 

2) udzielanie wszechstronnej pomocy terenowym kołom pszczelarzy w 

pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa 

poprzez instruktaż, pomoc w organizowaniu kursów, odczytów oraz 
przygotowania pomocy szkoleniowych, wystaw sprzętu i pokazów w 

zakresie unowocześniania metod gospodarki pasiecznej, szkolenia 
pszczelarzy w zapobieganiu chorobom i ich zwalczaniu, powiększaniu 

i ulepszaniu pożytków pszczelich i ich racjonalnym wykorzystaniu. 

3) Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz i 

instytucji. 

4) Współdziałanie z resortami oraz organizacjami społeczno-

gospodarczymi w dziedzinie rozwoju pszczelarstwa. 

5) Współpraca z terenowymi organami władzy, samorządowymi i 

innymi organizacjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa, ochrony 

naturalnego środowiska przyrodniczego, a w szczególności w 
zakresie pszczół przed zatruciami. 

6) Inspirowanie wszystkich możliwych form współdziałania 

pszczelarstwa z jednostkami gospodarki rolnej w zakresie 
rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół, jej racjonalnego 

wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i 
sadowniczych przez pszczoły. 

7) Wnioskowanie propozycji do przepisów państwowych regulujących 

sprawy pszczelarstwa. 

8) Sprawowanie i kontrola nad działalnością gospodarczą, 

organizacyjną i rzeczową kół pszczelarzy. 

9) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej o 

charakterze produkcyjnym bądź handlowym w zakresie 
zagospodarowania produktów pasiecznych i zaopatrzenia w środki 

produkcji. Przedmiot, zakres i sposób prowadzenia tej działalności 
określi regulamin opracowany i zatwierdzony przez Zarząd RZP. 

 
§8 

1. RZP opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków 

zrzeszonych w kołach pszczelarzy. 

2. RZP może zatrudniać pracowników do wykonywania zadań 

statutowych. 

 
 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§9 
 

1. Członkami zwyczajnymi RZP mogą być osoby określone w § 3 ust. 2 

prowadzące hodowlę pszczół, które podpisały deklarację 
członkowską i należą do jednego z Terenowych Kół Pszczelarzy.   

2. Nowo wstępujący członek RZP uiszcza wpisowe w wysokości 
corocznie ustalanej przez Zarząd RZP. Wpisowe pobierane jest 



również od członków ponownie wstępujących do Związku 

(skreślonych za bierność, nieterminowe opłacanie składek lub na 
własną prośbę.  

3. O przyjęciu do RZP decyduje Zarząd Terenowego Koła Pszczelarzy.  

4. Członkiem Honorowym RZP może być osoba, która położyła 
szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa   

5. Tytuł Honorowego członka RZP, na wniosek Zarządu RZP, nadaje 
Walny Zjazd Delegatów RZP. 

6. Członek Honorowy korzysta ze wszystkich przywilejów i praw członka 
zwyczajnego, bez ponoszenia ciężarów po osiągnięciu wieku 

emerytalnego. 
 

§ 10 
Członek zwyczajny ma prawo: 

1) brać bezpośredni udział z głosem decydującym na walnym zebraniu 

Koła oraz być wybranym jako delegat na walny zjazd delegatów 
RZP, 

2) wybierać i być wybieranym do władz Koła oraz wybierać delegatów i 

być wybieranym będąc delegatem do władz RZP i PZP, 

3) korzystać ze świadczeń RZP związanych z hodowlą i ochroną 

prawną w zakresie gospodarki pasiecznej, 

4) korzystać z majątku RZP na zasadach ustalonych przez władze RZP. 

 
 

§ 11 
Członek zwyczajny jest zobowiązany: 

1)  stosować się do postanowień RZP oraz uchwał podejmowanych 
przez władze Związku,  

2)  brać czynny udział w pracach RZP, systematycznie podnosić swoją 
wiedzę fachową na szkoleniach i kursach organizowanych przez 

władze Związku,   
3)  terminowo opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia 

wynikające z uchwał władz Związku,  

4)  przestrzegać zasad etyki pszczelarza,  
5)  przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich poprzez włączenie 

się do akcji prowadzonej w tym kierunku przez Koła i RZP z 
wykorzystaniem własnych kwalifikacji i ich podnoszeniem,   

6)  przyczyniać się do powiększania bazy pożytkowej w miarę swych 
możliwości i kwalifikacji. 

