STATUT
Regionalnego Związku Pszczelarzy
W Częstochowie

Statut niniejszy został uchwalony Uchwałą nr 1/XIII/2012 XIII Walnego Zjazdu Delegatów Regionalnego Związku
Pszczelarzy W Częstochowie Z dnia 24 listopada 2012 roku.

l . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie, zwany dalej RZP jest dobrowolną, niezależną, demokratyczną i
samorządną społeczno - zawodową organizacją Kół Pszczelarzy lub innych organizacji pszczelarskich regionu
częstochowskiego lub kraju.
2. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie działa na podstawie ustawy z dnia 08 października 1982 r. o
społeczno - zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. nr 32 poz. 217 z poźn.zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie może używać skrótu RZP w Częstochowie.
4. RZP posiada osobowość prawną.
5. Czas trwania RZP jest nieograniczony.
§2
1. Terenem działania Regionalnego Związku Pszczelarzy W Częstochowie jest obszar kraju ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Częstochowy i terenu dawnego województwa częstochowskiego. RZP ma swoją siedzibę w
Częstochowie.
2. RZP może być członkiem federacji, zrzeszeń i innych organizacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz
korzystać z ich pomocy.
3. RZP jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego.
4. RZP może tworzyć struktury terytorialne i środowiskowe.
§3
1. Znakiem zewnętrznym Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie jest sztandar: na jednej stronie obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej w zarysie komórki pszczelej na białym tle, na drugiej stronie symbole pszczelarskie na
zielonym tle.
2. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie używa pieczęci okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku i
napisem w otoku: Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie oraz pieczęci podłużnej z napisem: Regionalny
Związek Pszczelarzy w Częstochowie.

II. CELE I ZADANIA
§4
Celem RZP jest integracja pszczelarzy, promocja działalności pszczelarskiej dbałość o społeczny i ekonomiczny status
pszczelarzy, upowszechnianie wiedzy i etyki zawodowej wśród pszczelarzy, kształtowanie społecznej świadomości na
temat roli i znaczenia pszczoły w środowisku naturalnym.
§5
Zadaniem RZP jest wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa a w szczególności:
l. Udzielanie wszechstronnej pomocy Kołom Pszczelarzy w pracach organizacyjnych fachowych.
2. Koordynowanie pracy Kół Pszczelarzy.
3. Reprezentowanie interesów Kół Pszczelarzy oraz ich członków wobec władz i instytucji. Troska o wysoką rangę
zawodu pszczelarza.
4. Podejmowanie działań w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności pszczelarskich swoich członków.
5. Współdziałanie z władzami administracyjnymi oraz organizacjami społeczno-gospodarczymi w zakresie rozwoju i
promocji pszczelarstwa oraz ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.
6. Rozwój pszczelarstwa w regionie częstochowskim jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska
naturalnego.
7. Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich.
8. Kontynuowanie najlepszych tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich w tym dawnego Wojewódzkiego
Związku Pszczelarskiego w Częstochowie.
9. Propagowanie pszczelarskiej etyki zawodowej.
§6
1. RZP opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w Kołach.
2. Do realizacji zadań statutowych RZP może zatrudniać pracowników na podstawie przepisów prawa pracy.
3. RZP może prowadzić działalność gospodarczą a uzyskane środki z tej działalności są przeznaczane na działalność
statutową.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
a) 01.49.Z - chów i hodowla pozostałych zwierząt,
b) 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
c) 01.62.Z- działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
d) 16.29.Z - produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy, materiałów używanych do
wyplatania,
e) 22.29.Z - produkcję pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

f) 46.36.Z - sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
g) 46.38.Z - sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
h) 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
i) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
j) 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
k) 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
I) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza,
m) 79. 12.Z - działalność organizatorów turystyki,
n) 85.59.B - pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
o) 94. 12.Z - działalność organizacji profesjonalnych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
1. Członkowie RZP są: zwyczajni, honorowi i wspierający.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
mająca stałą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadząca działalność pszczelarską.
2.1. Osoba w wieku poniżej l8 lat może zostać członkiem zwyczajnym za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wykazała szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa.
4. Osobom fizycznym, które w trakcie pełnienia funkcji prezesa RZP wykazały szczególne zasługi dla rozwoju
pszczelarstwa może być nadany tytuł Honorowego Prezesa RZP.
5. Tytuły Honorowego Członka RZP i Honorowego Prezesa RZP nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu
RZP.
6. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich oraz mogą uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu RZP z głosem doradczym.
7. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna.
8. Członków wspierających przyjmuje W drodze uchwały Zarząd RZP na podstawie pisemnej deklaracji.
9. Prawa i obowiązki członków wspierających określa umowa zawarta między Zarządem RZP a członkiem.
§8
Członek zwyczajny ma prawo:
a) brać bezpośredni udział w działalności statutowej RZP,
b) wybierać i być wybieranym do władz statutowych RZP oraz do władz organizacji, których RZP jest członkiem,

