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STATUT 
ZRZESZENIA PSZCZELARZY „APIPOL” 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Zrzeszenie Pszczelarzy Apipol, działające na postawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o 

społeczno-zawodowych organizacjach rolników i przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także w oparciu o niniejszy statut, jest dobrowolną, 
niezależną, samorządną, społeczno-zawodową organizacją reprezentującą i broniącą praw i interesów 
pszczelarzy prowadzących gospodarkę pasieczną i będących członkami Zrzeszenia. 

2. Zrzeszenie działa jako rolnicze zrzeszenie pszczelarzy.  
§ 2 

Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Kraków. 
§ 3 

Zrzeszenie działa na obszarze całej Polski; nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami 
zagranicznymi. 

§ 4 
Zrzeszenie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 5 
Zrzeszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji, o tym samym lub podobnym 
zakresie działania. 

§ 6 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Zrzeszenia jest członek.  

§ 7 
1. Zrzeszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Zrzeszenie Pszczelarzy” i napisem pośrodku 

„APIPOL ” i podłużnej z tą samą nazwą. 
2. Członkowie Zrzeszenia używają wyłącznie pieczęci podłużnej z napisem „Imię i nazwisko” lub „nazwa 

firmy”, „adres, Pasieka nr....... zrzeszona w Zrzeszeniu Pszczelarzy Apipol”. 
§ 8 

1. Zrzeszenie opiera swoją działalność  na pracy społecznej ogółu  członków. 
2. Do prowadzenia swych spraw Zrzeszenie może zatrudniać pracowników. 
3. Zabronione jest : 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Zrzeszenia w stosunku do jej członków, 
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  
Zrzeszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 
II. Cele zrzeszenia i ich realizacja 

§ 9 
Celem zrzeszenia jest podnoszenie poziomu produkcji gospodarki pasiecznej oraz ochrona praw i interesów 
pszczelarzy, a także prowadzenie prac badawczych, naukowych, działalności rozwojowej, kulturalnej i 
oświatowej w środowisku pszczelarzy.  

§ 10 
Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Udzielanie pszczelarzom rady i pomocy w wyborze oraz stosowaniu racjonalnych form i metod 

prowadzenia gospodarstw pasiecznych, stosowania właściwych zabiegów agrotechnicznych, technologii 
produkcji pszczelarskiej i zootechniki. 

2. Prace badawcze,  naukowe i oraz ekspertyzy branżowe. 
3. Organizowanie wspólnej reklamy, wzornictwa oraz zbytu produktów pasiecznych z uwzględnieniem 

eksportu. 
4. Wspólne użytkowanie unikalnych maszyn i urządzeń, obiektów magazynowych, parku transportowego. 
5. Wspólny zakup sprzętu, narzędzi, materiałów i surowców. 
6. Wspólne przedsięwzięcia w celu pogłębiania specjalizacji i kooperacji gospodarstw pasiecznych. 
7. Doskonalenie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych zwłaszcza wśród młodzieży poprzez 

organizowanie specjalistycznych szkoleń. 
8. Oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej i podnoszenie rangi pszczelarstwa. 
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§ 11 
1. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych. 
2. Zakres i przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej Zrzeszenia stanowi: 

a) Chów i hodowla zwierząt pozostałych. Chów i hodowla pszczół; produkcja miodu wosku pszczelego oraz 
pozostałych produktów pszczelarskich. 

b) Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi. Zagospodarowanie trwałych-rolniczo użytków 
zielonych takich jak łąki i pastwiska. Przygotowanie pól, ogrodów i sadów do uprawy oraz ich zasiewy. 

c) Działalność usługowa związana z leśnictwem. Działalność usługowa związana z hodowlą lasu, włączając 
zakładanie upraw leśnych i pielęgnowanie upraw, młodników i drzewostanów. 

d) Produkcja soków z owoców i warzyw. Produkcja koncentratów. 
e) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana. Produkcja ekstraktów 

rolniczych. Produkcja artykułów spożywczych wzbogaconych. 
f) Produkcja jabłecznika i win owocowych oraz miodu pitnego. 
g) Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych. Butelkowanie wód. Produkcja napojów 

bezalkoholowych, aromatyzowanych, wód słodzonych. 
h) Produkcja ubrań roboczych, odzieży roboczej i ochronnej. 
i) Wydawanie książek, broszur, folderów i podobnych publikacji. 
j) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych. 
k) Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Produkcja różnych urządzeń rolniczych i 

maszyn wykorzystywanych w pszczelarstwie. 
l) Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt. 
m) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 
n) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych pozostała, w wyspecjalizowanych 

sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
o) Sprzedaż detaliczna odzieży. 
p) Sprzedaż detaliczna książek. 
q) Sprzedaż detaliczna kwiatów, nasion, nawozów. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, sadzonek 

