STATUT
Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba
§1
1. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (dalej jako: Federacja) jest
związkiem rolniczych zrzeszeń branżowych hodowców drobiu i producentów jaj
działającym na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społecznozawodowych organizacjach rolników.
2. Federacja posiada osobowość prawną.
§2
1. Federacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
granicami Kraju w zakresie zadań określonych w § 3 pkt. 2.
2. Siedzibą Federacji jest miasto Toruń.

Rozdział II
Cele i formy działania
§3
Celem Federacji jest:
1. reprezentacja i obrona praw i interesów hodowców drobiu oraz producentów jaj na
forum krajowym poprzez m.in.:
a) przedstawianie organom administracji państwowej i samorządowej wniosków
i postulatów w zakresie produkcji drobiarskiej,
b) opracowywanie własnych projektów aktów normatywnych oraz decyzji
dotyczących produkcji drobiarskiej, a także opiniowanie projektów
przygotowanych przez organy administracji państwowej i samorządowej,
c) występowanie w charakterze podmiotu na prawach strony w postępowaniach
dotyczących praw i interesów hodowców drobiu,
d) współpracę z organizacjami społecznymi,
2. reprezentacja i obrona praw i interesów hodowców drobiu oraz producentów jaj na
arenie międzynarodowej poprzez m.in.:

a) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących statusu polskiej hodowli
drobiarskiej na forum Unii Europejskiej,
b) przynależność i współdziałanie
zrzeszającymi hodowców drobiu,

z

międzynarodowymi

organizacjami

3. działalność na rzecz podniesienia poziomu produkcji drobiarskiej i
popularyzowania wśród hodowców fachowej wiedzy w zakresie nowoczesnych
metod gospodarowania uwzględniających potrzebę ochrony środowiska
naturalnego poprzez m.in.:
a) organizację szkoleń i konferencji,
b) organizację wystaw i konkursów,
c) organizację doradztwa specjalistycznego,
d) działalność wydawniczą,
e) współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
4. popularyzacja specjalistycznej wiedzy na temat hodowli drobiarskiej, w
szczególności wśród osób prowadzących ocenę wartości użytkowej i hodowlanej
drobiu i jego produktów poprzez organizację szkoleń specjalistycznych,
5. stworzenie forum dla integracji, debaty i wymiany doświadczeń pomiędzy
hodowcami drobiu i producentami jaj z terenu całego kraju,
6. stworzenie forum dialogu pomiędzy hodowcami drobiu i producentami jaj a
ubojniami zwierząt, producentami pasz i sieciami handlowymi.

Rozdział III
Członkowie
§4
Członkami Federacji są regionalne rolnicze zrzeszenia branżowe oraz stowarzyszenia
reprezentujące i broniące praw i interesów hodowców drobiu oraz producentów jaj.
§5
Członkami – Założycielami są regionalne rolnicze zrzeszenia branżowe, które
delegowały swoich przedstawicieli do Komitetu Organizacyjnego Federacji.
§6
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, a także osoby
prawne, których przedmiot działalności pozostaje w korelacji z celami Federacji.

§7
1. Członkostwo w Federacji jest dobrowolne i powstaje z chwilą podjęcia przez
Krajową Komisję Wykonawczą Federacji uchwały o przyjęciu w poczet członków.
2. Uchwała Krajowej Komisji Wykonawczej o przyjęciu w poczet członków Federacji
może zostać podjęta:
a) po przedstawieniu przez regionalne rolnicze zrzeszenie branżowe uchwały jego
walnego zgromadzenia w przedmiocie przynależności do Federacji,
b) po przedstawieniu przez osobę fizyczną pisemnej deklaracji zawierającej
oświadczenie o przystąpieniu do Federacji,
c) po przedstawieniu przez osobę prawną uchwały jej organu odpowiadającemu
walnemu zgromadzeniu w przedmiocie przynależności do Federacji.
3. Członkostwo w Federacji ustaje z chwilą:
a) wystąpienia z Federacji na mocy decyzji właściwych władz regionalnego
rolniczego zrzeszenia branżowego,
b) wystąpienia z Federacji na mocy decyzji właściwych władz osoby prawnej
oraz złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa – w przypadku członków
wspierających,
c) skreślenia z listy członków Federacji powodu zalegania z uiszczaniem
składek członkowskich przez okres jednego roku, po uprzednim
upomnieniu,
d) likwidacji regionalnego rolniczego zrzeszenia branżowego lub osoby
prawnej – w przypadku członka wspierającego.
e) śmierci osoby fizycznej – w przypadku członka wspierającego.
4. Ustanie członkostwa potwierdza Krajowa Komisja Wykonawcza w drodze uchwały.
§8
Regionalne rolnicze zrzeszenia branżowe są reprezentowane w Federacji przez
delegatów.
§9
1. Członkowie Federacji mają prawo do:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) współdecydowania o istotnych sprawach Federacji,
3) wyłaniania władz Federacji,
4) korzystania z pomocy Federacji,

2. Członkom wspierającym nie przysługują uprawnienia określone w § 10 ust. 1 pkt 2) i
3).
§ 10
Obowiązkiem członków Federacji jest:
1) przestrzeganie statutu i innych aktów władz Federacji,
2) czynne uczestniczenie w pracach Federacji,
3) uiszczanie składek członkowskich.

