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Rozdział I Zasady ogólne  

§ 1 

Ordynacja wyborcza (dalej: Ordynacja) określa i tryb i zasady wyboru: 

1.Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku, 

2.Przedstawicieli organizacji członkowskich Związku na Walnych zebraniach Kół, 

3.Zarządu Związku, 

4.Komisji Rewizyjnej Związku, 

5.Sądu Koleżeńskiego 

§ 2 

Ilekroć w Ordynacji używa się stwierdzeń niżej podanych: 

1. Związek – oznacza to Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, 
2. Koła- podstawowa komórka organizacyjna Związku 

2. większość zwykła – oznacza to taki wymóg zgodnie z którym liczba głosów „za” przewyższa liczbę 
głosów „przeciw”, natomiast głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę, 
3. większość bezwzględna – oznacza to taki wymóg zgodnie z którym liczba głosów „za” przewyższa 
przynajmniej o jeden liczbę głosów oddanych przeciw i wstrzymujących się, 
4. większość kwalifikowana – oznacza wzmocnioną formę większości bezwzględnej wymagającą 
opowiedzenia się za wnioskiem większości, oznaczonej najczęściej ułamkiem np. 2/3, 3/4 ważnie 
oddanych głosów, 
5. kadencja - okres sprawowania funkcji przez organy Związku. Kadencja władz na wszystkich 
szczeblach struktur Związku trwa cztery lata, mandaty członków tych władz wygasają z chwilą wyboru 
nowych władz Związku, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Ordynacji. Wszystkie 
wybory w trakcie trwania kadencji są wyborami uzupełniającymi, a funkcje w nich obsadzone pełnić 
można do końca bieżącej kadencji, 
6. bierne prawo wyborcze – oznacza, że członek Związku może kandydować i być wybierany na 
funkcje związkowe, których wybór ten dotyczy. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom 
Związku zwyczajnym oraz honorowym z wyjątkiem osób, które są również członkami organizacji 
nienależących do Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.  
7. czynne prawo wyborcze – oznacza, że członek Związku ma prawo wybierać członków organów 

Związku. Czynne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni poprzez swoich przedstawicieli na 

Walnym Zjeździe Delegatów. 

8. głosowanie tajne – odbywa się wyłącznie na specjalnie przygotowanych przez Komisję 

Mandatowo-Skrutacyjną kartach wyborczych,                                                                 

9.głosowanie jawne – odbywa się na podpisanych kartach imiennych lub przez podniesienie ręki, 
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10. nieważność głosu - głos uznaje się za nieważny, jeżeli w szczególności: 

a) został oddany przez członka, który nie miał w chwili wyboru czynnego prawa wyborczego, 

b) został oddany na większą ilość kandydatów od liczby miejsc mandatowych, 

c) został oddany na osoby niewpisane na listę kandydatów, 

d) karta do głosowania jest zniszczona lub nieczytelna, 

e) karta do głosowania została przekreślona w całości, 

f) został oddany na karcie nieprzeznaczonej do danego głosowania,  

11.nieważność głosowania - głosowanie uznaje się za nieważne, jeżeli: 

a) liczba głosów ważnych jest mniejsza niż liczba głosów nieważnych, 

b) liczba głosów oddanych jest większa niż liczba osób uprawnionych do głosowania lub liczba 

wydanych kart do głosowania, 

12. Delegat – osoba wybrana spośród członków Związku w proporcji jeden delegat na każde 

rozpoczęte 15 członków organizacji członkowskiej.  

§ 3 

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, 4 i 5. 

2. Głosowanie nad pozostałymi kwestiami objętymi porządkiem obrad jest jawne, chyba że dotyczą 

spraw personalnych lub co najmniej uprawnionych do głosowania zażąda głosowania tajnego. 

3. W przypadku gdy w zebraniu nie uczestniczy wymagana Statutem Związku ilość osób 

uprawnionych do głosowania wówczas jest zamykane. W zwyczajowo przyjęty sposób wskazywany 

jest termin w którym odbędzie się kolejne zebranie.  

4. Kolejne zebranie odbywa się bez względu na liczbę obecnych na nim osób. 

§ 4 

1. Zgłoszeni kandydaci do organów Związku muszą wyrazić zgodę na umieszczenie ich nazwisk i 

imion na kartach do głosowania.  

2. Zgoda kandydata winna być złożona ustnie do protokołu. 

3. Listy kandydatów sporządzane są alfabetycznie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną. 

4. Głosuje się imiennie na kandydata. 

5. Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

6. Kandydaci maja   prawo   do   zwięzłego   zaprezentowania   swojej   dotychczasowej działalności,   

przedstawienia   swojego   programu   oraz   odpowiadania   na   pytania członków Związku.  

