STATUT
Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich,

zwane dalej w skrócie SDRROW
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą naczelnych władz jest miasto Olsztyn.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo powoływania Oddziałów terenowych.
2. Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich może być członkiem krajowych
i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskiwania środków na realizację
celów statutowych.
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi
- Przetwarzanie danych
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
- Badanie rynku i opinii publicznej
- Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
- Działalność geodezyjna i kartograficzna
- Badania i analizy techniczne
- Reklama
- Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla
przemysłu włókienniczego i półproduktów
- Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
- Działalność związana z bazami danych
- Działalność związana z informatyką, pozostała
- Działalność związana z organizacją targów i wystaw
§4
Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych i stowarzyszeń. Decyzję w tym zakresie
podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia
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ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§5
Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce,
w tym:
− podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia,
−

rozwijanie pakietu usług doradczych, zapewnienie ich wielofunkcyjności i kompleksowości
zwłaszcza w zakresie dostosowania produkcji do standardów jakościowych UE,

−

stałe podnoszenie jakości świadczonych przez członków stowarzyszenia usług,

−

zapewnienie efektywności w wykorzystaniu zasobów ludzkich i rzeczowych, optymalizacja
kosztów działania,

−

uelastycznienie struktur organizacyjnych i oferty programowej oraz ciągłe dostosowywanie jej
do zmian zachodzących w kraju, poszczególnych regionach, czy na szczeblu lokalnym,

−

promocja doradztwa jako ekonomicznie i społecznie efektywnego instrumentu wspierania
procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,

−
−
−

integrowanie środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień związanych
z pozyskiwaniem środków z funduszy UE,
rozwijanie działalności na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego członków
stowarzyszenia,
tworzenie zasad etyki zawodowej i ich propagowanie w środowisku doradców- wprowadzanie
wzorców i standardów doradztwa gospodarczego.

§6
Cele te Stowarzyszenie osiąga przez:
− wymianę informacji między członkami Stowarzyszenia, organizację szkoleń, seminariów,
warsztatów naukowych i zawodowych,
− organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, seminariów i narad,
− organizowanie praktyk zagranicznych zbiorowych i indywidualnych oraz kursów i innych form
szkolenia i doskonalenia zawodowego,
− prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej przez środki masowego przekazu,
wydawnictwa, opracowywanie i upowszechnianie informacji,
− współdziałanie z właściwymi merytorycznie instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze
rolnictwa na rzecz procesów integracji z rolnictwem Unii Europejskiej, zajmowanie stanowiska do
projektów ustaw i aktów wykonawczych, dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz
ochrony środowiska,
− uczestnictwo w popularyzowaniu wiedzy dotyczącej zasad członkostwa w Unii Europejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem problemów rolnictwa i obszarów wiejskich,
− współdziałanie w zakresie popularyzowania zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
− współpraca ze szkołami i uczelniami rolniczymi,
− organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i towarzyskich dla członków Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
1. Członkowie dzielą się na:
-zwyczajnych.
-honorowych.
-wspierających.
Członkami zwyczajnymi mogą być:
− absolwenci wyższych uczelni i średnich szkół rolniczych oraz absolwenci innych uczelni i szkół,
pracujący w rolnictwie i jego otoczeniu,
− studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół, o ile osiągnęli wiek 16 lat. lekarze i technicy
weterynarii?
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji zainteresowanego.
3. Potwierdzeniem przynależności do Stowarzyszenia jest ważna legitymacja członkowska
z dowodem bieżącego opłacania składki.
§8
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna:
szczególnie zasłużona dla rozwoju obszarów wiejskich, lub w dziedzinie polskiego rolnictwa.
2. Członkami honorowymi mogą być również obywatele państw obcych.
3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, na
wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
4. Sposób nadawania godności członka honorowego określa odrębny regulamin.

