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Statut Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Rozdział I  

§1  

1. Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (dalej jako: Zrzeszenie) jest zrzeszeniem branżowym hodowców drobiu 
i producentów jaj, działającym na mocy ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 
(Dz.U.1982r nr 32, poz.217).  

2. Zrzeszenie posiada osobowość prawną.  

§2 

1. Terenem działania Zrzeszenia jest województwo pomorskie.  
2. Siedzibą władz Zrzeszenia jest miasto Kartuzy. 

§3  

1. Zrzeszenie, jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolniczą, reprezentującą i broniącą praw i 
interesów wszystkich hodowców i producentów drobiu i jaj, działających na terenie Zrzeszenia.  

2. Zrzeszenie może być członkiem innej organizacji rolniczej, nie będącej społeczno-zawodową organizacją rolników na zasadzie 
partnerstwa, po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Zrzeszenia.  

3. Zrzeszenie jest głównym koordynatorem działań pomiędzy członkami-producentami, hodowcami, a zakładami – kooperantami 
produkcji.  

4. Zrzeszenie jest mediatorem pomiędzy producentami i hodowcami, a ich kooperantami w zakresie negocjacji, renegocjacji 
kontraktów, porozumień, harmonogramów dostaw, organizacji produkcji drobiarskiej itp. 

§4  

1. Zrzeszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.  
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością 

kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.  

§5  

1. Zrzeszenie powołane jest na czas nieograniczony. 

Rozdział II: Cele i sposoby działania 

§6  

1. Celem Zrzeszenia jest:  
a. popularyzowanie racjonalnych i nowoczesnych metod produkcji drobiarskiej oraz pogłębianie fachowej wiedzy wśród 

producentów poprzez organizowanie szkoleń, odczytów, przeglądów, wystaw, wycieczek specjalistycznych;  
b. udzielenie bezpośredniej pomocy rolnikom w wyborze i stosowaniu racjonalnych form i metod prowadzenia produkcji 

drobiarskiej oraz stosowanie właściwych zabiegów i środków zootechnicznych;  
c. przedstawianie administracji państwowej oraz samorządowej wniosków i postulatów w zakresie produkcji drobiarskiej;  
d. wypowiadanie się i uczestniczenie w opiniowaniu wszystkich decyzji i projektów aktów prawnych dotyczących polityki 

produkcji drobiarskiej, 
e. udział w negocjacjach w sprawach produkcji drobiarskiej:  

- poziomu i zasad kształtowania cen na środki produkcji i usługi,  
- treści umów kontraktacyjnych, cen skupu i klasyfikacji produktów drobiarskich.  

f. udzielanie pomocy poszczególnym hodowcom i producentom drobiu w sprawach związanych z prowadzeniem produkcji 
drobiarskiej, między innymi poprzez podejmowanie interwencji we właściwych władzach i jednostkach;  

g. współudział w organizowaniu zaopatrzenia producentów drobiu w materiał hodowlany, sprzęt, paszę i inne środki produkcji 
oraz świadczenie na ich rzecz usług w tym zakresie;  

h. prowadzenie analizy kosztów produkcji drobiarskiej; propagowanie programów, obniżających koszty produkcji oraz zasady 
stabilizacji cen rynkowych,  

i. prowadzenie pośrednictwa w zakresie hodowli drobiu,  
j. opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących roli i miejsca rodzimych producentów w ramach struktur Wspólnoty 

Europejskiej i wszelkich uregulowań prawnych z tym związanych,  
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współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-
oświatowymi, środkami masowego przekazu; 

k. organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej; 
l. współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 
m. promowanie zastosowania jednolitej technologii produkcji rolnej; 
n. kontrolowanie stanu podaży drobiu pochodzenia krajowego i z importu; 
o. monitorowanie i opiniowani zmian w żywieniu w drobiarstwie; 
p. poszukiwanie finansowania, dotacji, sponsorów, funduszy wspierających działalność Zrzeszenia 