c) korzystać ze świadczeń RZP,
d) nosić odznaki organizacyjne nadane przez władze RZP i na wniosek RZP,
e) wnioskować o kierunkach działania oraz zgłaszać opinie i sugestie na temat bieżącej działalności RZP.
§9
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) stosować się do postanowień statutu RZP i decyzji podejmowanych przez władze RZP,
b) brać czynny udział w pracach macierzystego Koła,
c) uczestniczyć w zebraniach Koła, terminowo opłacać składki członkowskie i wykonywać zadania wynikające z
uchwał i postanowień Zarządu,
d) przestrzegać etyki pszczelarskiej.
§ 10
1. O przyjęciu osoby fizycznej na członka zwyczajnego decyduje Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji
kandydata, której wzór uchwala Zarząd RZP.
2. W razie odmowy przyjęcia na członka kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu RZP.
3. Założyciele nowego Koła uzyskują członkostwo na podstawie uchwały Zarządu RZP.
4. O przyjęciu osoby prawnej na członka zwyczajnego decyduje Zarząd RZP na podstawie pisemnej deklaracji, której
wzór uchwala Zarząd RZP.
§ 11
1. Członkostwo w RZP wygasa na skutek:
a) wystąpienia członka za wypowiedzeniem dokonanym wobec organu, który podejmował decyzję o przyjęciu,
b) nie opłacenia składki członkowskiej za okres roku; członkostwo wygasa automatycznie z ostatnim dniem roku
kalendarzowego, za który składka nie została opłacona,
c) wykluczenia członka gdy jego zachowanie w sposób rażący narusza Statut RZP, przynosi szkodę RZP lub nie daje się
pogodzić z zasadami etyki pszczelarskiej,
d) śmierci członka - osoby fizycznej lub utraty zdolności prawnej przez osobę prawną; członkostwo wygasa
automatycznie z dniem śmierci lub utraty zdolności prawnej.
2. Wykluczenie członka z RZP następuje w drodze uchwały Zarządu RZP podjętej na wniosek Zarządu Koła.
3. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do RZP, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty
wykluczenia.
4. Zawieszenie w prawach członka następuje w drodze uchwały Zarządu RZP podjętej na wniosek Zarządu Koła.
5. Zawieszenie w prawach członka o obwiązuje na czasu rozstrzygania spornych spraw, jednak nie dłużej niż jednego
roku.

6. W okresie zawieszenia członka w prawach członkowskich nie może on pełnić żadnej funkcji we władzach
związkowych, ma natomiast obowiązek wywiązywania się z zadań statutowych.
7. O decyzjach dotyczących zawieszenia lub wykluczenia zainteresowani członkowie RZP muszą być powiadomieni na
piśmie.

IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 12
Struktura RZP jest dwuszczeblowa. Podstawową jednostką organizacyjną jest Koło Pszczelarzy lub inna organizacja
pszczelarska, natomiast drugi wyższy szczebel stanowi Regionalny Związek Pszczelarzy.

A. KOŁO PSZCZELARZY, INNA ORGANIZACJA PSZCZELARSKA.
§ 13
l. Koło Pszczelarzy funkcjonuje na podstawie niniejszego Statutu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów RZP.
2. Koło Pszczelarzy może być powołane jeśli grupa założycielska liczy co najmniej pięciu członków. Terenem działania
Koła może być wieś, gmina, dzielnica, miasto, powiat.
§ 14
Władzami Koła Pszczelarzy są:
l. Walne Zebranie Członków Koła,
2. Zarząd Koła,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy jest najwyższą władzą Koła i zbiera się raz w roku jako zebranie
sprawozdawcze oraz co cztery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
2. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła zapraszając na nie wszystkich członków oraz przedstawiciela
Zarządu RZP który może uczestniczyć w zebraniu z głosem doradczym.
3. Z Walnego Zebrania sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz dostarcza się do Zarządu RZP.
4. Władze Koła wybierane są spośród jego członków na Walnym Zebraniu.
5. W skład Zarządu Koła wchodzą minimum trzy osoby w tym prezes, sekretarz, skarbnik.
6. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób.
7. Koło na zewnątrz reprezentuje Prezes lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
8. Koło używa pieczątki podłużnej z napisem ,,Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie- Koło Pszczelarzy
w..” ,z dodaniem w odpowiednim przypadku nazwy miejscowości będącej siedzibą Koła.

