REGULAMIN STOWARZYSZENIA
Mając na względzie:
 stale obecne i systematycznie narastające zagrożenie dla pszczół i pszczelarstwa, związane z
obecnością pasożytów i patogenów w ulach, w szczególności powodowane przez roztocze
Varroa Destructor, w coraz większym stopniu uodparniających się na stosowane substancje
chemiczne i wyniszczających rodziny pszczele i całe pasieki;
 nadmierną ekspozycję pszczoły miodnej na substancje chemiczne zawarte w lekach
przeznaczanych dla pszczół, a zwłaszcza pestycydów, akarycydów i fungicydów, które
stosowane są, często w nieracjonalnie dużych dawkach, przez pszczelarzy komercyjnych i
amatorów, a które wyniszczają ekosystemy ulowe, doprowadzają do osłabienia genetycznej
odporności gatunku i powodują zanieczyszczenia produktów pszczelich;
 nadmierne ograniczanie bioróżnorodności gatunku pszczoły miodnej, spowodowanej przez
selekcję pszczół w kierunku coraz większej wydajności ekonomicznej;
 stosowanie metod prowadzenia pasiek powodujące nadmierną eksploatację rodzin
pszczelich;
 zanieczyszczenie środowiska i degradację ekosystemu nadmierną eksploatacją terenów
rolnych, powodujących zagrożenia dla pszczelarstwa i pszczoły miodnej,
My, Pszczelarze z terenu całej Polski, zauważając potrzebę powrotu do korzeni pszczelarstwa i
konieczność propagowania zasad pszczelarstwa naturalnego, postanawiamy się zrzeszyć w
Stowarzyszeniu, którego celem będzie odwrót od negatywnych tendencji nowoczesnego
pszczelarstwa oraz powrót do zasad selekcji pszczoły miodnej sprzyjającej ewolucji gatunku w
kierunku przystosowania do bieżących warunków środowiska i wypracowanie metod sprzyjających
naturalnej tolerancji na zagrożenia obecne w pasiekach.
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. STOWARZYSZENIE PSZCZELARSTWA NATURALNEGO „WOLNE PSZCZOŁY”,
zwane w dalszej części regulaminu „Stowarzyszeniem”, jest samorządnym zrzeszeniem
pszczelarzy wspierających naturalną gospodarkę pasieczną i ochronę środowiska
naturalnego.
2. Stowarzyszenie utworzone jest na czas nieokreślony i jest stowarzyszeniem zwykłym w
rozumieniu art. 40 i następnych Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach.
3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz
jest miejscowość Wzdół Kolonia, woj. świętokrzyskie.
§ 2.
Członkowie zrzeszają się na zasadzie dobrowolności i wykonują prace na rzecz Stowarzyszenia
społecznie, przy czym możliwe jest zatrudnienie członków odpłatnie do prowadzenia spraw
Stowarzyszenia.
§ 3.
1. Stowarzyszenie używa logo i symboli, które uchwala Zgromadzenie.
2. Logo i symbole Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.
3. Marka i logo może być wykorzystywana wyłącznie w celach promocji Stowarzyszenia.

