
STATUT
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW TRZODY 

CHLEWNEJ
(tekst jednolity po zmianach z dnia 17 marca 2004 r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie „Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej” zwane w 
dalszych  postanowienia  statutu  „Związkiem”  jest  stowarzyszeniem 
zarejestrowanym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość 
prawną.

§ 2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Związku jest miasto Poznań.

§ 3
Związek  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków.  Do 
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro 
Związku.

§ 4
Związek może używać pieczęci podłużnych i okrągłych z nazwą i emblematem.

§ 5
Związek  może  przystąpić  do  innych  organizacji  międzynarodowych  o  tym 
samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6
Celem działania Związku jest:

1) Reprezentowanie i obrona interesów hodowców trzody chlewnej,
2) Organizowanie hodowli trzody chlewnej oraz jej doskonalenie zgodnie z 

zasadami  hodowli,  prawem  hodowlanym  i  przyjętym  programem 



hodowlanym pod  potrzeby  producentów żywca,  rzeźni  i  przetwórni  w 
celu zaspokojenia wymogów konsumentów i eksportu,

3) Pielęgnowanie  tradycji  wielkopolskiej  gospodarności  oraz  ochrona 
dorobku hodowlanego regionu,

4) Ścisła  współpraca  z  organami  administracji  państwowej  i  samorządu 
terytorialnego  instytucjami  naukowymi  oraz  podmiotami  sprzyjającymi 
hodowli i produkcji rolniczej.

§ 7
Swoje cele statutowe Związek realizuje poprzez:

1) Występowanie do władz centralnych, organów administracji państwowej i 
samorządu  terytorialnego  w  sprawach  związanych  z  hodowlą  trzody 
chlewnej,

2) Ustalanie kierunków i wielkości hodowli stosownie do potrzeb,
3) Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz regulaminów dotyczących 

hodowli trzody chlewnej,
4) Organizowanie szkoleń i doradztwa fachowego z zakresu hodowli trzody 

chlewnej,
5) Współuczestnictwo  w  organizowaniu  wystaw,  pokazów  hodowlanych, 

aukcji itp.,
6) Reklamowanie  materiału  hodowlanego  i  współuczestnictwo  w 

organizowaniu zaopatrzenia i zbytu materiału hodowlanego,
7) Udzielanie pomocy hodowcom w zakresie zaopatrzenia w pasze, sprzęt 

zootechniczny, środki profilaktyczne, lekarstwa i inne środki niezbędne 
do prowadzenia hodowli,

8) Współdziałanie  ze  służbami  weterynaryjnymi  w zakresie  profilaktyki  i 
lecznictwa,

9) Podejmowanie wszelkich przedsięwzięć określonych prawem, które będą 
niezbędne dla osiągania celów Związku,

10)Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej trzody chlewnej,
11)Prowadzenie  ksiąg  i  rejestrów  zwierząt  hodowlanych  oraz  systemów 

informatycznych dla potrzeb rejestracji danych,
12)Prowadzenie selekcji i kwalifikacji materiału hodowlanego,
13)Promowanie  materiału  hodowlanego  i  uczestnictwo  w  organizowaniu 

zaopatrzenia i zbytu materiału hodowlanego.

§ 8
Związek  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  zasadach  określonych 
odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności będzie służył realizacji celów 
statutowych Związku i  nie może być przeznaczony do podziału między jego 
członków.
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ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
Członkowie Związku dzielą się na:

1) Członków zwyczajnych,
2) Członków wspierających,
3) Członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski,  który 
prowadzi  hodowlę  trzody  chlewnej  zgodnie  z  przyjętym  programem 
hodowlanym Związku i złoży pisemna deklarację przystąpienia do Związku.
2.  Przyjmowanie  i  skreślanie  z  listy  członków  zwyczajnych  następuje  na 
podstawie uchwały Zarządu.

§ 11
1.  Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  fizyczne  z  obywatelstwem 
polskim  lub  obcym  oraz  prawne  z  Polski  i  spoza  terenu  Rzeczypospolitej 
Polskiej, które popierają cele Związku i deklarują świadczenia na jego rzecz.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej pisemnej 
deklaracji.

§ 12
1.  Członkiem  honorowym  może  zostać  osoba  zasłużona  w  realizacji  celów 
Związku (hodowli).
2.  Nadanie  godności  członka  honorowego  następuje  na  podstawie  uchwały 
podjętej przez Walne Zebranie.

§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:

1) Wybierać i być wybieranym do władz Związku,
2) Uczestniczyć w zebraniach Związku,
3) Korzystać z pomocy i środków Związku przy realizacji jego celów,
4) Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku.

§ 14
1.  Członkowie  wspierający  mają  wszystkie  prawa członków zwyczajnych  za 
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. W zebraniach Związku członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia 
tylko z głosem doradczym.
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§ 15
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 16
1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Związku,
2) Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
3) Regularnie opłacać składkę członkowską,
4) Realizować przyjęty przez Związek program hodowlany.

