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Rozdział I Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

 

1. Koło Pszczelarzy zwane dalej „Kołem” jest dobrowolną, niezależną, demokratyczną i 

samorządną społeczno- zawodową organizacją pszczelarzy działającą na podstawie Ustawy z 

dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, 

poz. 217 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu 

oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Koło nosi nazwę: 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. 

4. Koło używa pieczątki podłużnej ;Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu  

Rejonowe Koło Pszczelarzy w ………….. 

 

§ 2 

 

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:  

a) dobrowolne zrzeszanie się pszczelarzy i ochrona ich interesów w zakresie prowadzenia 

pasiek,  
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b) inicjowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu i wdrażaniu postępu w prowadzeniu pasiek,  

c) upowszechnianie wiedzy zawodowej wśród pszczelarzy i prezentowanie osiągnięć 

przodujących pszczelarzy w Kole,  

d) pośredniczenie w sprzedaży czasopism, paszy dla pszczół, lekarstw, sprzętu 

pszczelarskiego, matek i odkładów oraz wyjazdach na wojewódzkie i ogólnopolskie święta 

pszczelarskie 

2. Realizacja celów Koła następuje przez: 

a) prowadzenie wśród członków akcji oświatowej w postaci szkoleń, pokazów, wycieczek, 

b) popularyzowanie roli pszczół w środowisku naturalnym, 

c) polepszanie bazy pożytkowej, 

d) pobieranie od członków Koła opłat członkowskich ustalonych przez Walny Zjazd Związku 

przekazywanie ich odpowiedniej części do władz nadrzędnych, 

e) dbanie o właściwy poziom zdrowotności pasiek. 

 

Rozdział II Członkostwo w Kole 

§ 5 

 

1. Członkiem Koła może być osoba fizyczna chcąca działać na rzecz pszczelarstwa; 

2. Osoba o której mowa w ust. 1 może należeć tylko do jednego Koła Pszczelarzy zrzeszonego w 

Związku. 

3. Członek Koła ma obowiązek poinformowania … za pośrednictwem … o przynależności do 

innego Związku.   

4. Wstąpienie do Koła następuje: 

a) Po złożeniu pisemnej deklaracji pszczelarza pn. „Deklaracja Członkowska” 

b) Uiszczeniu wpisowego w określonej wysokości  do kasy Koła; 

c) Pozytywnej uchwale Zarządu Koła,  

Wzór deklaracji o którym mowa w punkcie a) stanowi załącznik nr 1do niniejszego regulaminu. 

5. Nabycie członkostwa w Związku następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd Koła Pszczelarzy 

uchwały i uiszczenia wymaganych opłat. 

6. Każdy członek Koła podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Koło do którego należy i 

zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych oraz danych pasieki, a w przypadku 

zmiany danych do niezwłocznego ich uaktualnienia. 

7. Członek Koła przy przemieszczaniu pasieki, winien jest przestrzegać obowiązujących w tym 

zakresie przepisów 
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8. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Koła – zainteresowanemu przysługuje 

prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu Koła do Walnego Zebrania Koła, którego 

Uchwała jest ostateczna. 

9. Członkostwo w Kole ustaje na skutek: 

a) Rozwiązania się Koła; 

b) Niespełniania wymogu minimalnej liczby członków Koła; 

c) Rezygnacji z przynależności do Koła złożonej na piśmie, 

d) Podjęcia Uchwały przez Zarząd Koła o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacenia 

składek członkowskich przez jeden rok, przy czym skreślenie następuje po uprzednim 

wezwaniu do wpłacenia zaległych składek w terminie … od wezwania przesłanym za 

potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w rejestrze; 

e) Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego 

f) Nieprzestrzegania uchwał organów Koła; 

g) Nieprzestrzegania Statutu Związku, Regulaminu Koła lub rażącego naruszania zasad etyki i 

dobrych obyczajów; 

h) Nieprzestrzegania obowiązku zwalczania chorób pszczół zwalczanych z urzędu, 

i) Śmierci. 

10. O utracie członkostwa orzeka Zarząd Koła zawiadamiając na piśmie o swojej decyzji byłego 

członka listem poleconym. 