§ 4.
Definicje Regulaminu.
1. pszczelarstwem naturalnym w rozumieniu Regulaminu jest prowadzenie pasieki w sposób
uwzględniający:
a) naturalny cykl rozwoju rodziny pszczelej;
b) potrzebę minimalizowania ingerencji pszczelarza w życie rodziny pszczelej, zwłaszcza poprzez
odstąpienie od używania leków chemicznych, takich jak pestycydy, akarycydy i fungicydy, do
zwalczania chorób pszczelich, a w szczególności roztocza Varroa destructor;
c) brak stosowania węzy pszczelej, lub stosowanie węzy pochodzącej z czystego wosku
pozbawionego osadów chemicznych, uwzględniającej wielkość komórki pszczelej zbliżonej do
naturalnych rozmiarów pszczoły (komórka 4,9 lub 5,1 mm);
d) minimalizowanie, w zależności od możliwości i przebiegu sezonu, a zwłaszcza w okresie
przygotowania do tzw. zimowli, podkarmiania pszczół pokarmem nienaturalnym, a zwłaszcza
syropami cukrowymi lub inwertowanymi i pozostawienie pszczołom miodu naturalnego;
e) unikanie, w miarę możliwości, korzystania z uli z materiałów sztucznych;
f) unikanie wycinania czerwiu trutowego, a także zabijanie matek pszczelich z uwagi na niższą
wartość ekonomiczną;
g) unikanie podcinania skrzydełek matkom pszczelim;
h) uznanie leczenia pszczół jedynie za czynnik wspomagania wytworzenia naturalnej tolerancji i
odporności gatunku na choroby;
i) potrzebę zapewnienia naturalnej bioróżnorodności w ramach gatunku pszczoły miodnej.
2. pszczelarstwem bezramkowym w rozumieniu Regulaminu Stowarzyszenia jest prowadzenie
rodzin pszczelich w ulach zapewniających całkowitą swobodę zabudowy przez pszczoły, a
także w barciach i kłodach;
3. pszczelarstwem bezwęzowym w rozumieniu Regulaminu Stowarzyszenia jest prowadzenie
rodzin pszczelich w ulach bez wprawianie węzy do ramek, zapewniając swobodę zabudowy
plastra pszczelego;
4. pszczelarstwem małokomórkowym w rozumieniu Regulaminu Stowarzyszenia jest
prowadzenie rodzin pszczelich na węzie z rozmiarem komórki pszczelej 4.9 lub 5.1 mm,
przy użyciu wosku ze źródeł zapewniających brak jego chemicznego zanieczyszczenia.

Rozdział 2. Cele Stowarzyszenia.
§ 5.
Celami Stowarzyszenia są:
1) propagowanie zasad pszczelarstwa naturalnego, w tym także przez media;
2) wspieranie pszczelarstwa naturalnego, w tym w szczególności bezramkowego,
bezwęzowego, małokomórkowego;
3) popularyzowanie zasad ochrony środowiska, a także bioróżnorodności, w tym zwłaszcza
wśród owadów zapylających i w samym gatunku pszczoły miodnej;
4) wspieranie selekcji pszczoły odpornej na choroby i pasożyty, a zwłaszcza na roztocze
Varroa destructor;
5) popularyzowanie wśród pszczelarzy potrzeby odejścia od stałego wspomagania lekami
chemicznymi pasiek;
6) popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich, zwłaszcza pochodzących
z pasiek nieskażonych przez chemiczne metody leczenia chorób pszczelich.

§ 6.
Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:
1) wymianę wzajemnych doświadczeń;
2) współdziałanie z innymi organizacjami i środowiskami o celach zbliżonych do celów
Stowarzyszenia;
3) prowadzenie strony internetowej oraz forum pszczelarstwa naturalnego;
4) publikacje tekstów w prasie branżowej i tworzenie innych produkcji w celu promocji
działalności Stowarzyszenia;
5) wykonywanie tłumaczeń publikacji zagranicznych, które opisują realizację celów
Stowarzyszenia;
6) udzielanie wzajemnej pomocy, w tym materialnej, obejmującą np. sprzedaż pszczół na
preferencyjnych warunkach, przekazanie w darowiźnie, wymianę lub użyczenie sprzętu
pszczelarskiego i okazywanie innych form pomocy;
7) pomoc finansową dla członków Stowarzyszenia, realizujących jego cele;
8) wymianę selekcjonowanych matek pszczelich pomiędzy członkami Stowarzyszenia, w
miarę możliwości nieodpłatnie lub po kosztach pracy;
9) tworzenie wspólnych projektów hodowlanych oraz projektów wzajemnych gwarancji w
przypadku osypania rodzin pszczelich.
Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia.
§ 7.
1.
1)
2)
2.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
zwyczajnych;
wspierających.
Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne, w tym również cudzoziemcy, a
także małoletni, powyżej lat 16, za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko osoba prowadząca co najmniej 50
% pasieki w sposób zgodny z zasadami pszczelarstwa naturalnego, a w szczególności na
zasadach pszczelarstwa bezramkowego, bezwęzowego lub małokomórkowego.
4. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba, która działa wbrew jego celom.
5. Członkiem wspierającym może być osoba deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 8.
1. Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji członkowskiej, która jest
jednocześnie wyrażeniem woli zrzeszenia się i akceptacją postanowień Regulaminu.
Deklaracja wymaga własnoręcznego podpisu.
2. W deklaracji wskazuje się między innymi imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres,
dane kontaktowe, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej, a także status członka
zwykłego lub wspierającego w zależności od tego o jaki się ubiega.
3. Do deklaracji dołącza się oświadczenie, w którym należy wskazać pokrótce zasady
prowadzonej gospodarki pasiecznej z uwzględnieniem prób i planów realizacji celów
Stowarzyszenia.
4. Przystąpienie do Stowarzyszenia następuje po akceptacji nowego członka wyrażonego przez
Zarząd lub Zgromadzenie, wyrażone większością głosów. Zarząd Stowarzyszenia może

