
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 7/2015 III Zjazdu Delegatów 

WZRKiOR w Bydgoszczy 
z dnia 17.03.2015r. 

 
Regulamin pracy Rady 

Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  
w Bydgoszczy  

§ 1 

1. Regulamin pracy Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Bydgoszczy zwany dalej "Regulaminem" uchwalony jest na podstawie 
postanowień §18 ust.12 Statutu Związku. 

2. Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady, jej zadania i uprawnienia oraz tryb 
podejmowania uchwał.  

§ 2 

Rada Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 
zwana dalej „Radą” powoływana jest na okres 5 lat w oparciu o § 15 ust. 2 Statutu Związku. 

§ 3 

1. Członkami Rady Związku są wybrani z pośród delegatów Zjazdu oraz posiadających 
bierne prawo wyborcze w ilości do 45 osób, w tym Przewodniczący Rady.  

2. Mandat członka Rady Związku wygasa w wyniku: 
a) upływu kadencji Rady, 
b) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach, 
c) braku aktywnego działania na rzecz Związku. 

§ 4 

Rada Związku na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru: 
1) Prezydium Rady Związku, 
2) Członków Zarządu i Prezesa w ilości do 5 osób 
3) Stałych Komisji Problemowych Rady (Wojewódzkiej Rady: KGW, Młodzieżowej) 

§ 5 

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej 4 razy w roku i są zwoływane w formie 
pisemnego zawiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem przez Przewodniczącego 
Rady lub w szczególnym przypadku przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej albo 
Wiceprzewodniczącego Rady. 

2. Obrady prowadzone są zgodnie z porządkiem obrad, zatwierdzonym przez Radę. 

3. Porządek obrad Rady może być zmieniony na wniosek uczestników posiedzenia po 
przegłosowaniu go zwykłą większością obecnych członków Radę Związku. 

4. Porządek posiedzenia powinien zawierać przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia 
oraz omówienie wykonania uprzednio podjętych uchwał. 

5. Obradom Rady Związku przewodniczy jej Przewodniczący lub jego Zastępca. 

6. Przewodniczący obrad ma prawo przerwać wypowiedzi lub odebrania głosu, jeśli 
wypowiedź odbiega od tematu będącego tematem dyskusji. 

7. Obrady Rady Związku są protokołowane i podpisane przez: Przewodniczącego Rady i 
protokolanta, a tekst zostaje opatrzony pieczęcią Związku. 

8. Protokoły z posiedzeń Rady mają charakter poufny. Wydanie protokołów osobom trzecim 
wymaga uchwały Rady. 

§ 6 

1. W posiedzeniach Rady Związku biorą udział: 
a) Członkowie Rady z głosem stanowiącym 
b) Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Związek goście. 

2. W obradach mogą uczestniczyć członkowie Związku jak: Przewodniczące Gminnych Rad 
KGW i KGW, Prezesi GZRKiOR, członkowie komisji dokooptowani z poza Rady. 



§ 7 

Obowiązki członka Rady Związku: 
1. Każdy z członków Rady Związku przyjmuje na siebie obowiązki zapisane w niniejszym 

Regulaminie. 
2. Uczestnictwo członków Rady Związku w posiedzeniach jest obowiązkowe. 
3. Każdy z członków Rady Związku ma obowiązek wykonania prac zaleconych mu do 

wykonania przez Radę, wynikających z podjętych uchwał Rady. 

§ 8 

1. Rada w okresie między Zjazdami, może odwołać w drodze uchwały przyjętej ilością 3/4 
oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady: 
1) Przewodniczącego Rady na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
2) Prezesa Związku na uzgodniony wniosek Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej 

2. Rada w okresie między Zjazdami, może odwołać w drodze uchwały przyjętej zwykłą 
ilością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady 
1) Członka Rady na wniosek: organizacji macierzystej, Prezydium Rady, Komisji 

Rewizyjnej. 
2) Członka Zarządu na uzgodniony wniosek Prezesa i Prezydium Rady 

2. Rada może dokonać wyboru: 
1) Przewodniczącego Rady spośród zgłoszonych kandydatów przez co najmniej 3 

członków, reprezentujących Gminne Związki Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, 

2) nowego członka Rady przed upływem kadencji, spośród delegatów na Zjazd w 
oparciu o zgłoszenia zrzeszonych organizacji zwykłą większością głosów. 

3. Zmiany składu Rady w ciągu kadencji nie mogą przekroczyć 50 % jej stanu osobowego. 

§ 9 

1. Uchwały Rady są ważne, przy podejmowaniu których obecnych było co najmniej 50% 
członków, a ich tekst został podpisany przez Przewodniczącego i Członka Rady oraz 
opatrzony pieczęcią okrągłą Związku. 

§ 10 

Prawa i obowiązki Rady: 
1) Podstawowy zakres praw i obowiązków członków Rady Związku określa statut Związku. 
2) Rada Związku ma obowiązek wskazania sposobu realizacji uchwał w wypadku braku 

pokrycia finansowego lub bezpośrednich możliwości prawnych. 
3) Rada Związku ma prawo powoływania komisji zadaniowych. 

§ 11 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez III Zjazd Delegatów w  dniu 17 marca  2015r.  
i obowiązuje z dniem uchwalenia 

 
 
Sekretarz  Zjazdu:           Przewodniczący Zjazdu: 

 
 
 

.......................................             ................................................. 
   Jerzy Orczykowski         Roman Lewandowski 