B. ORGANY REGIONALNEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W CZĘSTOCHOWIE
§ 16
Organami RZP są:
1. Walny Zjazd Delegatów RZP
2. Zarząd RZP
3. Komisja Rewizyjna RZP.
4. Sąd Koleżeński RZP.
§ 17
1. Kadencja organów RZP trwa cztery lata.
l.1. Mandat członka organów RZP wygasa z dniem odbycia Walnego Zjazdu Delegatów, na którym wybrano nowe
składy organów RZP.
2. Osoby powołane do organów RZP wykonują swoje czynności społecznie, ale mogą uzyskać zwrot kosztów
poniesionych w związku z działalnością statutową. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.
3. Zarząd może podjąć decyzję o ustaleniu wynagrodzenia finansowego dla Prezesa lub członka Zarządu za
wykonywanie określonych czynności.

C. WALNY ZJAZD DELEGATÓW
§ 18
1. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny i jest zwoływany i organizowany przez Zarząd RZP.
2. Walny Zjazd zwyczajny odbywa się co 4 lata.
3. Walny Zjazd nadzwyczajny jest zwoływany:
a) z własnej inicjatywy Zarządu RZP,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek jednej trzeciej delegatów w danej kadencji,
d) na wniosek organizacji, której RZP jest członkiem.
4. Wnioskujący zwołania Walnego Zjazdu Delegatów winni podać na piśmie uzasadnienie oraz proponowany porządek
obrad wraz z propozycjami ewentualnych uchwał.
5. Walny Zjazd nadzwyczajny musi być zwołany w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
§ 19
W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1. Z prawem głosu: delegaci na Walny Zjazd Delegatów, wybrani zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
RZP.
2. Z głosem doradczym: członkowie honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 20
1. Walny Zjazd Delegatów wybiera przewodniczącego i sekretarza spośród delegatów.
2. Uchwały zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
3. W przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania, obrady powinny się odbyć w tym samym dniu, lecz w
drugim terminie o godzinę później, bez względu na liczbę obecnych. Klauzula ta powinna być podana w
zawiadomieniu o Walnym Zjeździe Delegatów. W tym przypadku podjęte uchwały są prawomocne.
§ 21
l. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą RZP.
2. Do kompetencji Walnego Zjazdu RZP należy:
a) uchwalanie Statutu i jego zmian, regulaminu obrad zjazdu oraz regulaminów komisji rewizyjnej i sądu
koleżeńskiego,
b) ocena sprawozdań ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd organizacji, których RZP jest
członkiem,
c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwoływanie delegatów na zjazd organizacji, których RZP jest członkiem,
e) uchwalanie kierunków działania RZP oraz podejmowanie innych uchwał dotyczących funkcjonowania RZP,
f) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego RZP,
g) wybieranie i odwoływanie organów RZP,
h) dysponowanie majątkiem RZP,
i) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji RZP.

D. ZARZĄD RZP
§ 22
1. Zarząd RZP składa się z pięciu do siedmiu osób, w tym: Prezesa i Członków Zarządu, wybranych spośród delegatów
przez Walny Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z regulaminem obrad.
2. Zarząd wybiera ze swego składu:
a) Dwóch Wiceprezesów,
b) Skarbnika,