drzew i krzewów. 
r) Sprzedaż detaliczna prowadzona bezpośrednio poza siecią sklepową, na rzecz konsumenta przez osobę 

prezentującą wyroby – sprzęt pszczelarski. 
s) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego. W zakresie: 

biologia, botanika, zoologia, ochrona przyrody i środowiska naturalnego. 
t) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych. W zakresie: 

agrotechniki, gospodarki leśnej, melioracji wodnych, ogrodnictwa i sadownictwa  
u) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. W zakresie: budowa i eksploatacja maszyn, 

elektroniki, informatyki, inżynierii środowiska, mechaniki, telekomunikacji, transportu.  
v) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rolnictwie. 
w) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. Kształcenie osób dorosłych 

umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 
prowadzone w szkołach i pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, 
telewizyjnych, korespondencyjnych oraz edukacja, w której nie można zdefiniować poziomu nauczania. 

x) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców. Działalność organizacji, których członkowie 
zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunktura pewnych grup przemysłu lub handlu, włączając 
rolnictwo lub rozwój gospodarczy i ogólny pewnych regionów; działalność informacyjna, reprezentowanie 
interesów członków przed instytucjami rządowymi, „public relation” i negocjowanie z pracownikami. 

y) Produkcja filmów i nagrań wideo na taśmie filmowej, wideo, DVD, CD i inne. 
z) Projekcja filmów lub taśm wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach. 

 
III. Członkowie 

§ 12 
Członkiem stowarzyszenia może być : 
1. Osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo pasieczne, bazujące na intensywnej gospodarce 

pasiecznej. 
2. Osoba prawna posiadająca pasiekę towarową lub prowadząca działalność związana z branżą pszczelarską. 
3. Osoba pracująca na rzecz pszczelarstwa. 

§ 13 
1. Przyjęcia w poczet członków Zrzeszenia dokonuje Zarząd Zrzeszenia na podstawie pisemnej deklaracji 

przystępującego, zawierającej m.in. imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania 
(siedzibę), PESEL, etc. 

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd 
powiadamia zainteresowanego. 

§ 14 
Członkowie Zrzeszenia mają prawo: 

a) brać udział w Walnym Zgromadzeniu, 
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b) wybierać i być wybieranym do władz Zrzeszenia, 
c) zgłaszać władzom stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Zrzeszenia, 
d) korzystać z pomocy Zrzeszenia w zakresie jego działalności, 
e) brać udział w pracach zespołów problemowych tworzonych do rozwiązywania spraw Zrzeszenia, 
f) członkostwa w innych organizacjach. 

§ 15 
Członkowie Zrzeszenia obowiązani są: 

a) dbać o dobro i rozwój  Zrzeszenia, 
b) brać czynny udział w działalności Zrzeszenia, realizacji jego celów i zadań, 
c) stosować się do postanowień statutu i uchwał organów Zrzeszenia, 
d) prowadzić działalność zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Zrzeszenia programem, 
e) przestrzegać zasad etyki zawodowej, 
f) opłacić wpisowe oraz na bieżąco opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne 

Zgromadzenie Zrzeszenia na dany rok, 
g) zbywać produkty objęte programem Zrzeszenia Pszczelarzy Apipol w uzgodnieniu z Zarządem 

§ 16 
Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje na skutek: 

a) śmierci członka, 
b) wystąpienia członka, złożonego na piśmie Zarządowi Zrzeszenia, 
c) wykreślenia z listy członków, na podstawie uchwały Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień statutu 

lub zaleganie z zapłatą składki członkowskiej za okres powyżej 14 miesięcy. 
§ 17 

1. Członkiem honorowym Zrzeszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która szczególnie przyczyniła się 
do rozwoju Zrzeszenia i realizacji jego zadań. 

2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Zrzeszenia. 
§ 18 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna związana z pszczelarstwem, deklarująca 
pomoc w realizacji celów Zrzeszenia, w szczególności pomoc finansową. 

2. Tytuł członka wspierającego nadaje Zarząd Zrzeszenia. 
 

IV. Władze Zrzeszenia 
§ 19 

Organami Zrzeszenia są: 
Na szczeblu centralnym: 

a) Walne Zgromadzenie 
b) Rada Nadzorcza  
c) Zarząd Zrzeszenia 

§ 20 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Zrzeszenia. 
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 21 
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zrzeszenia  

§ 22 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Zrzeszenia raz w roku, po zakończeniu roku 

kalendarzowego, najpóźniej do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady 

Nadzorczej albo na pisemne żądanie członków w ilości co najmniej jednej czwartej liczby przedstawicieli 
biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. 

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie członków, 
powinno nastąpić w terminie sześciu tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania. 

§ 23 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi 
inaczej. 

§ 24 
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 
członków władz. 