wstrzymać przyjęcie nowego członka na czas nie dłuższy niż do najbliższego zjazdu
Zgromadzenia.
§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia;
2) realizacji celów Stowarzyszenia;
3) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
4) regularnego opłacania składek
§ 10.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są uprawnieni do biernego i czynnego uczestnictwa
w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. W miejscach, w których Regulamin Stowarzyszenia mówi o niezbędnym kworum do
podjęcia decyzji, jak również o ilości osób uprawnionych do głosowania lub złożenia
stosownych wniosków, przez członka Stowarzyszenia należy rozumieć członka
zwyczajnego.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, jak również
nie wchodzą w skład kworum niezbędnego do podejmowania decyzji, mogą jednak brać
udział z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, a członkowie wspierający za zgodą Zarządu
wyrażaną na ich wniosek, są uprawnieni do korzystania z form działalności Stowarzyszenia,
w tym w szczególności do brania udziału w projektach Stowarzyszenia oraz z wszelkich
form wsparcia oferowanych przez Stowarzyszenie.
5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, a członkowie wspierający za zgodą Zarządu
wyrażaną na ich wniosek, posiadają dostęp do wewnętrznej części forum Stowarzyszenia.
§ 11.
1.
1)
2)
3)
4)

Utrata członkostwa następuje na skutek:
pisemnej rezygnacji;
śmierci;
nieopłacenia składki członkowskiej w terminie;
wykluczenia ze Stowarzyszenia jednogłośną decyzją Zarządu lub w wyniku głosowania
Zgromadzenia członków, z powodu nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, uchwał
władz lub działania na szkodę Stowarzyszenia, niegodnego zachowania, rzutującego na
dobre imię środowiska pszczelarskiego, a także braku zaangażowania w działalność
Stowarzyszenia, przejawiającego się w szczególności wielokrotnym niestawiennictwem na
zjeździe Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu, przysługuje odwołanie do
Zgromadzenia członków, działającego jako Sąd Koleżeński. Od decyzji Zgromadzenia
odwołanie nie przysługuje.
2. Ponowne wstąpienie do Stowarzyszenia w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 i 3 może
nastąpić w każdym czasie, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. W
przypadku wskazanym w ust. 1 pkt. 4, ponowne wstąpienie może nastąpić jedynie za zgodą
Zgromadzenia.
3. Członek zwyczajny, który należycie powiadomiony, nie stawił się na co najmniej 2 kolejne
zjazdy Zgromadzenia, staje się automatycznie członkiem wspierającym. Jeżeli osoba stawi
się na kolejnym najbliższym zjeździe Stowarzyszenia, a spełnia inne warunki Regulaminu,