2.  Do  obowiązków  członków  wspierających  należy  wywiązywanie  się  ze 
świadczeń deklarowanych na rzecz Związku.
3. Członkowie honorowi mają obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem 
obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17
1. Członkostwo wygasa przez:

1) Dobrowolne wystąpienie ze Związku,
2) Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania w 

opłacaniu składek członkowskich,
3) Wykluczenie ze Związku,
4) Śmierć  członka  lub  likwidację  osoby  prawnej  będącej  członkiem 

wspierającym,
5) Nie realizowanie programu hodowlanego.

2. Wystąpienie ze Związku następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia 
skierowanego do Zarządu.
3. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
4.  Wykreślenie  następuje  na  podstawie  orzeczenia  Sądu  Koleżeńskiego  za 
prowadzenie  działalności  na  szkodę  Związku,  nieprzestrzeganie  postanowień 
statutu  oraz  w  przypadku  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  na  karę 
pozbawienia praw publicznych.
5. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy oraz orzeczenia Sądu Koleżeńskiego 
o  wykluczeniu  ze  Związku  przysługuje  członkowi  prawo  odwołania  się  do 
Walnego  Zebrania.  Odwołanie  powinno  być  złożone  na  piśmie  w  terminie 
miesiąca od utrzymania uchwały lub orzeczenia.
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ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 18
Władzami Związku są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.

Kadencja władz Związku trwa 4 lata.

§ 19
1. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego odbywają się 
w głosowaniu  tajnym,  chyba,  że  większością  głosów uchwalono  głosowanie 
jawne.
2.  W  skład  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego  mogą  być 
wybrani tylko członkowie Związku.
3. W okresie kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo 
dokoptowania  nowych  członków  w  miejsce  tych,  którzy  ustąpili  w  czasie 
kadencji. Liczba dokoptowanych członków nie może przekroczyć jednej trzeciej 
członków pochodzących z wyboru.

§ 20
Uchwały Walnego zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności,  co  najmniej  połowy  ogólnej  liczby  członków  uprawnionych  do 
głosowania.  W razie  braku quorum, następne Walne Zebranie odbywa się w 
terminie ustalonym przez Zarząd, a uchwały tego Zebrania są prawomocne bez 
względu na ilość obecnych członków.

§ 21
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) Uchwalanie programu działalności Związku,
2) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 

Sądu  Koleżeńskiego  oraz  uchwalanie  absolutorium  ustępującym 
władzom,

3) Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  przedstawionych  przez  władze 
Związku,
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4) Uchwalanie budżetu na następną kadencję,
5) Wybór  i  odwoływanie  członków Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu 

Koleżeńskiego,
6) Rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu  i  orzeczeń  Sądu 

Koleżeńskiego,
7) Ustalanie zasad naliczania składek członkowskich,
8) Nadawanie godności członka honorowego Związku,
9) Uchwalanie  regulaminów  pracy  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu 

Koleżeńskiego,
10)Uchwalanie zmian statutu,
11)Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia 

jego majątku,
12)Podejmowanie  innych  uchwał,  które  wymagają  decyzji  Walnego 

Zebrania,
13)Podejmowanie  decyzji  w  sprawach  tworzenia  spółek  i  spółdzielni  z 

udziałem  kapitału  krajowego  i  zagranicznego,  grup  producenckich  i 
innych form współdziałania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14)Podejmowanie  uchwał  i  decyzji  o  wstępowaniu  i  występowaniu  do 
innych organizacji krajowych i zagranicznych,

15)Podejmowanie decyzji o podziale zysków albo sposobie pokrycia strat. 

§ 23
1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
2.  O  terminie  Walnego  Zebrania  wraz  z  proponowanym  porządkiem  obrad 
Zarząd  zawiadamia  członków,  co  najmniej  na  30  dni  przed  terminem 
rozpoczęcia Zebrania.

§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

1) Na podstawie uchwały Zarządu,
2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) Na pisemny wniosek, co najmniej ½ ilości członków Związku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 2 miesięcy od dnia 
otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

- O  zwołaniu  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków 
Związku Zarząd zobowiązany jest powiadomić członków pisemnie, 
co najmniej na 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków.

- Powiadomienie  o  Nadzwyczajnym  Walnym  Zebraniu  członków 
powinno zawierać: miejsce, termin i porządek obrad.
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- Powiadomienie to winno również mieć wzmiankę informacyjną, na 
czyje żądanie jest ono zwoływane.

3.  Uchwały  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  zapadają  wyłącznie  w  tych 
sprawach,  dla  rozstrzygnięcia  których Nadzwyczajne  Walne Zebranie  zostało 
zwołane.