Rozdział III
Władze Federacji
§ 11
Władzami Federacji są:
1) Krajowa Rada Federacji (dalej jako: Rada),
2) Krajowa Komisja Wykonawcza (dalej jako: Komisja),
3) Komisja Rewizyjna.
§ 12
1. Jeśli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady, Komisji i Komisji Rewizyjnej
zapadają większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej
połowy składu członków tych władz.
2. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.
§ 13
1. Krajowa Rada jest najwyższą władzą Federacji.
2. W skład Krajowej Rady wchodzą delegaci każdego z członków Federacji w ilości od
2 do 4 osób. Członkowie – Założyciele Federacji desygnują do udziału w Krajowej
Radzie po 4 delegatów. Liczbę delegatów pozostałych członków Federacji określa
Komisja w uchwale o przyjęciu członka do Federacji.
3. Delegatami do pierwszej Krajowej Rady są członkowie Komitetu Organizacyjnego
Federacji wskazani w uchwale o przystąpieniu danego zrzeszenia do Federacji.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady powiadamia sie pisemnie członków z 14
- dniowym wyprzedzeniem.
5. Zwyczajną Radę zwołuje Komisja, nie rzadziej niż raz w ciągu roku.
6. Nadzwyczajną Radę dla rozpatrzenia ważnych spraw zwołuje Komisja:

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/5 członków Federacji.
7. Żądanie zwołania nadzwyczajnej Rady powinno być złożone na piśmie, z podaniem
celu jego zwołania.
8. Nadzwyczajna Rada powinna zostać zwołana w takim terminie, aby mogła się ona
odbyć w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia żądania.
9. Na wypadek gdyby Rada nie była władna do podejmowania uchwał z braku quorum
w pierwszym terminie, Komisja może wyznaczyć drugi termin Rady, na nie
wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie, o którym mowa w ust. 3 i 7. W
takiej sytuacji Rada może podejmować uchwały jeśli w jej posiedzeniu uczestniczy
co najmniej 1/4 delegatów ogólnej liczby członków Federacji.
10. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1) ustalanie kierunków działania Federacji,
2) wybór Komisji Wykonawczej oraz Komisji Rewizyjnej Federacji,
3) uchwalanie budżetu Federacji,
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji i Komisji Rewizyjnej,
5) określanie wysokości, trybu i terminu uiszczania składek członkowskich,
6) dokonywanie zmian w Statucie,
7) decydowanie o maksymalnej wysokości zobowiązań, które osoby wymienione w
§ 19 mogą samodzielnie zaciągać w imieniu Federacji.
11. Rada może obradować i podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad.
§ 14
1. Krajowa Komisja Wykonawcza Federacji jest najwyższą władzą Federacji w okresie
pomiędzy posiedzeniami Rady.
2. Kadencja Komisji trwa 4 lata.
3. Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji bezwzględną większością
głosów.
4. W trybie przewidzianym w ust. 1 może również
Przewodniczącego Komisji przed upływem kadencji.

nastąpić

odwołanie

5. Rada wybiera pozostałych członków Komisji Federacji spośród członków
regionalnych rolniczych zrzeszeń branżowych.

6. Komisja składa sie z Przewodniczącego Komisji oraz 3 - 9 członków.
7. Komisja wybiera spośród swoich członków Vice Przewodniczącego Komisji,
Sekretarza i Skarbnika w terminie 1 miesiąca od dnia wyboru przez Radę.
8. W przypadku gdy liczba członków Komisji będzie mniejsza niż 3, Komisja
zobowiązana jest zwołać Radę w terminie 1 miesiąca w celu uzupełnienia jej składu,
jeśli termin do upływu kadencji jest dłuższy niż 6 miesięcy.
9. Komisja odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
10. Do kompetencji Komisji należy w szczególności:
1) kierowanie całością działalności Federacji,
2) przygotowanie programu działania Federacji,
3) przygotowanie projektów uchwał Rady,
4) zwoływanie Rady i przygotowanie porządku jego obrad,
5) przedkładanie Radzie sprawozdań z realizacji uchwał określających kierunki
działania Federacji,
6) przyjmowanie w poczet członków Federacji i stwierdzanie ustania członkostwa,
7) podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą
Rady,
8) utworzenie biura Federacji,
9) wykonywanie czynności i zadań niezastrzeżonych dla innych władz Federacji.
11. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz reprezentuje Federację na
zewnątrz.
§ 15
1. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Rada spośród członków regionalnych
rolniczych zrzeszeń branżowych.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3- 5 osób, które wybierają ze swego grona
Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz w ciągu roku.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej działalności Federacji,
2) prezentowanie Radzie wniosków z ustaleń pokontrolnych,
3) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Komisji.

Rozdział IV
Majątek i fundusze
§ 16
Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 17
Fundusze Federacji tworzone są z:
1) składek członkowskich,
2) dochodów z majątku,
3) prowadzonej działalności gospodarczej,
4) wpłat i darowizn przekazywanych na rzecz Federacji,
5) dotacji.
§ 18
Wydatkowanie kwot z funduszy Federacji następuje zgodnie z przyjętym przez Radę
budżetem.
§ 19
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Federacji upoważniony jest
Przewodniczący Komisji lub Vice Przewodniczący Komisji, działający w każdym
wypadku wspólnie ze Skarbnikiem.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu
Federacji wyłącznie do wysokości kwot określonych w uchwale Rady oraz
pozostających aktualnie w dyspozycji Federacji.

Rozdział V
Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji
§ 20
Zmiana statutu oraz rozwiązanie Federacji mogą być przedmiotem obrad Rady
wyłącznie wtedy, gdy sprawy te umieszczone zostały w porządku obrad Rady.
§ 21
Zmiana statutu , odwołanie członków Krajowej Komisji Wykonawczej Federacji oraz
rozwiązanie Federacji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy delegatów członków Federacji na posiedzeniu Rady w I terminie oraz
bez względu na liczebność w II terminie.