Rozdział III: Członkowie  

§ 7 

1. Członkowie Zrzeszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.  
2. Członkowie zwyczajni.  

1. Członkiem Zrzeszenia może być:  
- osoba fizyczna prowadząca hodowlę lub produkcję drobiarską jako jej właściciel, posiadacz bądź użytkownik;  
- pełnoletni członek rodziny osoby wymienionej w punkcie poprzednim pracujący lub stale pomagający w prowadzonej 

przez tę osobę produkcji drobiarskiej;  
- emeryt lub rencista, który pracował co najmniej 10 lat w produkcji drobiarskiej;  
- osoba pracująca naukowo w dziedzinie drobiarstwa;  

2. Przyjmowanie nowych członków (na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej) odbywa się w trakcie roku za 
uchwałą Zarządu Zrzeszenia, natomiast występowanie zawsze na wniosek zainteresowanego (na podstawie pisemnej 
deklaracji). Wniosek powinien być rozpatrzony najpóźniej po 30 dniach od chwili wpłynięcia wniosku.  

3. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Zrzeszenia zainteresowanemu przysługuje prawo 
zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

§ 8 
1. Członek Zrzeszenia ma prawo: 

1. wybierać i być wybranym do władz Zrzeszenia, 
2. uczestniczenia w zebraniach, pracach i imprezach organizowanych przez władze Zrzeszenia;  
3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Zrzeszenia, 
4. zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Zrzeszenia,  
5. współdecydowania o programie działania Zrzeszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i 

występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 
6. zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Zrzeszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania 

jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.  
2. Członek Zrzeszenia obowiązany jest do:  

1. aktywnego uczestniczenia w pracach Zrzeszenia, realizacji jego celów i programu,  
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Zrzeszenia. 

§ 9 

1. Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje na skutek:  
1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 
2. śmierci członka Zrzeszenia  
3. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, 

nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Zrzeszenia,  
4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, na skutek pozbawienia członka praw publicznych 

prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,  
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński zobowiązani są 

zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę 
uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach 
mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia.  

3. Ponowne przyjęcie do Zrzeszenia osób, które utraciły członkostwo na podstawie ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie uchwały 
Zarządu.  

Rozdział IV Władze Zrzeszenia 

§ 10 
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1. Władzami naczelnymi Zrzeszenia są:  
a. Walne Zebranie Członków,  
b. Zarząd Zrzeszenia  
c. Komisja Rewizyjna,  
d. Sąd Koleżeński,  

§ 11 

1. Kadencja wszystkich władz Zrzeszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.  

2. Członkowie wybrani do władz mogą tę samą funkcję pełnić przez 3 kolejne kadencje.  
3. Członkowie władz Zrzeszenia pełnią swoje funkcje społecznie.  
4. Uchwały władz Zrzeszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.  
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Zrzeszenia w trakcie trwania kadencji, Zarząd Zrzeszenia, Komisja 

Rewizyjna, Sąd Koleżeński, mogą uzupełnić do swoich składów, na wakujące miejsca, członków pochodzących ze składu z wyboru.  
6. Do władz wykonawczych Zrzeszenia może być wybrany członek, który nie zasiada we władzach wykonawczych innych organizacji 

rolniczych, skupiających producentów i hodowców drobiu, za wyjątkiem struktur związku krajowego działającego na podstawie 
ustawy o społeczno- zawodowych organizacjach rolników (Dz.U.32 poz.217 z 1982r., z późn. zmian.).  

7.
1. Na delegata Zrzeszenia do związku krajowego działającego na podstawie ustawy o społeczno –zawodowych organizacjach 

rolników (Dz.U 32 poz. 217 z 1982r, późn. zmian.), może być wybrany członek, który nie zasiada we władzach wykonawczych 
innych organizacji rolniczych, skupiających producentów i hodowców drobiu. 

2. Delegat może reprezentować tylko jedną organizację branży drobiarskiej.  

Walne Zebranie Członków  

§ 12 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Zrzeszenia.  
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Zrzeszenia  

powiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.  

