
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

REJONOWEGO KOŁA PSZCZELARZY W …………………… 

 

Rozdział I 

Zasady ogólne 

§ 1. 

1. Członkami Walnego Zebrania Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy są członkowie Związku zrzeszeni 

    w tym Kole. 

2. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą Koła. 

3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła. 

4. Porządek obrad i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd Koła. 

5. Porządek obrad przyjmowany jest przez Walne Zebranie. 

§ 2. 

1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Koła lub Wiceprezes następnie Walne Zebranie wybiera 

    Przewodniczącego zebrania, w głosowaniu jawnym. 

2. Wybrany Przewodniczący zebrania przeprowadza wybór Sekretarza zebrania w sposób 

    określony w ust. 1 

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący przy pomocy Sekretarza. 

§ 3. 

1. Wszyscy członkowie Koła mają obowiązek brać udział w Walnym Zebraniu, każdy z 

    członków posiada prawo do jednego głosu. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem 

    doradczym – członkowie wspierający oraz osoby zaproszone. 

3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku 

    obrad, zgłaszają się kolejno do głosu. 

§ 4. 

1. Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co 

    najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie bez względu 

    na liczbę członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy 

    członków, chyba że Walne Zebranie odbywa siędrugim terminie. 

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Projekt uchwały Walnego zebrania powinien zawierać w szczególności : 

4.1 tytuł uchwały, 

4.2 podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały, 

4.3 określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację, 

4.4 określenie w miarę potrzeby organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz 

    organów sprawujących nadzór na jej realizacją, 

5.  termin wejścia w życie uchwały. 

5.1 Uchwały oznacza się numerem Walnego Zebrania, numerem uchwały według kolejności, 

     wskazuje się rok i datę jej podjęcia. 

6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania. 

§ 5. 

    Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa 

    nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności : 

1. sprawdza listę obecności i na jej podstawie stwierdza prawomocność zebrania, 

2. przedstawia zebranym członkom porządek obrad oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku 

    obrad, 

3. zarządza wybory Sekretarza Walnego Zebrania, 

4. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń, 

5. czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, 

6. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania, 

7. przeprowadza głosowania nad uchwałami Walnego Zebrania, 

8. po wyczerpaniu porządku obrad zamyka obrady Walnego Zebrania. 

§ 6. 

1. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 

2. Protokół zawiera w szczególności : 

2.1 datę Walnego Zebrania, 

2.2 nazwiska Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, 

2.3 krótki opis przebiegu dyskusji, 

2.4 wyniki głosowań 



2.5 numery i tytuły podjętych uchwał. 

3. Do protokołu załącza sięporządek obrad,oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Koła. 

4. Protokół z Walnego Zebrania sporządza Sekretarz. Przebieg obrad Walnego Zebrania może być utrwalony,  

    niezależnie od protokołu, za pomocą aparatury utrwalającej obraz lub dźwięk. 

 

Rozdział II 

Ordynacja Wyborcza – zasady ogólne 

§ 7 

1. Ordynacja wyborcza określa tryb i zasady wyboru: 

1.1. członków Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy, 

1.2. członków Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy, 

1.3. delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku, 

§ 8 

1. Głosowanie w wyborach jest tajne, Walne Zebranie w drodze uchwały może przyjąć jawny tryb głosowania. 

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej połowy 

    uprawnionych do głosowania. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, obrady mogą się odbyć  

    w tym samym dniu, lecz w drugim terminie, wówczas uchwały są ważne.  

    Klauzula ta powinna być zaznaczona na zawiadomieniach o zebraniu. 

§ 9 

1. Zgłoszeni kandydaci do organów władz Rejonowego Koła Pszczelarzy muszą wyrazić zgodę naumieszczenie 

    ich nazwisk i imion na kartach do głosowania. 

1.1 Głosuje się imiennie na kandydata. 

1.2 Liczba kandydatów jest nieograniczona. 

§ 10 

1. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się w głosowaniu jawnym komisję mandatowo-skrutacyjną, która 

    liczy co najmniej 3 członków. 