§9
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne, zainteresowane
działalnością instytucji świadczących usługi doradcze na rzecz ludności wiejskiej.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Oddziału i Zarząd Główny Stowarzyszenia
§10
Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:
1)wyborcze czynne i bierne do władz Stowarzyszenia,
2)udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3)korzystania z pomocy i urządzeń należących do Stowarzyszenia,
4)korzystania z uzyskanych przez Stowarzyszenie uprawnień,
5)ubiegania się o przyznanie tytułu i uprawnień konsultanta ds. Funduszy UE
7)zgłaszanie wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia.
§11
− Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
− dbać o dobro Stowarzyszenia, stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał,
przestrzegać zasad etyki zawodowej,
− regularnie opłacać składki członkowskie.
§12
Członkowie honorowi mają prawo do:
− udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
korzystania z pomocy i urządzeń należących do Stowarzyszenia,
− korzystania z uzyskanych przez Stowarzyszenie uprawnień,
− zgłaszanie wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia.
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§13
Członkowie honorowi są obowiązani:
− dbać o dobro Stowarzyszenia, stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia,
− przestrzegać zasad etyki zawodowej i koleżeństwa.
§14
Członkowie wspierający mają prawo do:
− udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
− korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
− zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
− prezentacji własnych wyników i osiągnięć z działalności - na sympozjach i seminariach
organizowanych przez Stowarzyszenie.
§15
Członkowie wspierający są zobowiązani do:
− udzielania pomocy finansowej na rzecz merytorycznej działalności Oddziału, lub ZG
Stowarzyszenia, w wysokości uzgodnionej pomiędzy członkami wspierającymi a Oddziałem
lub ZG Stowarzyszenia,
− udzielania pomocy rzeczowej władzom Stowarzyszenia w organizacji imprez.
§16
Członkostwo zwyczajne, o którym mowa w §8 ustaje na skutek:
− dobrowolnej rezygnacji członka,
− skreślenia przez właściwy Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
− wykluczenia przez właściwy Zarząd Oddziału, gdy członek przez co najmniej rok nie
wykonuje obowiązków statutowych oraz w razie działania na szkodę stowarzyszenia poprzez
dopuszczenie się przez członka czynu przestępczego stwierdzonego na podstawie
prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
− śmierci członka.
§17
Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu
Głównego.
Członek skreślony może być ponownie przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia, nie wcześniej
jednak niż po upływie 3 lat od dnia skreślenia.
Członek wykluczony nie ma prawa ponownego wstąpienia do Stowarzyszenia.
§18
Godność członkostwa honorowego może być pozbawiona przez Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.
§19
Członkostwo wspierające, o którym mowa w § 10 ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka wspierającego, zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego, w razie działania na
szkodę stowarzyszenia poprzez dopuszczenie się przez członka czynu przestępczego stwierdzonego na
podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
3) likwidacji jednostki organizacyjnej, lub upadłości podmiotu gospodarczego, będącego członkiem
wspierającym.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§20
1.Władzami Stowarzyszenia są:
-Krajowy Zjazd Delegatów,
-Zarząd Główny,
-Główna Komisja Rewizyjna,
-Główny Sąd Koleżeński.
2.Kadencja władz trwa 5 lat.
3.Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu miesiąca od dały wyborów.
4.W kadencji władze mogą dokooptowywać, na miejsce członków ustępujących, nowych członków, w
liczbie nie przekraczającej 1/3 składu, który pochodzi z wyboru. Dokooptowanie następuje spośród
aktywnych członków Stowarzyszenia.
§21
Krajowy Zjazd Delegatów
1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów.
2.Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3.W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział, z prawem wyborczym czynnym i biernym oraz
głosem stanowiącym:
− delegaci wybrani na Zjazdach Delegatów Oddziału, w głosowaniu tajnym, przy obecności, co
najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania bezwzględną większością głosów, w liczbie ustalonej
przez Zarząd Główny, proporcjonalnie do wielkości Oddziału.
− członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia, jeśli nie są delegatami.
4. Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję.
5. W Krajowym Zjeździe udział mogą brać z głosem doradczym członkowie honorowi,
przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
6. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków delegata na Krajowy Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia, zamiast delegata funkcje jego obejmuje zastępca.
§22
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1)ocena działalności rzeczowej i finansowej Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz
Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2)podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Zarządu Głównego,
3)uchwalenie /.mian statutu,
4)podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy obrad Zjazdu, pracy Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,
5)ustalenie wytycznych działalności Stowarzyszenia na kadencję,
6)wybór w głosowaniu tajnym: prezesa i 5 członków Zarządu Głównego, 5 członków Głównej
Komisji Rewizyjnej, 5 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego,
7)rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjeździe,
9)nadawanie godności prezesa honorowego Stowarzyszenia,
10)nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