§ 13 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg ustalonego przez siebie regulaminu obrad.  
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:  

a. przewodniczący,  
b. sekretarz.  

4. Członek ustępujących władz może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków lub  
powołanych na nim komisji.  

5. Funkcję sekretarza Walnego Zebrania może objąć także pracownik biura Zrzeszenia.  

§ 14 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Zrzeszenia: 
a. z własnej inicjatywy, 
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.  

2. Zarząd Zrzeszenia jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania 
żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. b i c .  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  
4. O terminie i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 5 dni przed terminem 

spotkania.  

§ 15  

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:  
1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, 
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2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób 
uprawnionych do głosowania.  

§ 16 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  
a. uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Zrzeszenia,  
b. uchwalanie głównych kierunków działania Zrzeszenia,  
c. zatwierdzanie regulaminów: Zarządu Zrzeszenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,  
d. wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz naczelnych,  
e. uchwalanie zasad refundowania kosztów reprezentacyjnych dla Prezesa lub wyznaczonych delegatów  
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Zrzeszenia  
g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Zrzeszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,  
h. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Zrzeszenia,  
i. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,  
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia i przeznaczeniu jego majątku, na cele określone przez Walne Zebranie Członków.  
k. podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach,  
l. podejmowanie uchwał o wyborze władz w głosowaniu jawnym.  

2. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków.  
3. Uchwalenie/zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu oraz rozwiązanie Zrzeszenia, wymaga kwalifikowanej większości 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zrzeszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.  
4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
5. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane i podpisywane wraz z podjętymi uchwałami przez przewodniczącego i sekretarza 

Zebrania.  

Zarząd Zrzeszenia  

§ 17  

1. Zarząd Zrzeszenia, będący najwyższą władzą Zrzeszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem 
działalności Zrzeszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.  

§ 18  

1. W skład Zarządu Zrzeszenia wchodzi: Prezes oraz 4 do 6 członków. O liczbie osób w Zarządzie Zrzeszenia decyduje, na mocy 
uchwały, Walne Zebranie Członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Zrzeszenia wybiera ze swego grona: wiceprezesa, 
sekretarza, skarbnika.  

2. Prezes Zrzeszenia kieruje pracami Zarządu.  
3. Zasady i tryb działania Zarządu Zrzeszenia ustala regulamin uchwalony przez ten Zarząd.  
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.  
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na  

dany okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Zrzeszenia. § 22  

§ 19 

1. Do zakresu działania Zarządu Zrzeszenia należy:  
a. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
b. realizacja programu i celów Zrzeszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,  
c. określanie szczegółowych kierunków działania Zrzeszenia,  
d. uchwalanie okresowych programów pracy Zrzeszenia,  
e. uchwalanie budżetu Zrzeszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,  
f. uchwalanie zasad zatrudniania i wysokości wynagradzania pracowników,  
g. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz,  
h. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia,  
i. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Zrzeszenia,  
j. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,  
k. podejmowanie uchwał o przynależności Zrzeszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie 

przedstawicieli Zrzeszenia do tych organizacji,  
l. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,  
m. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,  
n. występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka, pełniącego funkcję we władzach Zrzeszenia,  
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o. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,  
p. wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem co do właściwości innych władz Zrzeszenia.  

2. Uchwały Zarządu Zrzeszenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.  

§ 20 

1. Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością 
statutową Zrzeszenia, Zarząd może powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich 
skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.  

2. Powołane zespoły pomocnicze - komisje problemowe przedkładają Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski.  
3. Zarząd do prowadzenia spraw Zrzeszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.  
4. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Zrzeszenia.  

§ 21  

1. Posiedzenia Zarządu Zrzeszenia zwołuje Prezydium Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50 % ogólnej liczby 
członków Zarządu, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wniosku.  

§ 22  

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Zrzeszenia, Prezydium kieruje pracami Zrzeszenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym 
przez Zarząd.  

Komisja Rewizyjna  

§ 23  

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Zrzeszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.  