 
§12 

Członkostwo w RZP ustaje na skutek: 
a) nie wpłacanie do 30 marca składki członkowskiej za rok bieżący. 

Członek traci prawa i podlega skreśleniu z listy członków. 
b) dobrowolnego wystąpienia z RZP złożonego na piśmie. 

 
§ 13 



Wydalenie z RZP zatwierdzone przez statutowe organa RZP powoduje, że 

ukarany członek traci prawo ubiegania się o ponowne przyjęcie do RZP we 
wszystkich ogniwach związkowych na terenie działania RZP. Ponowne 

przyjęcie do Związku możliwe jest za zgodą organu, który podjął decyzję o 

wydaleniu - nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lata od daty 
wykluczenia. 

 

1. Wydalenie z RZP następuje w przypadku: 

a) postanowienia Sądu Koleżeńskiego  

b) podjęcia Uchwały Zarządu RZP za naruszenie zasad 

wynikających z § 11 niniejszego statutu lub działania przynoszące 
szkodę dla Związku. Przy podejmowaniu decyzji o wydaleniu 

członka obowiązuje zasada dwuinstancyjności tj. organ 
podejmujący uchwałę o wykluczeniu musi uzyskać akceptację 

decyzji w organie nadrzędnym. 

 

2. Odwołanie od decyzji wynikających z § 12 i 13 niniejszego statutu 

można wnieść do Walnego zebrania delegatów RZP. 

3. W przypadku zawieszenia członka RZP w prawach członkowskich nie 
może on pełnić żadnej funkcji we władzach związkowych. 

 

 

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZP 

 
§15 

RZP zrzesza pszczelarzy przyjętych do terenowych kół pszczelarzy. 
§ 16 

Władzami Terenowymi kół pszczelarzy są: 
1) walne zebranie  członków koła, 

2) zarząd koła składający siez 3-5 czlonków, 

a) wiceprezesa 

b) komisja rewizyjna składa się z 3 członków - komisję wybiera 

się w TKP, 

3) koła pszczelarzy używają okrągłej pieczęci i podłużnej liczących 
powyżej 15 członków z napisem: „Regionalny Związek Pszczelarzy 

Koło ....(terenowe, miejskie, gminne) w  
 

§ 17 

1. Podstawową komórką organizacyjną jest koło pszczelarzy. 

2. Koło pszczelarzy może być organizowane przy początkowej liczbie 10 

członków. 

W przypadku braku takiej liczby członków można stworzyć sekcję 
pszczelarzy wchodzącą w skład koła działającego w najbliższej 

odległości, za zgodą zarządu RZP. 

3. Powstanie TKP wymaga akceptacji Zarządu z postanowieniami statutu 

RZP. W przypadku działań niezgodnych z uchwałami RZP - Zarząd RZP 

może podjąć uchwałę o rozwiązaniu TKP. 



4. Zarząd RZP może udzielić upoważnienia dla Zarządów TKP - do 

prowadzenia ograniczonej działalności finansowej i posiadania konta 

bankowego. Działalność ta podlega kontroli oraz nadzorowi ze strony 
Zarządu RZP i Komisji Rewizyjnej RZP. 

5. Koła pszczelarzy realizują zadania w oparciu o niniejszy statut 

uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów RZP. 

6. W przypadku decyzji Zarządu RZP o likwidacji lub rozwiązaniu TKP 

majątek TKP w postaci środków trwałych i obrotowych przechodzi w 

dyspozycję Zarządu RZP. 
 