11)rozwiązywanie Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
§23
Uchwały i postanowienia Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
§24
1.Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się raz na 5 lat i jest zwoływany przez Zarząd
Główny, który zawiadamia pisemnie Zarządy Oddziałów oraz poszczególnych delegatów na Krajowy
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem z podaniem
projektów porządku obrad, sprawozdania z działalności i regulaminów zatwierdzanych przez.
Krajowy Zjazd.
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2.Na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby zarządów
Oddziałów Stowarzyszenia, Zarząd Główny jest obowiązany zwołać nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Delegatów Stowarzyszenia.
3.Zarząd Główny może również zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów z własnej
inicjatywy.
4.Nadzwyczajny Krajowy Zjazd delegatów jest zwoływany w ciągu miesiąca od daty wpływu
wniosków i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Biorą w nim udział delegaci wybrani
na ostatni Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz, osoby uprawnione do udziału na mocy Statutu.
5.Tok obrad Krajowego Zjazdu Delegatów oraz sposób przeprowadzania wyborów do władz
Stowarzyszenia określa regulamin Zjazdu i porządek obrad proponowany przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia, a przyjęty przez Zjazd.
§25
Zarząd Główny
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia miedzy Krajowymi Zjazdami Delegatów.
2. Zarząd Główny za swoją działalność odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
3. Zarząd Główny składa się z prezesa i 5 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
§26
1.Zebrania Zarządu Głównego zwoływane są co najmniej 2 razy w roku.
2.Uchwały Zarządu Głównego są podejmowane zwykła większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym prezesa i wiceprezesa.
3.Sposób zwoływania zebrań i prowadzenia obrad Zarządu Głównego ustala regulamin zatwierdzony
przez Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.
§27
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1)ustalanie planów działalności oraz budżety Stowarzyszenia,
2)kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu
Delegatów Stowarzyszenia,
3)zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów,
4)powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia (zawieszenie w czynnościach Zarządu
Oddziału w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów,
uchwał władz Stowarzyszenia. W przypadku zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd Główny wyznacza
Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez Zjazd
Delegatów Oddziału, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy
5)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6)ustalanie wysokości składek członkowskich,
7)składanie sprawozdań z działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
8)przygotowywanie wniosków i uchwał w sprawach, w których decyzja należy do Krajowego Zjazdu
Delegatów,
9)uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
10)występowanie z wnioskiem nadania godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego
Stowarzyszenia,
11)powoływanie i rozwiązywanie sekcji branżowych komisji problemowych, jako organów
pomocniczych Zarządu Głównego, które działają w oparciu o regulaminy,
12)podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na nabycie przez Oddziału Stowarzyszenia osobowości
prawnej.
§28
1.Zarząd Główny wybiera Prezydium. Prezydium Zarządu Głównego składa się z 5 osób: prezesa
Stowarzyszenia oraz wybranych przez Zarząd Główny spośród członków Zarządu: 2 wiceprezesów
i 2 członków Zarządu.
2.Prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes lub członek Zarządu reprezentuje na zewnątrz
Stowarzyszenie.
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§29
1.Prezydium Zarządu (Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego i kieruje bieżącą
działalnością.
2.Do zakresu działalności Prezydium należy:
− realizacja planów działalności Stowarzyszenia,
− opracowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
− wnioskowanie w sprawach tworzenia i rozwiązywania Oddziałów oraz koordynacja ich
działalności,
− składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swej działalności.
− występowanie o wyróżnienia i nagrody dla członków Stowarzyszenia,
− powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej Stowarzyszenia po
uzyskaniu aprobaty Zarządu Oddziału, na terenie którego jest lub ma być zlokalizowana
działalność gospodarcza oraz jej nadzorowanie.
3.Zebrania Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na dwa miesiące.
4.Uchwały Prezydium są podejmowane zwykłą większością głosów, w tym prezesa lub wiceprezesa.
5.Szczegółowy tryb działalności Prezydium określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia.
§30
Zakres obowiązków sekretarza ZG ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
§31
Główna Komisja Rewizyjna
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów, w
tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
§32
l. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
− kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całej działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
− zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie
działalności Stowarzyszenia,
− składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania ze swojej działalności i jej
wyników oraz zgłaszanie uwag do sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
− występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
− nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów i udzielanie im pomocy.
2. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej są prawomocne przy obecności co najmniej połowy
członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
3.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach
Zarządu i Prezydium Stowarzyszenia.
4.Główna Komisja Rewizyjna może zażądać zwołania w ciągu 30 dni, zebrania Zarządu Głównego z
podanym przez Komisję porządkiem obrad.
§33
Szczegółowy zakres działalności komisji rewizyjnych określa regulamin zatwierdzony przez Krajowy
Zjazd Delegatów.
§34
Główny Sąd Koleżeński
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów, w
tym przewodniczącego i sekretarza. Orzeczenia GSK zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy jego członków.
2. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia należy:
- rozpatrywanie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów,
- rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw członków władz wynikających z ich działalności
organizacyjnej.
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3. Od pierwszego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie (w terminie 30
dni od dnia doręczenia orzeczenia) do Głównego Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje sprawę w
zmienionym składzie.
4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w zmienionym składzie są ostateczne.
5. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące rodzaje kar: upomnienie, nagana, zawieszenie w
prawach członka na okres dwóch lat, wykluczenie.
6. Sposób postępowania Sądów Koleżeńskich określa regulamin zatwierdzony przez Krajowy Zjazd
Delegatów Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
Oddziały Stowarzyszenia
§35
1. Do powołania Oddziału Stowarzyszenia wymagana jest liczba 10 członków.
2. Terenem działania Oddziału Stowarzyszenia jest obszar powiatu, kilku powiatów, województwa lub
regionu.
3. Jednostkami organizacyjnymi Oddziału Stowarzyszenia są koła, kluby i sekcje, zrzeszające
członków na określonym terenie.
4. Oddział Stowarzyszenia jako jednostka terenowa może uzyskać osobowość prawną.
§36
1.Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
-Zjazd Delegatów Oddziału,
-Zarząd Oddziału,
-Komisja Rewizyjna Oddziału,
-Sąd Koleżeński Oddziału.
2.Kadencja władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 5 lat.
3.Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu miesiąca od daty wyborów.
4.W kadencji władze Oddziału Stowarzyszenia mogą dokooptować, na miejsce członków
ustępujących, nowych w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
Dokooptowanie następuje spośród aktywnych członków Stowarzyszenia.
§37
1.Zjazd Delegatów Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
2.Zjazd Delegatów Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3.W Zjeździe Delegatów Oddziału biorą udział, z prawem wyborczym czynnym i biernym oraz z
głosem stanowiącym wszyscy członkowie Oddziału Stowarzyszenia.
4.Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję.
5.W Zjeździe Delegatów Oddziału biorą udział z głosem doradczym członkowie honorowi,
przedstawiciele członków wspierających, Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
7.Zjazd Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia raz na 5 lat - w uzgodnieniu z
Zarządem Głównym, zawiadamiając o tym delegatów co najmniej na 14 dni przed ustalonym
terminem zebrania, z. podaniem porządku obrad.
8.Uchwały i postanowienia Zjazdu Delegatów Oddziału Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów -w pierwszym terminie, bez względu na
liczbę obecnych - w drugim terminie. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
Zjazdu.
9.Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału Stowarzyszenia odbywa się na mocy uchwały Zarządu
Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Zarządu Głównego, lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby
kół Oddziału.
§38
Do zakresu działalności Zjazdu Delegatów Oddziału Stowarzyszenia należy;
1)ocena działalności rzeczowej i finansowej Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego Oddziału,
2)podjecie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Oddziału Stowarzyszenia,
3)ustalenie wytycznych działalności Oddziału Stowarzyszenia na kadencję,
4)wybór, w głosowaniu niejawnym, przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału oraz w
głosowaniu jawnym Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału Stowarzyszenia,
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5)wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami tych
władz,
6)rozpatrywanie i uchwalanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów oraz zgłoszonych w czasie
Zjazdu Oddziału,
7)nadawanie godności Prezesa Honorowego Oddziału Stowarzyszenia.
§39
Regulamin obrad i przeprowadzenia wyborów do władz Oddziału Stowarzyszenia zatwierdza Zjazd
Delegatów Oddziału.
§40
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
1.Zarząd Oddziału Stowarzyszenia składa się z 5-9 członków wybranych przez Zjazd Delegatów
Oddziału Stowarzyszenia.
2.Zebrania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lub 2 razy w roku.
3.Do ważności uchwał Zarządu Oddziału Stowarzyszenia niezbędna jest obecność co najmniej połowy
członków, w tym przewodniczącego, lub wiceprzewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów.
4.W pracach Zarządu Oddziału Stowarzyszenia mogą brać udział przewodniczący ogniw
organizacyjnych.
§41
Do zakresu działalności Zarządu Oddziału Stowarzyszenia należy:
1. ustalanie planu działalności oraz projektu budżetu,
2. realizowanie uchwał władz Stowarzyszenia,
3. zarządzanie majątkiem Oddziału,
przygotowanie sprawozdań z działalności,
4. zwoływanie Zjazdu Delegatów Oddziału Stowarzyszenia,
5. powoływanie kół, sekcji, komisji, klubów i koordynowanie ich prac,
6. przyjmowanie i skreślanie członków, zgodnie z postanowieniami Statutu,
7. wnioskowanie o nadawanie godności członka honorowego,