§ 6 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a) Uczestniczyć w pracy Koła w tym w zebraniach Koła z głosem decydującym – wybierać i być 

wybieranym do władz Koła oraz Związku; 

b) Korzystać z możliwej pomocy organizacji w zakresie celów wymienionych w § 4 Regulaminu 

oraz § 4 Statutu Związku; 

c) Wypowiadać się na zebraniach, zgłaszać wnioski, zapytania oraz żądać odpowiedzi i informacji 

o załatwieniu spraw; 

d) Być wyróżnianym i nagradzanym zgodnie z postanowieniami § 3 ust. Statutu Związku. 

 

§ 7 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) Przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Związku, a także 

obowiązujących Uchwał. 

b) W działalności związkowej aktywnie dążyć do osiągnięcia statutowych celów – nie szkodzić 

organizacji. 

c) Przestrzegać higieny pasiecznej, zwalczać choroby pszczele. 
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d) Stosować się do zasad etyki pszczelarza, a w szczególności: 

1) dbać o wysoką jakość produktów pszczelich; 

2) dbać o dobre imię pszczelarstwa, Związku pszczelarzy oraz poszczególnych członków; 

3) zapewniać należyte warunki bytowe pszczelich rodzin; 

4) w kontaktach międzyludzkich postępować uczciwie i godnie; 

5) służyć innym pszczelarzom możliwą pomocą, radą, być życzliwym. 

e) Dbać o środowisko przyrodnicze – propagować zachowania proekologiczne. 

f) Systematycznie podnosić swoją wiedzę pszczelarską. 

g) Terminowo opłacać składki członkowskie. 

 

§ 8 

 

1. Wysokość składki członkowskiej i ulowej oraz jej podział dla Koła i Związku określa Walny 

Zjazd Delegatów Związku w trybie przewidzianym w § 26 ust. 7 Statutu Związku; 

2. Składka organizacyjna składa się ze składki członkowskiej oraz ulowej i jest rozliczana w skali 

rocznej. 

3. Terminem opłacenia składki członkowskiej i ulowej, za rok bieżący, jest I kwartał danego 

roku. 

4. Zarząd Koła zobowiązany jest przekazać do Związku należną część składki członkowskiej i 

ulowej w terminie do 30 marca każdego roku oraz dokonać ostatecznego rozliczenia składek 

do 15 kwietnia za rok bieżący. 

 

Rozdział III Organy Koła 

§ 9 

Organami Koła są:  

1. Walne Zebranie Koła  

2. Zarząd Koła  

3. Komisja Rewizyjna 

§ 10 

W Walnym Zebraniu Koła biorą udział z prawem głosu wszyscy pełnoprawni członkowie Koła; 

1. W Walnym Zebraniu Kola mogą również brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście. 

2. Walnymi Zebraniami Koła są: 

a) sprawozdawczo-wyborcze, które odbywają się co 4 lata 

b) sprawozdawcze, które odbywają się raz w roku w I kwartale.  
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3. Członkowie Koła zostają powiadomieni o dacie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego pisemnie lub pocztą elektroniczną przynajmniej 7 dni przed planowanym 

zebraniem. Zawiadomienie powinno zawierać datę, miejsce oraz porządek obrad. 

4. O zwołaniu Walnego Zebrania Koła należy pisemnie powiadomić Zarząd Związku najpóźniej w 

terminie 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania Koła i ze wskazaniem w treści 

zawiadomienia daty miejsca oraz porządku obrad.   

§ 11 

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

a) Zarządu Koła  

b) 1/3 członków Koła  

c) Komisji Rewizyjnej  

d) Zarządu Związku 

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 Koła w przewidzianym 

terminie, może być ono zwołane przez Zarząd RZP. 

§ 12 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Kola należy;  

a) uchwalenie planu pracy i preliminarza budżetowego Koła, 

b) zatwierdzenie sprawozdań ustępującego Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, 

c) wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, 

d) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku, 

e) podejmowanie innych uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd oraz członków 

Koła. 

§ 13 

1. Uchwały Walnego Zebrania Koła zapadają jawnie 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. 
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§ 14 

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. 

§ 15 

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; 

§ 16 

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

instruktażowych, szkoleniowych i integracyjnych. 