§ 18 

1. Władzami Regionalnego Związku Pszczelarzy są: 

a) walny zjazd delegatów RZP, wybranych na zebraniach walnych 

terenowych kół pszczelarzy w proporcji 1 delegat na 10 członków 

b) Zarząd RZP w składzie 3-5 osób 

c) Komisja rewizyjna w składzie 3 osoby 

d) Sąd Koleżeński w składzie 3 osoby 

 

2. Kadencja władz trwa 4 lata. 

 

§ 19 

1. Regionalny walny zjazd delegatów może być zwyczajny lub 

nadzwyczajny. 

2. Zwyczajny zjazd delegatów odbywa się co 4 lata, który zwołuje Zarząd 

RZP. 

3. Nadzwyczajny zjazd delegatów może być zwołany w przypadku: 

- żądania komisji rewizyjnej RZP 

- pisemnego żądania złożonego przez 1/3 delegatów, uczestników 

poprzedniego zjazdu. 

4. Nadzwyczajny zjazd delegatów powinien być zwołany w ciągu 4 tygodni 
od czasu podjęcia decyzji wynikających z § 19 punkt 3. 

5. Zarząd ma prawo zwołać Walny Zjazd Delegatów ze względu na ważne 

okoliczności dotyczące działania związku.  

6. O terminie, miejscu obrad i porządku dziennym, delegaci powinni być 

powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem wraz z 

doręczeniem programu i innych materiałów zjazdowych. 
 

§20 

1. W obradach zjazdu biorą udział z prawem głosu delegaci wybrani na. 

zebraniach sprawozdawczo-wyborczych kół pszczelarzy. 

2. Przedstawiciele organizacji współpracujących oraz osoby zaproszone i 

członkowie honorowi PZP i RZP mogą występować z głosem 
doradczym. 

3. Uchwały zjazdu zapadają zwykłą większością głosów. W razie braku 

kworum do głosowania obrady odbyć się powinny w drugim terminie, o 
1 godzinę później. Klauzula ta powinna być podana w zawiadomieniach 



o zjeździe. Drugi termin obowiązuje też po 1 godzinie od rozpoczęcia 

zjazdu. Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie lA obecnych 
delegatów może być przeprowadzone tajne. W sprawach wykluczenia 

ze związku obowiązuje głosowanie tajne. 

 
§21 

Do kompetencji zjazdu RZP należy: 

1) uchwalenie statutu RZP, regulaminów komisji rewizyjnej i sądu 

koleżeńskiego oraz regulaminu obrad zjazdu, 

2) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu, komisji rewizyjnej i sądu 

koleżeńskiego, 

3) udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium, 

4) wybór delegatów na zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego, 

5) wybór prezesa RZP, zarządu oraz komisji rewizyjnej i sądu 

koleżeńskiego, 

6) podjęcie uchwał - programu działania dla zarządu RZP, 

7) rozpatrywanie odwołań członków RZP od decyzji władz RZP, 

8) uchwalenie wysokości świadczeń: 

a) na rzecz RZP, 

b) składek rocznych członkowskich (stałych), składek produkcyjnych, 

ulowych, ustala zjazd RZP, 

c) decydowanie o nabyciu lub sprzedaży majątku ruchomego i 

nieruchomego RZP, 

d) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu RZP i przeznaczeniu jego 

majątku, 

e) przyznawanie godności członka honorowego RZP 

f) uchylanie uchwał podjętych przez zarządy KT, które są sprzeczne ze 

statutem lub przepisami prawa, 
 

§22 

1. Zjazd wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa RZP. 

2. Po wyborze Prezesa zjazd nadaje mu prawo zgłoszenia propozycji 

kandydatów na wiceprezesa, sekretarza i skarbnika RZP. Pozostałych 

kandydatów na członków Zarządu oraz komisji rewizyjnej i sądu 
koleżeńskiego zgłasza komisja wyborcza zjazdu. 

3. Zgłoszone kandydatury do zarządu oraz komisji rewizyjnej i sądu 

koleżeńskiego zjazd przyjmuje w głosowaniu jawnym. W przypadku 
większej liczby zgłoszonych kandydatów do władz RZP - zjazd 

przeprowadza głosowanie tajne. 

4. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub pozbawienia mandatu w 

czasie trwania kadencji, zarząd powołuje na jego miejsce osobę 

zaproponowaną przez prezesa. 