§ 25
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Związku.
2. Zarząd składa się z 9 – 15 członków, w tym z: prezesa, 1-2 wiceprezesów, 
sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenie Zarządu odbywa się, co najmniej raz na trzy miesiące.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie 
Członków.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:

1) Reprezentowanie Związku na zewnątrz,
2) Zarządzanie funduszami i majątkiem Związku,
3) Przygotowywanie sprawozdań i wniosków dla Walnych Zebrań,
4) Przyjmowanie i skreślanie członków Związku,
5) Zorganizowanie Biura Związku i uchwalenie regulaminu pracy Biura,
6) Załatwianie  bieżących  spraw  administracyjnych,  organizacyjnych  i 

gospodarczych,
7) Dozorowanie realizacji celów działania Związku,
8) Zwoływanie zebrań,
9) Prowadzenie imiennego spisu członków Związku i utrzymywanie go w 

aktualnym stanie,
10)Przygotowanie projektu budżetu na rok kalendarzowy,
11)Organizowanie działalności  gospodarczej  oraz nadzór i  kontrola nad tą 

działalnością,
12)Ustalanie wysokości składek członkowskich,
13)Udzielanie  i  odwoływanie  pełnomocnictw  związanych  z  działalnością 

Związku,
14) Opracowanie propozycji o podziale zysków albo sposobie pokrycia strat, 

celem przedłożenia na Walnym Zebraniu.

§ 27
1.  Zarząd  podejmuje  decyzje  w  formie  uchwał.  Uchwały  Zarządu  zapadają 
zwykłą  większością  głosów przy  obecności,  co  najmniej  ½ liczby  członków 
Zarządu.  W  razie  równości  głosów  rozstrzyga  głos  przewodniczącego 
posiedzenia.
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2. Pisma kierowane na zewnątrz i wewnętrzne podpisują Prezes lub zastępca i 
sekretarz, względnie członek Zarządu odpowiadający za dany zakres spraw.
3. Stowarzyszenie może być reprezentowane na zewnątrz przez wyznaczonych 
członków honorowych.

§ 28
Zarząd  wybiera  spośród  siebie  prezydium  w  składzie  7  członków,  w  tym: 
prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 2 członków.

§ 29
Do zakresu działania prezydium Zarządu należy:

1) Kierowanie bieżącą działalnością Związku,
2) Opracowanie projektów planów działalności i budżetu Związku,
3) Inicjowanie  i  prowadzenie  innych  prac  wynikających  z  postanowień 

statutu.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków i wybiera spośród 
siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3.  Liczbę  członków  Komisji  Rewizyjnej  na  okres  kadencji  ustala  Walne 
Zebranie.

§ 31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie  całokształtu  działalności  Związku,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem prowadzenia jego gospodarki finansowej,

2) Zgłaszanie  Zarządowi  wniosków,  uwag  i  zaleceń  w  sprawie  jego 
działalności oraz żądanie wyjaśnień w tych sprawach,

3) Składanie  Walnemu  Zebraniu  sprawozdań  ze  swej  działalności  oraz 
występowanie  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  ustępującemu 
Zarządowi.

4) Komisja  Rewizyjna  działa  na  podstawie  regulaminu  zatwierdzonego 
przez Walne Zebranie Członków.

§ 32
1.  Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy 
obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji.
2.  Kontrola całokształtu  działalności  Związku odbywa się  co najmniej  raz w 
roku.
3. Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  ma prawo uczestniczyć w zebraniach 
Zarządu z głosem doradczym.
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§ 33
1. Sąd Koleżeński składa się z co najmniej 3 członków i wybiera spośród siebie 
przewodniczącego i sekretarza.
2.  Liczbę  członków  Sadu  Koleżeńskiego  na  okres  kadencji  ustala  Walne 
Zgromadzenie.
3. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie, a jego orzeczenia zapadają zwykłą 
większością głosów.

§ 34
Sąd  Koleżeński  rozstrzyga  spory  powstałe  między  członkami  Związku  oraz 
między  członkami  a  władzami  Związku,  dotyczące  nieprzestrzegania 
postanowień  statutu,  uchwał  władz  Związku,  a  także  spory  powstałe  na  tle 
działalności Związku.

§ 35
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1) Upomnienia,
2) Nagany,
3) Zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku,
4) Wykluczenie ze Związku.

2. Stronom przysługuje prawo odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do 
Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia.
3.  Wykonanie  orzeczenia  Sadu  ulega  zawieszeniu  do  momentu  podjęcia 
uchwały przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 36
1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:

1) Wpływy ze składek członkowskich,
2) Wpływy z działalności statutowej,
3) Dotacje, zapisy i darowizny
4) Inne dochody, np. z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 37
1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Związku składają dwie osoby, tzn. 
prezes lub wiceprezes Zarządu oraz skarbnik.
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2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub 
wiceprezesa oraz skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 38
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej 
liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 39
Uchwała  o  rozwiązaniu  Związku  określi  sposób  przeprowadzenia  likwidacji 
oraz cele, na jakie ma być majątek Związku przeznaczony.
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