
Ramowy Regulamin kół terenowych Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

Załącznik nr 1   
do Statutu Regionalnego Związku Pszczelarzy 
w Toruniu uchwalonego dnia ............................2008 r

               
R E G U L A M I N

Rejonowego/Powiatowego/Miejskiego/Gminnego* Koła Pszczelarzy 
w .............................................(określenie siedziby)

§ 1
1. Koło nosi nazwę: Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, Rejonowe/ * Koło Pszczelarzy w ……

………………………………...   zwane dalej Kołem;
2. Koło używa pieczątki podłużnej Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, Rejonowe/ * Koło 

Pszczelarzy w ……………………………………...   
3. Koło jest ogniwem terenowym Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu zwanym dalej 

Związkiem i w swojej działalności kieruje się Statutem Związku oraz Regulaminem Koła.
§.2

1. Siedzibą Koła jest ……………………..… .
§3

1. Koło działa na terenie województwa,......................... powiatu...................miasta……………..., 
gminy……………….…. zabezpieczając interesy członków;

2. Koło jest podstawową organizacją członkowską Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu.
§4

1. Celem Koła jest działanie na rzecz rozwoju pasiek przez:
1. dobrowolne zrzeszanie się pszczelarzy i ochrona ich interesów w zakresie prowadzenia pasiek,
2. inicjowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu i wdrażaniu postępu w prowadzeniu pasiek,
3. upowszechnianie wiedzy zawodowej wśród pszczelarzy i prezentowanie osiągnięć 

przodujących pszczelarzy w Kole,
4. pośredniczenie w sprzedaży czasopism, paszy dla pszczół, lekarstw oraz matek i odkładów.

2. Realizacja celów Koła następuje przez;
1. prowadzenie wśród członków akcji oświatowej w postaci szkoleń, pokazów, wycieczek,
2. popularyzowanie roli pszczół w środowisku naturalnym,
3.  polepszanie bazy pożytkowej,
4. pobieranie od członków Koła opłat członkowskich ustalonych przez Walny Zjazd Związku 

przekazywanie ich odpowiedniej części do władz nadrzędnych,
5. dbanie o właściwy poziom zdrowotności pasiek.

§5
1. Członkiem Koła może być osoba prowadząca indywidualną pasiekę;
2. Wstąpienie do Koła następuje:

1. Po złożeniu pisemnej deklaracji pszczelarza,
2. Pozytywnej uchwale Zarządu Koła,
3. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1do niniejszego regulaminu.

3. Wystąpienie członka z Koła następuje na podstawie złożonego przez niego pisemnego oświadczenia;
4. Utrata członkostwa w Kole ma miejsce w wypadku niestosowania się członka do jego obowiązków, a 

w szczególności w wypadku:
1. nieprzestrzegania Statutu Związku, regulaminu Koła i uchwał Walnego Zebrania Koła,
2. nieprzestrzegania obowiązku zwalczania chorób pszczół zwalczanych z urzędu,
3. nie opłacenie składek członkowskich przez okres 1 roku.

5. O utracie członkostwa orzeka Zarząd Koła zawiadamiając na piśmie o swojej decyzji byłego członka 
listem poleconym;

6. Członek Koła przy przemieszczaniu pasieki, winien jest przestrzegać obowiązujących w tym zakresie 
przepisów.

§6
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1. Organami Koła są:
1. Walne Zebranie Koła
2. Zarząd Koła
3. Komisja Rewizyjna

§ 7
1. W walnym zebraniu Koła biorą udział z prawem głosu wszyscy pełnoprawni członkowie Koła;
2. W walnym Zebraniu Kola mogą również brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 8
1. Walnymi zebraniami Koła są:

1. sprawozdawczo-wyborcze, które odbywają się co 4 lata
2. sprawozdawcze, które odbywają się raz w roku w I kwartale.

2. Członkowie Koła zostają powiadomieni o dacie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 
pisemnie przynajmniej 7 dni przed planowanym zebraniem; 

3. Zawiadomienie powinno zawierać datę, miejsce oraz porządek obrad. O zwołaniu Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego należy powiadomić również Zarząd RZP.

§ 9
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może być zwołane z inicjatywy;

1. Zarządu Koła
2. 1/3 członków Koła
3. Komisji Rewizyjnej
4. Zarządu RZP

2. Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła w okresie 2 miesięcy od 
daty zgłoszenia  żądania.