5. Prezes zarządu może zwołać posiedzenie prezydium lub jego zarządu 

poszerzone o przedstawicieli innych organizacji współpracujących z 

RZP. 

6. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie zarządu na pisemne 



żądanie: 

- regionalnej komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego lub na wniosek 

1/3 zarządów TKP. 

7. Do podjęcia prawomocnych uchwał zarządu konieczna jest obecność co 

najmniej połowy jego składu. 

8. Posiedzenia zarządu są protokołowane. 

9. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy równej 

ilości decyduje głos Prezesa. 

10. W sprawach nie cierpiących zwłoki Prezes Zarządu może działać bez 

uchwały Zarządu. Zobowiązany jest w takim przypadku na najbliższym 

posiedzeniu złożyć odpowiednie sprawozdanie z podjętych decyzji i 
uzyskać lub nie akceptację odnośnie podjętych decyzji. 

11. Prezes Zarządu nie może pełnić żadnych funkcji w terenowych kołach 

pszczelarzy. 
 

§23 
DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻY: 

1. reprezentowanie interesów pszczelarzy i RZP wobec władz, instytucji, 

sądów organizacji osób trzecich, 

2. kierowanie działalnością RZP i kół pszczelarzy zgodnie ze statutem, 

uchwałami, wytycznymi Polskiego Związku Pszczelarskiego, 

3. opracowanie planu działania i preliminarza budżetowego na dany rok 

kalendarzowy, 

4. sprawowanie nadzoru nad działalnością kół pszczelarzy, 

5. powoływanie komisji problemowych i kierowanie ich działalnością 

6. rozpatrywanie skarg członków RZP, 

7. przyznawanie wyróżnień i nagród aktywowi społecznemu i osobom 

zasłużonym w pracy pszczelarskiej oraz wnioskowanie o nadanie 
odznaczeń, 

8. wykonywanie zaleceń komisji rewizyjnej RZP i sądu koleżeńskiego, 

9. wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członka RZP i PZP,  

10.  przygotowanie zjazdu delegatów RZP,  

11.  wykonywanie innych zaleceń wynikających ze statutu i bieżącej 

działalności, 

12.  uchwalanie regulaminów i instrukcji oraz wytycznych dla powołanych 

organów,  

13.  w posiedzeniach Zarządu bierze udział Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej RZP, 

14. wstępne opracowanie projektu planów działalności preliminarza 

budżetowego RZP,  

15. prowadzenie gospodarki zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem i 

planem działania, 

16. wykonywanie i wdrażanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów i 

Zarządu,  

17. zarządzanie majątkiem związku,  

18. powoływanie komisji doraźnych,  



19. ustalanie zasad wynagradzania pracowników etatowych biura, 

wykładowców, lektorów i prac zleconych wykonywanych na rzecz RZP i 

Kół, 

20. podejmowanie decyzji dotyczących nabywania i zbywania majątku 

RZP oraz zaciągania i udzielania kredytów i pożyczek,  

21. wykonywanie wszelkich czynności nie zastrzeżonych do 

kompetencji innych organów RZP w zakresie kierowania ich 
działalnością. 

 
§24 

DO KOMPETENCJI PREZESA ZARZĄDU RZP NALEŻY: 

1. Reprezentowanie RZP na zewnątrz w kontaktach krajowych i 

zagranicznych. 

2. Zawieranie umów i podpisywanie innych dokumentów w imieniu RZP. 

3. Kierowanie pracą biura RZP. 

4. Kierowanie pracą Zarządu RZP. 

5. Zwoływanie posiedzeń Zarządu RZP. 

6. Dysponowanie funduszem ustalonym w preliminarzu RZP. 

7. Kierowanie pracą RZP. 

8. Wykonywanie innych zadań na rzecz RZP. 

 

 
§25 

TRYB I ZASADY ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW WŁADZ PRZED 
UPŁYWEM KADENCJI 

1. Członek władz RZP może być odwołany z funkcji w razie: 

a) utraty praw członka RZP,  

b) nie uczestniczenia bez usprawiedliwienia w trzech kolejnych 

posiedzeniach Zarządu RZP,  

c) działania szkodliwe dla dobra związku. 