staje się ponownie członkiem zwyczajnym. W innym przypadku zmiana statusu z członka
wspierającego na zwyczajnego wymaga ponownego złożenia deklaracji członkowskiej.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia.
§ 12.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia;
2) Zarząd Stowarzyszenia, który sprawuje władzę pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
§ 13.
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, zwane w Regulaminie Zgromadzeniem, zbiera się co
najmniej raz w roku.
2. Zadaniami Zgromadzenia są:
1) ustalanie kierunków działania i rozwoju;
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
3) przyjęcie i uchwalenie zmian Regulaminu;
4) uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
5) podjęcie uchwał w zakresie wykorzystania majątku Stowarzyszenia przekraczających zakres
zwykłego zarządu;
6) występowanie w charakterze Sądu Koleżeńskiego;
7) dyscyplinowanie członków Stowarzyszenia;
8) wykluczanie członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych w Regulaminie;
9) akceptowanie nowych członków Stowarzyszenia;
10) rozliczanie i kontrola pracy Zarządu, w tym w szczególności wykonania budżetu i przyjęcie
rocznego sprawozdania finansowego;
11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
Zarząd;
12) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz ewentualnych skarg na działalność jego
członków;
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
14) podjęcie innych uchwał w celu realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Zgromadzenie uchwala:
1) Regulamin i zmiany Regulaminu;
2) odwołanie Zarządu poza upływem kadencji;
3) wysokość składki;
większością ponad 50 % głosów wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą co najmniej 66 % głosów wszystkich
członków zwyczajnych Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków
Stowarzyszenia.
5. Zgromadzenie podejmuje inne uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 40 % członków Stowarzyszenia. Wniosek w sprawie uchwały wraz z jego
projektem może wnieść każdy członek Stowarzyszenia.
6. Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, albo przez co najmniej 1/3 członków
Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie na 2 letnią kadencję.
2. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia, którymi jest związany i realizuje cele
Stowarzyszenia.
3. W skład Zarządu wchodzą: Przedstawiciel, oraz wspomagający go Sekretarz i Skarbnik.
Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie wobec podmiotów zewnętrznych, jeżeli nie
reprezentuje go Zarząd.
4. Przedstawiciel może działać samodzielnie i jednoosobowo podejmować decyzje, jeżeli nie
sprzeciwi się temu inny członek Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu wybierany jest odrębnie w wyborach bezpośrednich przez
Zgromadzenie, spośród pełnoletnich członków Stowarzyszenia.
6. Zarząd sprawuje swoje obowiązki społecznie.
7. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę głosów.
8. Do zadań Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia;
2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w zakresie nie przekraczającym czynności zwykłego
zarządu;
4) sporządzanie finansowego sprawozdania rocznego Stowarzyszenia;
5) prowadzenie innych spraw formalnych Stowarzyszenia;
6) zwoływanie Zgromadzenia i sporządzanie planu jego obrad;
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
8) akceptacja nowych członków Stowarzyszenia;
9) wykonywanie innych praw i obowiązków, nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia.

Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia.
§ 15.
1. Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.Majątek
Stowarzyszenia służy realizacji jego celów i wsparciu finansowym członków w zakresie ich
działalności pszczelarskiej.
2. Składka płatna jest za dany rok kalendarzowy do dnia 31 grudnia. Nowi członkowie, w
roku, w którym wstępują do Stowarzyszenia, płacą składkę do 30 dni od akceptacji
deklaracji członkowskiej, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia za dany rok.
§ 16.
Środki pieniężne przechowywane są na koncie Stowarzyszenia, za wyjątkiem środków
przeznaczonych na bieżącą działalność. Na wiosennym zjeździe Zarząd, przedkładając do
zatwierdzenia projekt rocznego sprawozdania finansowego, zdaje relacje z wykorzystania budżetu
Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 17.
Zarząd wykorzystuje środki pieniężne Stowarzyszenia na pokrycie kosztów bieżącej działalności,
zakup podstawowych rzeczy ruchomych, niezbędnych w prowadzeniu działalności, opłaty za
domeny i serwery wykorzystywane przez Stowarzyszenie, a także na projekty promocyjne
działalności Stowarzyszenia w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu. Przez zwykły
zarząd rozumie się wydatkowanie środków finansowych do wysokości zgromadzonych przez
Stowarzyszenie. Zarząd może przeznaczyć środki pieniężne na pokrycie kosztów członków
Stowarzyszenia, w tym członków Zarządu, realizujących zlecone zadania, a związanych z
działalnością określoną w Regulaminie, takich jak koszty dojazdu, opłaty telefoniczne i inne koszty,
które powstaną w nadmiernej ilości.
Rozdział 6. Postanowienia końcowe.
§ 18.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie określa przeznaczenie
pozostałego majątku Stowarzyszenia.
§ 19.
Doręczenia informacji, wezwań czy powiadomień, o których mowa w Regulaminie następuje
pocztą elektroniczną lub za pomocą innej elektronicznej platformy wymiany informacji.
§ 20.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
§ 21.
Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały i stosuje się do wszelkich sytuacji, które miały
miejsce po dniu jego wejścia w życie.