2. Do zadań komisji mandatowo-skrutacyjnej w szczególności należy: 

2.1.stwierdzenie czy w zebraniu uczestniczy wymagana Statutem Związku ilość uprawnionych do  

    głosowania, 

2.2. sporządzenie kart do głosowania, 

2.3. wydawanie kart do głosowania, 

2.4. policzenie głosów, 

2.5. ustalenie i podanie wyników głosowania oraz,sporządzenie protokołu głosowania. 

3. Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Rejonowego Koła 

Pszczelarzy. Jeżeli zostali zgłoszeni jako kandydaci i wyrazili zgodę, przestają pełnić swoje funkcje w       

komisji, a na zwolnione miejsce dokonuje się ponownego wyboru. 

 

Rozdział III 

Tryb i zasady wyboru organów władzy Rejonowego Koła Pszczelarzy 

§ 11 

1. Wyboru członków organów Koła dokonuje Walne Zebranie Członków Koła. 

2. Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy liczy 4÷6 członków w tym: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. 

3. Komisja Rewizyjna Rejonowego Koła Pszczelarzy liczy 3 członków. 

§ 12 

1. Wyboru Prezesa Koła dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków Koła. 

2. Prezesem Koła zostaje wybrany ten z kandydatów, który otrzymał największą ilość ważnych głosów. 

3. W przypadku równiej liczby głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe. 

§ 13 

1. Po wybraniu Prezesa Koła przeprowadza się wybory członków Zarządu Koła. 

2. Do wyboru członków Zarządu Koła stosuje się odpowiednio przepisy §8, §9 oraz § 11 ust.2 

§ 14 

1. Wyboru Komisji Rewizyjnej Koła dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu 

    Członków Koła 

2. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej Koła stosuje się odpowiednio przepisy § 8 i § 9 oraz § 11 ust.3 

 

§ 15 

1. Walne Zebranie może spośród zgłoszonych kandydatów wybrać członków Sądu Koleżeńskiego Koła. 

2. Do wyboru członków Sądu Koleżeńskiego Koła stosuje się odpowiednio przepisy § 8 i § 9 oraz § 11 ust.4 

§ 16 

1. Wybory delegatów na Walny Zjazd Delegatów RZP w Płocku przeprowadza się podczas Walnych Zebrań 

    Członków Rejonowych Kół Pszczelarzy w liczbie 1 delegat na 10 członków oraz 1 delegat na 



    każdą rozpoczętą 10 członków wg stanu liczbowego w dniu wyborów. 

2. Delegatem na Walny Zjazd Delegatów Związku zostaje wybrany ten z kandydatów, który 

    otrzymał największą ilość głosów. 

3. W przypadku dokonywania wyborów więcej niż jednego delegata, zostają nimi ci kandydaci, którzy uzyskali 

    większość ważnych głosów w kolejności od największej ilości głosów do uzyskania maksymalnej liczby 

    delegatów. 

4. W przypadku równiej liczby głosów na kandydatów obejmujących ostatnie miejsce mandatowe 

    przeprowadza się wybory uzupełniające, zaś delegatem zostaje ten kandydat, który uzyska więcej ważnie 

    oddanych głosów. 

5.Imienną listę delegatów Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy zgłasza na piśmie na co najmniej 30 dni przed 

    terminem Walnego Zjazdu Delegatów RZP do Zarządu Związku. 

§ 17 

Delegatami na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Związku są Delegaci na Walny Zjazd Delegatów   

Związku. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

Dokumentacja z przeprowadzonych Walnych Zebrań Sprawozdawczych i Sprawozdawczo-Wyborczych    

Rejonowego Koła Pszczelarzy przechowywana jest w biurze Zarządu Koła oraz przekazywana do Związku 

stosownie do obowiązujących wytycznych Zarządu Związku. 

§ 19 

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący 

    Walnego Zebrania, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętym powszechnie zasadami obradowania. 

2. Obsługę Walnego Zebrania zapewnia Zarząd Koła. 

3. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu Koła lub grupy członków Koła. 

4. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła. 

§ 20. 

    Regulamin Obrad Walnego Zebrania wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