 

2. Decyzje w sprawach jak w pkt. 1 podejmuje się na posiedzeniach 

Zarządu RZP 
a) wniosek o odwołanie członka Zarządu może składać Prezes RZP 

oraz Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, w stosunku do swoich 
członków. 

b) Uchwały w powyższych sprawach zapadają większością głosów w 
tajnym głosowaniu 

 

3. Postanowienia przepisów poprzedzających nie dotyczą Prezesa RZP, 

który może być odwołany z funkcji tylko przez Walny Zjazd RZP. 

 
 

§26 

1. W razie rezygnacji bądź utraty członkostwa Prezesa, jego funkcję 

przyjmuje wiceprezes i pełni ją do końca kadencji. 



 

V. KOMISJA REWIZYJNA RZP 
 

§27 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Przewodniczącego Komisji 
Wybierają członkowie po ukonstytuowaniu się Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie co najmniej raz na pół 

roku celem dokonania rewizji kasy i bieżącej rachunkowości. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności na posiedzeniu 2 członków, w tym przypadku 

Przewodniczący ma dodatkowy głos. 

4. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony 

przez Regionalny Zjazd Delegatów. 

5. W czasie wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna może 

korzystać z pomocy rzeczoznawców. 

6. Ustępujący członkowie Komisji po upływie kadencji mogą być wybrani 

ponownie. 

7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu RZP. 

8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności rzeczowej i gospodarczo-finansowej RZP z 

wydawaniem zaleceń pokontrolnych, 

b) składanie sprawozdań i stawianie wniosków na Zjeździe Delegatów 

w sprawach udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi RZP, 

c) żądanie zwołania posiedzenia Zarządu RZP lub nadzwyczajnego 
Zjazdu Delegatów, jeżeli uzna to za konieczne, 

d) inspirowanie i koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych w 

TKP, a na zlecenie Zarządu RZP przeprowadzenie kontroli w TKP, 

e) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego 

członek komisji winien brać udział w posiedzeniach Zarządu RZP - z 

głosem doradczym, 

f) Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu lub jego 

poszczególnych członków i pracowników biura wyjaśnień w 

sprawach dotyczących działalności rzeczowej lub finansowej RZP. 

9. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Przewodniczący może zlecić 

wykonywanie czynności kontrolnych wyznaczonym przez siebie 

członkom komisji. 

10. W sprawach wyjątkowych na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd RZP 

może zlecić wykonywanie określonych czynności biegłemu. 

 
 

VI. SĄD KOLEŻEŃSKI RZP 
 

§28 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. Przewodniczącego Sądu 

wybierają członkowie po ukonstytuowaniu się Sądu. 

2. Sąd Koleżeński powołany jest do: 



a) rozstrzygania spraw spornych między członkami Zarządu, 

b) rozstrzygania spraw wynikłych między członkami lub członkami 

RZP, a osobą lub osobami nie należącymi do związku, jeżeli spory 

zostały dobrowolnie poddane pod arbitraż przez strony, 

c) rozpatrywanie spraw o czyn niezgodny z etyką zawodową i 

dyscypliną organizacyjną Związku, 

d) rozstrzyganie odwołań osób nie przyjętych na członka Związku. 

3. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego RZP określa regulamin 

uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów RZP. 

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, orzekającego w I instancji 

przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów RZP. 

5. Sąd Koleżeński RZP rozpatruje: 

a) w sprawach przeciwko członkom Związku - o czyny niezgodne z 

przepisami prawa lub etyką pszczelarską; 

b) odwołanie od uchwał dyscyplinarnych TKP. 

6. Karami wymierzonymi przez Sąd Koleżeński RZP są: 

a) ostrzeżenie, 

b) upomnienie związkowe, 

c) nagana związkowa,  

d) wydalenie ze Związku. 
 

