Regulamin Koła Pszczelarzy
należącego do Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach
1. Koło Pszczelarzy zwane dalej Kołem tworzą Członkowie Zwyczajni Związku dalej zwani
Członkami, którzy należą do danego Koła i spełniają jeden z warunków:
a) posiadają pasiekę,
b) wykonują zawód pszczelarza,
c) zajmują się naukowo - badawczą dziedziną pszczelarstwa.
2. Przynależność do Koła jest dobrowolna. Członek ma prawo wyboru dowolnego Koła.
3. Prawa i obowiązki Członka Koła regulują odpowiednie paragrafy Statutu Związku
4. Koło działa w terenie a siedzibą Koła jest adres posiadanego lokalu lub gdy Koło nie posiada
lokalu adres zamieszkania Prezesa Koła lub innego Członka Zarządu Koła.
5. Nowe Koło można założyć na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Związku.
6. Koło kieruje się w swej działalności Statutem Związku i Regulaminem Koła Pszczelarzy
a Członkowie Koła realizują zadania i cele Statutowe Związku
7. Władzami koła są:
 Walne Zebranie Koła,
 Zarząd Koła,
 Komisja Rewizyjna
8. Walne Zebranie Koła jest jego najwyższym organem
9. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział z prawem głosu Członkowie Koła oraz mogą brać udział
z głosem doradczym Członkowie Zarządu Związku i osoby zaproszone przez Zarząd Koła.
10. Walne Zebrania Koła są zwyczajne i nadzwyczajne.
a) Zwyczajne odbywa się co 4 lata.
b) Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może być zwołane na pisemne żądanie:
 1/3 członków Koła,
 Komisji Rewizyjnej,
 Zarządu Koła lub Zarządu Związku.
11. Zarząd Koła obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła w ciągu 30 dni od dnia
zgłoszenia odpowiedniego żądania. Jeżeli Zarząd Koła nie zwoła Walnego Zebrania Koła,
zebranie może być zwołane przez Zarząd Związku.
12. Walne Zebranie Koła zwołuje się przez skuteczne powiadomienie o jego terminie, miejscu
i projektowanym porządku obrad wszystkich Członków co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym
terminem zebrania.
13. Walne Zebranie Koła prowadzi przewodniczący, który jest wybierany na początku zebrania
większością głosów obecnych na Zebraniu Członków danego Koła.

14. Z przebiegu każdego Walnego Zebrania Koła sporządzany jest protokół podpisany przez
protokolanta i Przewodniczącego Zebrania. Protokół pozostaje w dokumentacji Koła a odpis
w ciągu 14 dni powinien być przesłany do Zarządu Związku.
15. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
a) uchwalanie regulaminu obrad,
b) uchwalanie projektów planów pracy Koła,
c) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
e) wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
f) wybór Delegatów na Walny Zjazd Delegatów ŚZP, tj. po jednym delegacie na każdą
rozpoczętą liczbę 25 Członków Koła,
g) uchwalanie wytycznych dla Delegatów wybranych na Walny Zjazd Delegatów,
h) podejmowanie uchwał, które są wiążące dla wszystkich Członków Koła, w tym o:
 zmianie statusu Koła (np. zawiązaniu Stowarzyszenia),
 o dodatkowych obciążeniach finansowych członków Koła,
 o rozwiązaniu Koła.
i) nadanie tytułu Honorowego Prezesa Koła lub Honorowego Członka Koła.
16. Po zakończonej kadencji Prezes Koła oraz każdy członek Zarządu Koła ma obowiązek
przekazać komisyjnie dokumentację oraz majątek Koła nowemu Zarządowi w terminie 30 dni
od dnia wyborów. Z tej czynności należy sporządzić protokół.
17. Niezależnie od Walnych Zebrań Koła Zarząd Koła zwołuje zwykłe zebrania członków Koła
w celach informacyjnych, szkoleniowych lub sprawozdawczych w dniach ustalonych przez
Zarząd Koła.
18. Zarząd Koła składa się z 4-7 Członków, w tym: Prezesa Koła, Wiceprezesów, Sekretarza,
Skarbnika. Liczebność Członków Zarządu, w tym wiceprezesów, jest uzależniona od liczby
Członków w danym Kole i ustalana przez Walne Zebranie Koła.
19. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
a) reprezentowanie Koła wobec organizacji i instytucji,
b) podejmowanie uchwał dotyczących działalności Koła, oprócz wymienionych w punkcie
15 ppkt .h)
c) przygotowywanie i zwoływanie Walnych Zebrań Koła,
d) kierowanie działalnością Koła, zgodnie ze statutem Związku, niniejszym regulaminem
oraz wytycznymi Zarządu Związku,
e) wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Koła,
f) gospodarowanie funduszami Koła,
g) przyjmowanie Członków i skreślanie z listy Członków zgodnie ze statutem,
h) opracowanie i przedkładanie na Walnym Zebraniu Koła sprawozdań z działalności Zarządu
Koła,
i) organizowanie szkoleń,
j) składanie wniosków do Zarządu Związku o przyznanie wyróżnień i odznaczeń związkowych
dla swoich Członków

k) wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Członka Koła i Honorowego Prezesa Koła.
20. Honorowy Prezes Koła i Honorowy Członek Koła:
a) Honorowym Prezesem Koła może zostać Członek Koła, który pełnił funkcję Prezesa Koła
i zasłużył się w szczególny sposób w działalności Koła.
b) Honorowym Członkiem Koła może zostać osoba, która w szczególny sposób zasłużyła się
dla Koła lub pszczelarstwa.
c) Honorowym Członkiem Koła może zostać długoletni Członek Koła, który ze względów
zdrowotnych lub na podeszły wiek zrezygnował z prowadzenia pasieki.
d) konsekwencje finansowe nadanych wyróżnień honorowych ponosi Koło.
21. Skarbnik Koła prowadzi uproszczoną księgowość. Zbiera składki członkowskie i ulowe
od Członków Koła oraz inne wpłaty.
22. Skarbnik Koła zobowiązany jest do odprowadzenia części składki przeznaczonej na rzecz
Związku zgodnie z paragrafem 35 punkt 7 Statutu. Członkowie wstępujący do Koła po
Statutowym terminie wpłacają składki w dniu przyjęcia do Koła, a dopłat uzupełniających składkę
ulową można dokonać do 30 września danego roku.
23. Skarbnik Koła materialnie odpowiedzialny jest za powierzone mu środki pieniężne
oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej.
24. Komisja Rewizyjna Koła składa się z przewodniczącego i z jednego lub dwóch członków
w zależności od liczebności Koła. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji
Rewizyjnej.
25. Komisja Rewizyjna Koła co najmniej raz w roku kontroluje działalność Koła oraz celowość
poczynionych wydatków, przedkładając swe wnioski na Zebraniu Koła.
26. Zarząd Koła nie ma prawa zawierania umów ani zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu
Związku.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu
ŚZP.
28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2020 r. po podjęciu uchwały Nr 6/2020/11 przez
Zarząd Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.
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