2. Zebrania Koła są protokołowane. 

§ 17 

Do kompetencji Zarządu Koła należy: 

a) Reprezentowanie Koła wobec RZP, współpraca ze Związkiem oraz z innymi organizacjami i 

instytucjami;  

b) Przygotowywanie i zwoływanie Walnych i ogólnych zebrań Koła;  

c) Kierowanie działalnością Koła zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem Związku;  

d) Wykonywanie Uchwal Walnego Zebrania Koła  

e) Gospodarowanie funduszem Koła w ramach preliminarza budżetowego oraz posiadanych środków 

finansowych;  

f) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków;  

g) Opracowanie i przedstawianie do akceptacji Walnemu Zebraniu Koła projektów planu pracy Koła i 

projektu preliminarza budżetowego;  

h) Organizowanie szkoleń, pogadanek na czasie i zebrań Koła. 

i) Pośredniczenie w organizacji wyjazdów zbiorowych 
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§ 18 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób ; 

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:  

a) Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Koła,  

b) Walnym Zebraniu Sprawozdawczym organizowanym raz w roku w I kwartale. 

5. Komisja Rewizyjna protokoły z przeprowadzonej kontroli przedkłada Zarządowi Koła, 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. 

Rozdział IV Budżet Koła 

§ 19 

1. Budżet Koła obejmuje środki finansowe powstałe z:  

a) opłat członkowskich  

b) dotacji i subwencji 

c) darowizn i dobrowolnych świadczeń na rzecz Koła 

2. Księgowość w Kole powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi Stowarzyszeń; 

3. 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, 

4. Prezes Koła odpowiada za właściwą realizacje zadań określonych w Regulaminie Koła oraz 

Statucie Związku a także odpowiada za finanse Koła. 

5. Skarbnik Koła jest materialnie odpowiedzialny za powierzone mu składniki majątkowe Kola, a 

za prowadzenie dokumentacji finansowej ponosi odpowiedzialność organizacyjną. 
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Rozdział V Postanowienia końcowe 

§ 20 

 

1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wyłącznie w tym celu zwołanym Nadzwyczajnym Walnym 

Zebraniu Koła na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów oddanych przy 

obecności co najmniej połowy członków Koła uprawnionych do głosowania.  

2. W razie braku wymaganej frekwencji wymienionej w ust. 1, powzięcie uchwały w przedmiocie 

likwidacji Koła może nastąpić bez względu na liczbę obecnych na głosowaniu członków 

dopiero na następnym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków zwołanym nie wcześniej 

niż 30 dni i nie później niż 2 miesiące od poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

Uchwały prawomocne na takim Zebraniu zapadają większością 2/3 głosów obecnych członków 

Koła uprawnionych do głosowania. 

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Koła następuje jego likwidacja przez Komisję 

Likwidacyjną wybraną na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków, który postanowił o 

rozwiązaniu. 

4. O przeznaczeniu pozostałego majątku decyduje Zebranie członków Koła. 

5. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Koła dotyczącego rozwiązania Koła obowiązkowo 

powinien być obecny przedstawiciel Zarządu Związku. 

 

§ 21 

1. Prawo i obowiązek udziału w Walnym Zjeździe Delegatów Związku (dalej: Walny Zjazd) mają 

członkowie zwyczajni Koła wybrani na delegatów na Walny Zjazd. 

2. Wybór delegatów na Walny Zjazd przeprowadza się podczas Walnych zebrań członków Koła 

według następującego kryterium: po jednym delegacie na każde rozpoczęte 15 członków 

Koła. 

3. Imienną listę delegatów Zarząd Koła zgłasza na piśmie na co najmniej 30 dni przed terminem 

Walnego Zjazdu Delegatów Związku. 

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

na okres  4 letniej kadencji.  

5. Zarząd Koła - poza pisemnym zgłoszeniem kandydata zawierającym dane osobowe 

kandydata, zwięzłe uzasadnienie kandydatury, dane zgłaszającej organizacji członkowskiej - 

przesyła protokół z Walnego Zebrania Koła, w którym wyszczególnione są także dane 

delegatów. 

6. Szczegółowy regulamin wyboru delegatów, o których mowa w ust. 1, określa Zarząd Koła w 

drodze uchwały. 
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§ 22 

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Związku w 

dniu………………………….... jako ramowy wzorzec dla Kół Rejonowych i jest zgodny w swoich 

postanowieniach ze Statutem Związku.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Koła w 

dniu…………………………;  

3. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie określa Statut Regionalnego Związku 

Pszczelarzy w Toruniu.  