§ 25 
Zarząd Zrzeszenia powinien zawiadomić członków Zrzeszenia o terminie Walnego Zgromadzenia na co 
najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia. 

§ 26 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego, 

w tym bilansu za rok ubiegły, 
2. Kwitowanie władz Zrzeszenia z wykonania przez nie obowiązków, 
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3. Zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd Zrzeszenia programu działalności oraz budżetu na rok 
bieżący, 

4. Ustanawianie terminów, jak również wysokości opłacania wpisowego oraz składek członkowskich, 
5. Uchwalanie zmian statutu, 
6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania zrzeszenia, 
7. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
8. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Zrzeszenia, 
9. Powoływanie Likwidatorów Zrzeszenia. 

§ 27 
1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od organu zarządzającego - Rządu 

i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Rady 
Nadzorczej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego- Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. 
Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, 
poz. 535), a to na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia; 

2. Rada Nadzorcza jest  powoływana na okres  5 lat. 
3. Do zadań Rady Nadzorczej należy: 

a) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Zrzeszenia 
b) kontrola przestrzegania postanowień statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia 
c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium  

Zarządowi Zrzeszenia. 
4. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków : przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. 
5. Zasady zwoływania posiedzeń Rady oraz sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin 

Rady. 
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby 

członków. Uchwały Rady Nadzorczej  mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być członkami Zrzeszenia. 
§ 28 

1. Zarząd prowadzi sprawy Zrzeszenia i reprezentuje Zrzeszenie. 
2. Zarząd Zrzeszenia może być jednoosobowy lub wieloosobowy, jednakże liczba członków Zarządu nie może 

być większa niż 5. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy w jego skład wchodzą: Prezes, Wiceprezes 
i Członkowie.  

3. Zarząd Zrzeszenia powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenia. 
4. Zarząd Zrzeszenia powoływany jest na okres 5 lat. 
5. Zarząd Zrzeszenia może być odwołany tylko z ważnych powodów. 
6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Zrzeszenia. 
7. Członkiem Zarządu może być osoba nie będąca członkiem Zrzeszenia, ale spełniająca przesłanki, 

o których mowa w § 12 Statutu. 
§ 29 

Do składania oświadczeń woli, podpisywania umów w imieniu Zrzeszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych, a także jego reprezentowania, upoważnieni są Prezes i Wiceprezes samodzielnie, pozostali 
członkowie zarządu dwuosobowo łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem. 

§ 30 
1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Zrzeszenia. 
2. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające 

zakresu zwykłych czynności. 
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem spraw, o którym mowa w pkt.2. niniejszego paragrafu, choć jeden 

z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres 
zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia Uchwała Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni 
o posiedzeniu zarządu. 

5. Uchwały Zarządu są ważne jeśli zapadną zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy 
liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa 

6. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Na wniosek większości obecnych Zarządu głosowanie się w 
sposób tajny. 

7. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
§ 31 

1. Członkostwo w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej ustaje na skutek: 
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a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się złożenie sprawozdania na Walnym 
Zgromadzeniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz, 

b) zrzeczenia się udziału w tych władzach, 
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie, z tym że w odniesieniu do członków Zarządu może to nastąpić 

większością ¾ liczby głosów, przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków. 
2. Na miejsce członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zrzeszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do 

końca kadencji osoby , które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów. 
 

IV. Majątek Zrzeszenia 
§ 32 

1. Majątek Zrzeszenia stanowią: fundusze, nieruchomości i ruchomości. 
2. Majątkiem Zrzeszenia dysponuje Zarząd. 
3. Fundusze Zrzeszenia tworzą: 

a) wpisowe i składki członkowskie, 
b) w rozmiarach służących realizacji celów statutowych dochody z działalności gospodarczej Zrzeszenia, 

w tym dochody z działalności gospodarczej Regionów, 
c) darowizny, zapisy, dotacje, 
d) inne dochody. 

3. Fundusze mogą być przeznaczane tylko na cele określone w niniejszym statucie.  
§ 33 

1. Zarząd dokonuje podziału nadwyżki z prowadzonej działalności gospodarczej i może ją przeznaczyć tylko 
i wyłącznie na cele określone w niniejszym statucie. Podział dokonywany jest w drodze uchwały Zarządu. 

 
V. Zmiana Statutu i rozwiązanie Zrzeszenia 

§ 34 
Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Zrzeszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 
głosów. 

§ 35 
1. Uchwała o rozwiązaniu Zrzeszenia powinna określać cel, na który zostanie przeznaczony majątek 

Zrzeszenia. 
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Likwidatorów. 

Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.  
 

VI. Postanowienia końcowe 
§ 36 

Rok budżetowy i sprawozdawczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym. 
§ 37 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. 
 