§ 24  

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, 1 
zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.  

§ 25  

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  
1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zrzeszenia, z uwzględnieniem 

celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz. Kontrola ta nie obejmie zakresu 
działania Sądu Koleżeńskiego,  

2. dokonanie oceny całokształtu pracy Zarządu, 
3. przedstawienie Zarządowi Zrzeszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,  
4. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Zrzeszenia, w terminie lub trybie 

ustalonym w statucie, 
5. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Zrzeszenia, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli 

wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Zrzeszenia w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 10 
dni od daty złożenia wniosku,  

6. uchwalenie własnego regulaminu działania, 
7. badanie gospodarki finansowej Zrzeszenia, 
8. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności, oraz zgłaszanie  

2. wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Zrzeszenia,  
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz Zrzeszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych 

spraw.  
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.  

§ 26 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Zrzeszenia i jego Prezydium.  
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Zrzeszenia.  
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.  
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4. Od uchwały Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Sądu Koleżeńskiego.  

Sąd Koleżeński  

§ 27 

1. Sąd Koleżeński jest władzą Zrzeszenia powołaną do:  
1. rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Zrzeszenia lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje 

we władzach Zrzeszenia,  
2. uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądów w Zrzeszeniu,  
3. orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Zrzeszenia,  
4. rozpatrywania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,  
5. rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzą Zrzeszenia.  

§ 28 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę 
oraz sekretarza.  

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Sądu Koleżeńskiego przynajmniej jeden raz w roku.  
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Zrzeszenia.  
4. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.  

§ 29 

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.  
2. Postępowanie toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a  

także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.  
3. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych w  

postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.  
4. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.  
5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Zarządu Zrzeszenia. 
6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.  
7. Członek Zrzeszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia 

statutu lub uchwał władz Zrzeszenia.  
8. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej - z głosem 

doradczym.  
9. Sąd Koleżeński zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Zrzeszenia.  

§ 30  

1. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary: 
1. upomnienia, 
2. nagany, 
3. zawieszenia w prawach członka na okres 1 roku,  
4. wykluczenie z Zrzeszenia.  

Rozdział V. Majątek i fundusze  

§ 31  

1. Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
2. Źródłami powstawania majątku Zrzeszenia są:  

1. dobrowolne wpłaty członków,  
2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Zrzeszenia,  
3. wpłaty bieżące na fundusz specjalny,  
4. dotacje,  
5. darowizny, zapisy i spadki,  
6. wpływy z działalności statutowej, gospodarczej,  
7. dochody z ofiarności publicznej,  
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3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Zrzeszenia. 
Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto bankowe. Biuro 
Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Zrzeszenia.  

4. Majątek organizacji stanowi również „specjalny fundusz rezerwowy”, tworzony według zasad i na cele określone w § 33.  
5. Funduszami i majątkiem „organizacji” zarządza Zarząd.  
6. Zrzeszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi  

przepisami.  

§ 32  

1. Specjalny fundusz rezerwowy powstaje z wpłat członków Zrzeszenia. Specjalny fundusz rezerwowy uruchamiany zostaje na mocy 
Uchwały Zarządu Zrzeszenia. Uchwała określi zasady i cel tworzenia funduszu rezerwowego. 

2. Środki funduszu specjalnego przeznaczone są na działalność statutową.  

§ 33  

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Zrzeszenia wymagane są 
podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.  

2. Dla ważności innych pism, dokumentów księgowych, bankowych, podatkowych, sprawozdawczych, wymagany jest jeden podpis 
prezesa lub wiceprezesa Zarządu.  

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Zrzeszenia  

§ 34 

1. Uchwalenie/zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu oraz rozwiązanie Zrzeszenia, wymaga kwalifikowanej większości 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zrzeszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.  

2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Zrzeszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków 
wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia 
określonego w § 12 ust. 2 należy załączyć projekty stosowanych uchwał.  

3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili podjęcia.  
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Zrzeszenia.  
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Zrzeszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.  
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