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KOMENTARZ
Dnia 14 marca 2015 roku Walny Zjazd Delegatów WZP Kraków uchwalił nowy Statut
Związku, który został zarejestrowany, dnia 9 lipca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Dokument powstał przy

szerokim udziale Organizacji Członkowskich i poszczególnych

pszczelarzy

konsultacji.

w

ramach

W

tworzeniu

statutu

uwzględniono

aktualne

uwarunkowania społeczno-gospodarcze jak i dotychczasowe doświadczenia w działalności
Związkowej zweryfikowane oraz adoptowane do współczesnej rzeczywistości.
Myślą przewodnią regulacji nowego Statutu jest budowa Organizacji Związkowej
Członkowskiej a nie wodzowskiej w ramach przeobrażeń w kierunku społeczeństwa
obywatelskiego.
Konstrukcja statutowa Związku oparta jest na zbiorowej mądrości członków, wyklucza
zawłaszczanie organizacji przez rzekomych mędrców wiedzących wszystko najlepiej,
działających bez konsultacji z kimkolwiek. Autorytet oraz rola i miejsce poszczególnych
członków muszą być podporządkowane interesowi wspólnoty związkowej oraz poparte
konkretnymi zasługami i czynami, wyzwalaniu aktywności i satysfakcji służby w interesie
ogółu jak i poszczególnych członków winny służyć między innymi następujące zasady
statutowe:
•

§1 ust. 3 statutu określa, że Związek jest federacją Organizacji Członkowskich,
którymi mogą być: zrzeszenia pszczelarzy, samodzielne koła pszczelarzy oraz inne
podmioty związane z pszczelarstwem. Organizacje Członkowskie oraz zrzeszone w
nich osoby mają jednakowe prawa i obowiązki (§14, ust. 3 oraz § 10,11 i 17 statutu),

•

najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany co roku, posiada
szerokie kompetencje (§ 22 statutu),

•

między organami Związku tj. Zarządem, Komisją Rewizyjną, Sądem Koleżeńskim nie
zachodzi stosunek podporządkowania (§ 15, ust. 2 statutu),

•

Walny Zjazd Delegatów oraz organy Związku podejmują decyzje demokratycznie tj.
kolegialnie w drodze głosowania i w formie uchwał (§ 34 statutu),

•

decyzje (uchwały) podlegają zaskarżeniu (odwołaniu) do Komisji Rewizyjnej lub
Walnego Zjazdu. W postępowaniach statutowych rozstrzygnięcia Walnego Zjazdu są
ostateczne, natomiast dalsze dochodzenie praw członkowskich może się odbywać
przed Sądem Rejestrowym (§ 24, ust. 6 statutu),

•

działalność organów jest jawna i każdy członek ma prawo wnosić zapytania, uwagi,
opinie, skargi żądając odpowiedzi oraz wszczynania postępowań statutowych (§10
statutu),

•

wybory władz odbywają się w sposób demokratyczny według zasad określonych w §
15 statutu,

•

rozwiązaniem nowym, a nawet precedensowym jest ograniczenie czasu pełnienia
funkcji prezesa do dwóch kadencji, i ponownie po okresie jednej kadencji oraz to, że
ustępujący prezes nie może sprawować mandatu w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej
(§15, ust. 7 statutu). Powyższe winno przeciwdziałać rutynie, „wodzowskim
ciągotom” oraz poszerzać poczet osób funkcyjnych.

•

organem kontrolno-opiniodawczym z bardzo dużymi uprawnieniami jest Komisja
Rewizyjna (§ 24 i 25 statutu). Rolę Komisji można przyrównać do strażnika
przestrzegania postanowień statutu,

•

ważnym organem w zakresie utrzymania twórczego klimatu działalności Związku w
tym zdrowych relacji interpersonalnych jest obok Zarządu i Komisji Rewizyjnej- Sąd
Koleżeński. Zadania Sądu w tym zakresie sprowadzają się do rozładowywania napięć
i konfliktów rodzących się ewentualnie między członkami, mediacji, forowania
wyroków w sprawach honorowych między członkami,

•

nowością

unormowań

statutowych

jest

instytucja

kapelanów

Organizacji

Członkowskich i Związku (§ 35 statutu). Posiadają oni uprawnienia doradcze oraz w
zakresie realizacji zadań w tym na rzecz ochrony środowiska, promocji pszczół i
pszczelarstwa, produktów pszczelich, łagodzenia napięć i konfliktów,
•

rozwiązaniem nowym statutu jest „członkostwo wspierające” Związku (§ 36).
Statut będący swoistą umową członków w zakresie działalności dla własnych i

społecznych korzyści spełni rolę o ile będzie wypełniony na co dzień konkretnymi
treściami (przedsięwzięciami). W dotychczasowej działalności podstawowym problemem
jest angażowanie się w działalność wąskich grup czy wręcz pojedynczych osób.
Tymczasem w odróżnieniu od minionych okresów Związek jest samodzielny w tym

przede wszystkim pod względem środków utrzymania, które pochodzą głównie ze
składek członkowskich. Powyższe stanowi wyzwanie, którym może podołać organizacja
ludzi światłych, zaangażowanych i oddanych- organizacja nowoczesna. Statut stwarza
warunki formalne w tym zakresie i jest na obecne czasy.