3. Jeżeli Zarząd Koła nie zwoła  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przewidzianym terminie, może 
być ono zwołane przez Zarząd RZP

§10
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Kola  należy;

1. uchwalenie planu pracy i preliminarza budżetowego Koła,
2. zatwierdzenie sprawozdań  ustępującego Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
3. wybór Zarządu Koła  i Komisji Rewizyjnej,
4. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku,
5. podejmowanie innych uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd  oraz  członków 

Koła.
§11

1. Uchwały Walnego Zebrania Koła zapadają zwykłą większością głosów przy frekwencji co najmniej 
połowy członków Koła;

2. W przypadku braku quorum w I terminie przeprowadza się zebranie w drugim terminie,
3. Uchwały podejmowane w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych.

§12
1. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła wybierany zostaje spośród swych 

członków Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna na okres 4 lat;
2. Zarząd Koła składa się z  …….. członków Zarządu, którzy wybierają z pośród siebie prezesa, 

sekretarza , skarbnika;
3. Wybory do organów Koła odbywają się w głosowaniu tajnym;
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§13
1. Z przebiegu Walnego Zebrania Koła i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła sporządza się 

protokół;
2. Protokół z przeprowadzonego zebrania przesyła się Zarządu Związku w terminie 30 dni;

§14
1. Zarząd Koła zwołuje w miarę potrzeb ogólne zebrania członków Koła w celach informacyjnych, 

instruktażowych, szkoleniowych i integracyjnych,
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2. Zebrania Koła są protokołowane.
§15

Do kompetencji Zarządu Koła należy;
1. Reprezentowanie Koła wobec RZP, współpraca ze Związkiem oraz z innymi organizacjami i 

instytucjami;
2. Przygotowywanie i zwoływanie Walnych i ogólnych zebrań Koła;
3. Kierowanie działalnością Koła zgodnie z niniejszym regulaminem i Statutem Związku;
4. Wykonywanie Uchwal Walnego Zebrania Koła
5. Gospodarowanie funduszem Koła w ramach preliminarza budżetowego oraz posiadanych środków 

finansowych;
6. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków;
7. Opracowanie i przedstawianie do akceptacji Walnemu Zebraniu Koła projektów planu pracy Koła i 

projektu preliminarza budżetowego;
8. Organizowanie szkoleń, pogadanek na czasie i zebrań Koła.

§16
1. Księgowość w Kole powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

Stowarzyszeń;
2. Zainkasowane kwoty od członków Koła tytułem opłat członkowskich Zarząd Koła zobowiązany jest 

w odpowiedniej wielkości określonej przez Walny Zjazd Związku odprowadzić na rzecz 
Regionalnego Związku Pszczelarzy w ustalonym terminie,

3. Budżet Koła obejmuje środki finansowe powstałe z:
1. opłat członkowskich
2. dotacji
3. darowizn

§17
1. Skarbnik Koła jest materialnie odpowiedzialny za powierzone mu składniki majątkowe Kola, a za 

prowadzenie dokumentacji finansowej ponosi odpowiedzialność organizacyjną.
§ 18

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i zastępcy;
2. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Zarządu Koła; 
3. Komisja Rewizyjna przedkłada swoje wnioski i uwagi na piśmie Zarządowi Koła  oraz ma prawo do 

udziału w  posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym;
4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na:

1. Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym  z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi  Koła,

2. Walnym Zebraniu Sprawozdawczym organizowanym raz w roku w I kwartale.
5. Komisja Rewizyjna protokoły z przeprowadzonej kontroli przedkłada Zarządowi Kola , a w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  przesyła Komisji Rewizyjnej Związku.
6. Komisja przeprowadza kontrole co najmniej dwa razy w roku, a jej posiedzenie zwołuje 

przewodniczący Komisji;
7. Komisja działa kolegialnie.

§ 19
1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku 

w dniu…………………………....  jako ramowy wzorzec dla kół terenowych i jest zgodny w 
swoich postanowieniach  ze Statutem Związku.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały; 
3. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie określa Statut Regionalnego Związku 

Pszczelarzy w Toruniu
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Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
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