§ 5 

1. Zarząd informuje delegatów w zwyczajowo przyjęty sposób o terminie i miejscu Walnego Zjazdu 

Delegatów Związku.  

2. Walny Zjazd Delegatów Związku (dalej: Walny Zjazd) otwiera Prezes Związku lub wyznaczony przez 

niego członek Zarządu, który przeprowadza w głosowaniu jawnym wybory Przewodniczącego i dwóch 

sekretarzy Walnego Zjazdu spośród delegatów. 



3. Przewodniczący oraz sekretarze wybierani są zwykłą większością głosów. 

4. Przewodniczący proponuje porządek obrad, który jest zatwierdzany w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów.  

5. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się w głosowaniu jawnym Komisję Mandatowo-

Skrutacyjną (dalej: Komisja), która liczy co najmniej 3 członków oraz Komisję Uchwał i Wniosków w 

składzie 3 członków. 

6. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący organów Związku składają sprawozdanie ze 

swojej działalności oraz omawiane są zagadnienia zgodnie z porządkiem obrad. 

7. Do zadań Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w szczególności należy:  

1. stwierdzenie czy w Zebraniu uczestniczy wymagana Statutem Związku ilość osób 

uprawnionych do głosowania, 

2. ewidencja uczestników Walnego Zjazdu w oparciu o przygotowane listy, 

3. przyjęcie   od   osoby   kandydującej   do   organu Związku   pisemnego   oświadczenia   o   nie 

przynależności   lub   rezygnacji   z   członkostwa w innym organie w momencie wyboru 

4. przygotowanie urn wyborczych, 

5. sporządzenie kart do głosowania, 

6. wydawanie kart do głosowania, 

7. zebranie głosów, 

8. ustalenie i podanie wyników głosowania, 

9. sporządzenie protokołu  z głosowania, w tym protokołu z głosowania nad składem Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku 

10. zabezpieczenie kart do głosowania. 

8. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Związku. W 

przypadku, gdy zostali zgłoszeni jako kandydaci i wyrazili zgodę, przestają pełnić swoje funkcje, a na 

zwolnione miejsce dokonuje się ponownego wyboru. 

§ 6 

1. Komisja Uchwał i Wniosków przyjmuje i poddaje pod głosowanie przyjęte propozycje uchwał. 

2. Sporządzony przez Komisje Uchwał i Wniosków protokół z treścią podjętych uchwał oraz ilość 

oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami wraz ze zdaniami odrębnymi wpisanymi na żądanie 

wnioskodawców należy załączyć do protokołu z Walnego. 

3. Protokół podpisują członkowie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków nie mogą kandydować do organów Związku. W przypadku, 

gdy zostali zgłoszeni jako kandydaci i wyrazili zgodę, przestają pełnić swoje funkcje, a na zwolnione 

miejsce dokonuje się ponownego wyboru. 

 

§ 7 

1. Przewodniczący Walnego Zjazdu kończy obrady po wyczerpaniu porządku obrad. 

2. Przewodniczący Walnego Zjazdu ma prawo udzielać i odbierać udzielony głos, czuwa nad   

przebiegiem Walnego Zjazdu i jego zgodnością z postanowieniami Statutu, Ordynacji Wyborczej i 

przyjętego porządku obrad.  

3. Przewodniczący w celach organizacyjnych może zarządzać przerwy w obradach, z których każda nie 

trwa dłużej niż 15 mn. Obrady kontynuowane są tego samego dnia w którym się rozpoczęły. 

 



Rozdział II   Tryb i zasady wyboru do organów i delegatów na Walny Zjazd Związku 

§ 8 

1. Wybory delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku przeprowadza się podczas Walnych zebrań 

członków organizacji członkowskich Związku według następującego kryterium: po jednym delegacie 

na każde rozpoczęte 15 członków organizacji członkowskiej Związku.  

2. Imienną listę delegatów Zarząd Koła zgłasza na piśmie w terminie 14 dni od odbycia Walnego 

Zebrania Koła . 

3. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów Związku wybierani są na Walnych Zebraniach w Kołach na 

okres  4 letniej kadencji.  

4. Zarząd Koła  przesyła protokół z Walnego Zebrania Koła w którym wyszczególnione są także dane 

delegatów./ adres zamieszkania, telefon/ 

4. Delegaci wybierani są   spośród członków zwyczajnych organizacji członkowskich. 

§ 9 

Przepisy mówiące o Walnym Zjeździe Delegatów Związku stosuje się odpowiednio do 

Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Związku. 