8. zawieszanie w czynnościach zarządów jednostek w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa,
postanowień statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia,
9. organizowanie współpracy z zarządami Oddziałów Stowarzyszenia,
10. nadzorowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia w ramach osobowości
prawnej,
11. wnioskowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o nadanie osobowości prawnej Oddziałowi
Stowarzyszenia.
§42
1.Zarząd Oddziału Stowarzyszenia wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym
wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy z przewodniczącym Zarządu Oddziału stanowią
Prezydium Zarządu.
2.Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Oddziału, jego posiedzenia odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na dwa miesiące.
3.Do ważności uchwał Prezydium Zarządu Oddziału niezbędna jest obecność co najmniej połowy
członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów.
4. Zarząd oddziału na zewnątrz reprezentowany jest jednoosobowo, przez prezesa lub upoważnionego
przez zarząd członka zarządu.
§43
Regulamin pracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia i jego Prezydium zatwierdza Zjazd Delegatów
Oddziału.
§44
Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków. Wybiera spośród siebie przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
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§45
1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
-kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całej działalności Oddziału Stowarzyszenia, jednostki
działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
-zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału Stowarzyszenia i jego Prezydium, uwag i wniosków w
sprawie działalności Stowarzyszenia
-składanie, na Zjazdach Oddziału Stowarzyszenia, sprawozdania ze swej działalności i jej wyników
oraz uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.
2.Zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału są prawomocne przy obecności co najmniej połowy
członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego.
3.Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział, z
głosem doradczym, w zebraniach Zarządu i Prezydium Oddziału Stowarzyszenia.
4.Komisja Rewizyjna Oddziału może zażądać zwołania, w ciągu 30 dni. Nadzwyczajnego Zjazdu
Delegatów Oddziału Stowarzyszenia, z podanym przez Komisję porządkiem obrad.
§46
Sąd Koleżeński Oddziału Stowarzyszenia
1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Zjazd Delegatów Oddziału, w
tym: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy jego członków. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:
- rozpatrywanie sporów i zatargów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie Oddziału
Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie spraw dotyczących naruszania przez członków postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
4. Sąd Koleżeński Oddziału może orzekać następujące rodzaje kar: upomnienie, nagana, zawieszenie
w prawach członka na okres l roku.
§47
Jednostki organizacyjne
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są koła, kluby, sekcje.
2. Do ich zorganizowania niezbędna jest ilość przy najmniej 5 członków.
3. Władzami koła, klubu, sekcji są: ogólne zebranie członków, zarząd,
4. Ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków jest zwoływane co 5 lat,
a ogólne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku przez zarząd, w porozumieniu z
Zarządem Oddziału Stowarzyszenia.
§48
Do kompetencji ogólnego zebrania członków należy:
- ustalanie głównych kierunków działalności,
- wybór zarządu koła, klubu, sekcji,
- wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Stowarzyszenia.
§49
Uchwały i postanowienia ogólnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę
obecnych członków w drugim terminie
§50
1. Zarząd koła, klubu, sekcji składa się minimum z 3 osób.
2. Zarząd kieruje działalnością pomiędzy sprawozdawczymi zebraniami członków.
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§51
Do kompetencji zarządu należy:
- kierowanie pracą w realizacji zadań statutowych,
- werbowanie nowych członków,
- zbieranie składek i odprowadzanie ich do Zarządu Oddziału,
- prowadzenie przewidzianej dokumentacji.
§52
W kadencji Zarząd koła, klubu, sekcji może być uzupełniony w ilości 1/3 jego składu.
§53
Uchwały i postanowienia Zarządu koła, klubu, sekcji zapadają zwykłą większością głosów. W razie
równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

1.
2.

3.

4.

5.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia
§54
Majątek Stowarzyszenia składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.
Na fundusze składają się:
- składki członkowskie,
- wpływy z działalności gospodarczej,
- darowizny i zapisy,
- dotacje.
Gospodarka funduszami Stowarzyszenia prowadzona jest zbiorczo dla Zarządu Głównego i
Oddziałów, na podstawie preliminarzy budżetowych, zatwierdzanych na każdy rok kalendarzowy
przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów Stowarzyszenia.
Dla zapewnienia niezbędnych środków finansowych na realizację wymienionych zadań
i celów, Stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą przez wyspecjalizowane agendy.
Działalność gospodarcza służy także wdrażaniu postępu w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.
Oświadczenia w sprawach finansowych składają prezes lub wiceprezes, a w Oddziałach
Stowarzyszenia przewodniczący lub wiceprzewodniczący i sekretarz.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§55
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Krajowy Zjazd
Delegatów większością głosów 2/3 delegatów przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Krajowy Zjazd Delegatów
podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję
likwidacyjną.
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