c) Sekretarza.
3. Ukonstytuowanie Zarządu winno nastąpić przed zakończeniem Zjazdu.
4. RZP na zewnątrz reprezentuje Prezes lub inny Członek Zarządu, wybrany uchwałą Zarządu.
5. W razie wakatu w trakcie kadencji, Zarząd może podjąć uchwałę o powołaniu w skład Zarządu następnego delegata z
listy kandydatów do Zarządu, który w ostatnich wyborach otrzymał kolejną największą liczbę głosów.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa, do czasu przeprowadzenia wyboru przez najbliższy Zjazd, Zarząd
powierza tę funkcję jednemu z Wiceprezesów.
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Wiceprezes.
2. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na pisemne żądanie co najmniej dwóch Członków Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej.
3. Przebieg posiedzeń Zarządu i podjęte decyzje rejestruje się w księdze protokołów a dodatkowo uchwały w księdze
uchwał.
4. Uchwały Zarządu są ważne jeśli zapadną zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy
upoważnionych do głosowania. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że Zarząd postanowi inaczej.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki Prezes Zarządu może działać bez uchwały Zarządu, powinien jednak na
najbliższym posiedzeniu Zarządu złożyć sprawozdanie z indywidualnych decyzji i uzyskać akceptację Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
l) Reprezentowanie interesów RZP wobec władz administracyjnych, instytucji, sądów i innych organizacji.
2) Kierowanie działalnością RZP zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.
3) Opracowywanie planów działalności, preliminarza budżetowego RZP na kolejne lata kalendarzowe i zatwierdzanie
bilansów rocznych.
4) Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
5) Sprawowanie nadzoru nad działalnością i prawidłowością funkcjonowania Kół Pszczelarzy, lub innych organizacji
pszczelarskich zrzeszonych w RZP.
6) Powoływanie komisji problemowych RZP, uchwalanie dla nich regulaminu i nadzór nad ich funkcjonowaniem.
7) Przyznawanie wyróżnień, medali lub innych odznak organizacyjnych, nagród dla osób zasłużonych dla rozwoju
pszczelarstwa oraz wnioskowanie o nadawanie odznaczeń dla członków związku. Występowanie do innych organizacji
lub instytucji o nadanie odznaczeń dla wyróżniających się działaczy pszczelarskich na wniosek Kół Pszczelarzy lub z
własnej inicjatywy.
8) Wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej RZP.
9) Organizowanie Biura RZP, jego pracy oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem.

10) Przygotowywanie i zwoływanie zjazdu delegatów RZP.
l l) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości i innych trwałych urządzeń technicznych
związanych z działalnością pszczelarską.
12) Powoływanie nowych Kół Pszczelarzy, zatwierdzanie regulaminów Kół Pszczelarzy.
13) Zawieszanie w czynnościach Zarządu Koła w uzasadnionych przypadkach i powoływanie tymczasowego Zarządu.
Głównym zadaniem tymczasowego Zarządu jest zwołanie Walnego Zebrania Członków Koła w celu wyboru nowego
Zarządu.
Zawieszony w działalności Zarząd Koła ma prawo do odwołania się do Sądu Koleżeńskiego RZP, a od orzeczeń Sądu
Koleżeńskiego RZP do Walnego Zjazdu Delegatów.
14) Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w federacjach, zrzeszeniach i innych organizacjach krajowych i
zagranicznych.
15) Zawieranie umów w zakresie zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16) Decydowanie o innych sprawach związanych z działalnością RZP, nie zastrzeżonych dla innych organów RZP.

E. KOMISJA REWIZYJNA RZP
§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych spośród delegatów przez Walny Zjazd Delegatów w
głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z regulaminem obrad.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. W przypadku wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej powołuje się następnego z listy kandydatów w ostatnich
wyborach i zawiadamia Zarząd o zaistniałej zmianie.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący co najmniej dwa razy do roku.
6. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Komisja może jednak zlecić
wykonanie czynności kontrolnych wyznaczonym przez siebie członkom Komisji. W wyjątkowych sprawach Komisja w
porozumieniu z Zarządem RZP może zlecić biegłemu wykonanie określonych czynności kontrolnych.
7. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej jeden egzemplarz protokołu powinien być przekazany na bieżąco do
Zarządu RZP.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej RZP należy:
1. Kontrola całokształtu działalności rzeczowej i gospodarczo finansowej RZP.
2. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu RZP i żądanie odpowiednich wyjaśnień.
3. Składanie sprawozdania Walnemu Zjazdowi Delegatów z przeprowadzonych kontroli i składanie wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi RZP.

F. SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 27
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków, wybranych spośród członków RZP przez Walny Zjazd
Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z regulaminem obrad.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
l) rozpatrywanie sporów między członkami RZP wynikłych na tle działalności związkowej,
2) rozpatrywanie spraw przeciwko członkom Regionalnego Związku Pszczelarzy:
a) naruszenie postanowień statutu RZP,
b) działanie na szkodę RZP,
c) naruszenie zasad etyki pszczelarskiej,
d) związanych z uciążliwością wynikającą z działalności pszczelarskiej.
3. W sprawach spornych pomiędzy członkami Regionalnego Związku Pszczelarzy Sąd Koleżeński winien dążyć w
każdym stadium postępowania do ugodowego zakończenia sporu.
§ 28
Sąd Koleżeński stosuje następujące sankcje:
a) pouczenie,
b) upomnienie,
c) naganę,
d) zawieszenie w prawach członka,
e) pozbawienie praw wyborczych czynnych lub biernych w ramach RZP,
f) pozbawienie mandatu delegata,
g) pozbawienie członkostwa honorowego Regionalnego Związku Pszczelarzy,
h) wykluczenie Z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.
2. Sąd Koleżeński działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów.
3. Instancją odwoławczą od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego jest Walny Zjazd Delegatów.

V. MAJĄTEK RZP
§ 29
Majątek RZP powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) z dotacji i darowizn,
c) z dochodów z działalności gospodarczej,
d) z innych wpływów.
§ 30
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych RZP składają w jego imieniu dwie osoby, w tym prezes lub wiceprezes
oraz jeden członek Zarządu.

VI. BIURO RZP
§ 31
l. W biurze RZP zatrudnia się pracowników etatowych lub na umowie zleceniu według potrzeb i możliwości
finansowych, zgodnie z kodeksem pracy.
2. Prace biura nadzoruje Prezes i Zarząd RZP.
3. Kierownik biura może brać udział w posiedzeniach Zarządu RZP z głosem doradczym.
4. Biuro funkcjonuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd RZP, a pracownicy na podstawie zakresu
czynności zatwierdzonego przez Zarząd RZP.

VII. ZMIANA STATUTU
§ 32
1. Statut niniejszy może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów RZP powziętą większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2. W przypadku odbywania Walnego Zjazdu Delegatów w drugim terminie zmiany Statutu można dokonać większością
2/3 głosów delegatów obecnych na Zjeździe.
3. Zmiany niniejszego Statutu dostosowującego do wymogów obowiązujących przepisów mogą być dokonane uchwałą
Zarządu RZP.

VIII. LIKWIDACJA l ROZWIĄZANIE RZP
§ 33
l. Likwidacja RZP może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów.
Przepisy § 32 ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu RZP następuje likwidacja RZP poprzez Komisję Likwidacyjną
wybrana w tym celu przez Walny Zjazd Delegatów.
3. O przeznaczeniu majątku po likwidacji RZP decyduje Walny Zjazd, który podjął uchwałę o likwidacji. Majątek
powinien być przeznaczony na cele objęte dotychczasowymi zadaniami RZP.
4. Uchwałę o rozwiązaniu RZP należy przekazać sądowi, który zarejestrował działalność RZP.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem rozstrzygają władze RZP według ich kompetencji oraz zgodnie z
przepisami właściwymi w danej sprawie (np. Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny i inne)
§ 35
1. Traci moc Statut uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 24.03.2000 roku, znowelizowany przez XI Walny
Zjazd Delegatów w dniu 19.04.2008 roku.
2. Statut niniejszy uchwalony przez XIII Walny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie
w dniu 24.11.2012 wchodzi W życie w momencie rejestracji w sądzie.

U C H W A Ł A NR 1/XIII/2012
XIII Walnego Zjazdu Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie z
dnia 24. listopada 2012 roku w sprawie zmiany Statutu.
XIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie działając na
podstawie § 35 ust. 1 Statutu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie uchwala co następuje:
§1
1. Uchwala się Statut Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, którego jednolity tekst stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Traci moc Statut uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 24.03.2000 roku, znowelizowany przez XI Walny
Zjazd Delegatów w dniu 19.04.2008 roku.
3. Statut uchwalony przez XIII Walny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie w dniu 24
listopada 2012 roku wchodzi w życie w momencie rejestracji w sądzie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Paweł Dawid

Andrzej Krzak

Protokolant

Sekretarz Zjazdu

Andrzej Adamczyk
Przewodniczący Zjazdu
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