 

§ 10 

1. Wyboru Członków Zarządu Związku dokonują delegaci na Walnym Zjeździe Delegatów Związku 

spośród delegatów Walnego Zjazdu. 

2. Na Członka Zarządu Związku zostają wybrani Ci kandydaci, którzy uzyskali zwykłą większość 

głosów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości głosów przez co najmniej dwóch kandydatów, 

przeprowadzana jest druga tura wyborów spośród wszystkich kandydatów, w której decyduje ilość 

uzyskanych głosów. 

3. Prezesem Zarządu Związku zostaje wybrany kandydat z największą liczbą głosów, jednak nie mniej 

niż 50 % plus 1 ważnie oddanych głosów w I lub II turze. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie 

uzyskał wymaganej liczby głosów przeprowadzane zostają wybory dodatkowe w III turze, w której 

spośród dwóch kandydatów z największą liczbą głosów uzyskanych w drugiej turze zostaje wybrany 

ten, który uzyska największą liczbę głosów. 

4. Głosowanie przeprowadza się według sporządzonej przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy, 

na której umieszczone są, według kolejności alfabetycznej, wszystkie nazwiska delegatów, którzy 

wyrazili zgodę na kandydowanie  

5. Pierwsze   posiedzenie   Zarządu   odbywa   się   w   dniu   jego   wyboru   w   celu przeprowadzenia     

wyboru spośród siebie pozostałych (z wyłączeniem Prezesa Związku) członków Prezydium. W skład 

Prezydium wchodzą Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, Członek. 

 

 

§ 11 

1. Wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Związku dokonują delegaci na Walnym Zjeździe Delegatów 

Związku spośród delegatów Walnego Zjazdu. 

2. Komisja Rewizyjna w dniu wyborów odbywa pierwsze zebranie, na którym wybiera spośród siebie 

Przewodniczącego, członka i sekretarza na pozostałe funkcje informując na Walnym Zjeździe 

delegatów o dokonanym wyborze ze wskazaniem pełnionych funkcji, co zostaje wpisane do 

protokołu.  



 

§ 12 

1. Wyboru Członków Sądu Koleżeńskiego Związku dokonują delegaci na Walnym Zjeździe Delegatów 

Związku spośród delegatów Walnego Zjazdu. 

2. Wybrani Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego i członków na 

pozostałe funkcje w Sądzie Koleżeńskim i informują o tym na Walnym Zjeździe delegatów, a imienne 

wskazanie członków Sądu Koleżeńskiego wraz z pełnionymi przez nich funkcjami wpisywane jest do 

protokołu. 

§ 13 

1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem   kadencji 

w przypadku naruszenia postanowień Statutu, obowiązujących uchwał Związku, niewypełniania 

swoich obowiązków lub z innych powodów związanych z utratą zaufania swoich członków Związku. 

2. Odwołanie członka organu Związku następuje w drodze uchwały organu, który go wybrał. Uchwała 

zapada większością 2/3 głosów uprawnionych Delegatów w głosowaniu tajnym. 

Rozdział III Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Delegaci zebrani na Walnym Zjeździe Delegatów mają prawo zwykłą większością obecnych 

uprawnionych do głosowania bez względu na frekwencję wykluczyć z uczestnictwa w obradach 

osoby, które naruszają powagę zgromadzenia, porządek obrad lub ich działanie uchybia 

podstawowym obowiązkom Członka Związku lub narusza postanowienia Statutu. 

2. Osoba wykluczona z uczestnictwa w Walnym Zjeździe opuszcza salę obrad i nie może wykonywać  

przez czas wykluczenia czynnego oraz biernego prawa wyborczego. 

§ 15 

1. Dokumentację z wyborów przeprowadzonych na Walnym Zjeździe Delegatów Związku podpisaną 

przez Sekretarzy i Przewodniczącego obrad przechowuje Zarząd Związku. 

2. Wszelką dokumentacje z Walnego Zjazdu, a w szczególności: listę obecności, protokół z zebrania 

lub zjazdu, protokoły Komisji Mandatowej -Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków sporządza 

się w dwu jednobrzmiących egzemplarzach.  

4. Nowo wybrany Zarząd Związku składa w przypisanych prawem terminach odpowiednią 

dokumentację odnośnie zmian we władzach Związku w Sądzie Rejestrowym. 

5. Ordynacja Wyborcza odpowiednio powinna być stosowana zarówno na Walnych Zebraniach Kół 

jak i na Walnych Zjazdach Delegatów Związku. 

 

Ordynacja wyborcza wchodzi w życie z dniem uchwalenia na Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 19 

lutego 2022 r. 

 