7. Sad Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym. 
 

 

VII. FUNDUSZE I MAJĄTEK RZP 
 

§29 

1. Fundusze RZP powstają z: 

a) odpisów pieniężnych przekazywanych przez pszczelarzy oraz 

składek członkowskich, 

b) dotacji państwowych, organizacji gospodarczych, darowizn, 
subwencji oraz udziału w innych organizacjach gospodarczych, 

c) z działalności gospodarczej prowadzonej przez RZP oraz agendy 

RZP, 

d) otrzymane środki finansowe z działalności gospodarczej (zysk) RZP 

może przeznaczyć na: 

- wydatki związane z działalnością Związku, a szczególnie: opłata za 

wykłady związane z pszczelarstwem, za remonty sprzętu 
pszczelarskiego i magazynowego, opłaty za organizację i 

wykonanie wystaw tematycznych, opłaty za badania lekarskie 
pasiek, za usługi transportowe. Opłaty za wykonane usługi przez 

osoby fizyczne i prawne, zakup książek, nowoczesnego sprzętu i 
środków technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej RZP. 

 
 



2. Fundusze wymienione w pkt. 1 powinny być wykorzystane na cele 

związane z rozwojem pszczelarstwa. 

3. Środki pieniężne RZP lokuje na koncie bankowym. 

4. Związek realizuje wpływy i wydatki na podstawie planu rzeczowo- 

finansowego zatwierdzonego na posiedzeniu Zarządu RZP. 

5. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w 

księgowości wg obowiązujących przepisów rachunkowych. 

6. Prowadzenie rachunkowości może być zlecone powołanej do tego 

instytucji bądź też w ramach prac zleconych. 

7. O wysokości pogotowia kasowego RZP decyduje Zarząd RZP. 

 

 
VIII. BIURO ZWIĄZKU 

 
§30 

1. Pracą biura kieruje Prezes RZP lub upoważniony do tego członek 

Zarządu. 

2. Biuro składa się z pracowników najemnych w zależności od potrzeb i 

możliwości finansowych RZP. 

3. Kierownik biura RZP bierze udział w posiedzeniach władz RZP z głosem 

doradczym. 

4. Biuro działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Prezesa RZP 

określającego zakres zadań i kompetencji. 

5. Pracownik biura nie może być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 
Sądu Koleżeńskiego. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§31 

1. Rok budżetowy i sprawozdawczy ustala się zgodnie z rokiem 

kalendarzowym. 

2. Rozwiązanie RZP może nastąpić na podstawie uchwały podjętej 
przez Walny Zjazd Delegatów RZP bezwzględną większością głosów, 

przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do 

głosowania.  

3. W przypadku braku obecności delegatów określonych w pkt. 2 

zapada decyzja ponownym zwołaniu Zjazdu w terminie 30 dni. W takim 
przypadku uchwała rozwiązaniu RZP zapada bezwzględną większością 

głosów obecnych delegatów na zjeździe. 

4. W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania RZP, następuje 
jego likwidacja przez komisję likwidacyjną wybraną przez Zjazd, który 

podjął uchwałę jego rozwiązaniu. Rozwiązanie RZP wiąże się z 

likwidacją jego majątku, o czym decyduje Zjazd Delegatów. 

5. Statut niniejszy został uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów RZP w 

dniu 12.12.2009r. Może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu 

Delegatów RZP powziętą większością głosów w głosowaniu jawnym 



przy zachowaniu wymaganego kworum prawomocności Zjazdu. 

 
 

Z mocy ustawy statut podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym. 
 
 

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

w składzie: STARSZY REFERENDARZ SĄDOWY ANNA SIENKIEWICZ po 
rozpoznaniu w dniu:30.09.2010 w GDAŃSKU na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku: REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W ELBLĄGU Z/S 
W STARYM POLU o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym 

dla podmiotu: REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W ELBLĄGU Z/S W 
STARYM POLU, STARE POLE o numerze KRS: 0000031724 

postanawia: 
I. Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym : 

Dział 1 Rubryka 4 - Informacje o statucie 
1. 

wpisać pola 

1.Informacja o  

sporządzeniu 

lub zmianie 

statutu 

12-12-2009 R. PARAGRAF: 

4,6,7,8,9,13,16,17,18,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 

 


