
PROJEKT 
REGULAMIN WYBORÓW ORGANÓW 

WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW, KÓŁEK i ORGANIZACJI ROLNICZYCH 
w BYDGOSZCZY i DELEGATÓW na ZJAZDY  

1. Wojewódzki Zjazd Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych wybiera swoje 
organy w głosowaniu tajnym (chyba, że Zjazd postanowi inaczej): 

a) Przewodniczącego Rady WZRKiOR 

b) Radę WZRKiOR w ilości do 45 członków. (35 = 8 powiatów x4 + 3 inne) 

c) Komisję Rewizyjną w ilości do 5 członków 

d) Delegatów na Zjazd Krajowy w ilości 1 osoba na 500 członków - 15 osób. oraz 
przedstawicieli na Walne Zebrania organizacji których Związek jest członkiem. 

2. Prawo głosowania w sprawach wyboru organów WZRKiOR przysługuje delegatom 
wpisanym i podpisanym na liście delegatów za okazaniem mandatu. (także pełnomocnik 
delegata po przedstawieniu Pełnomocnictwa) 

3. Kandydatów do organów Związku oraz na delegatów na Zjazdy Krajowe rekomendują, 
Komisji Wyborczej Delegaci lub Porozumienia Powiatowe spośród obecnych delegatów,  
a) Kandydatów do Rady zgłaszają powiatowe porozumienia wyborcze organizacji 

gminnych (GZRKiOR, GR KGW) w ilości 6 osób / powiat do Rady i po 1/powiat do KR. 
b) Obecni Delegaci, (kandydat zgłaszany wymaga poparcia minimum 3 delegatów). 

4. Bierne prawo wyborcze do Rady Związku w ilości do 5 (3) członków, przysługuje 
przedstawicielom młodzieży szkolnej i akademickiej. 

5. W razie zgłoszenia kandydata z pośród delegatów nieobecnych na Zjeździe, wymagana 
jest pisemna zgoda nieobecnego Delegata na jego kandydowanie. 

6. Listy kandydatów do Rady, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd przedstawia Komisja 
Wyborcza. Wskazane jest aby krótką charakterystykę kandydata przedstawił zgłaszający. 

7. Wybranymi są osoby, które otrzymały w kolejności największą ilość głosów 

8. Przewodniczący Rady WZRKiOR nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. 

9. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i Zarządu 

10. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu. 

11. Dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia wyborów oraz reprezentacji organizacji 
członkowskich we władzach Związku oraz składu delegatów przyjmuje się zasady: 
Radę WZRKiOR 45 (35) osób wybiera Zjazd z delegatów organizacji szczebla gminnego 
(przedstawicieli Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, spółdzielni 
oraz innych organizacji członkowskich) w tym 5 (3) osób młodzieży delegowanych przez 
Samorządy szkół lub organizacje studenckie.. 
Komisję Rewizyjną (KR) – 5 osobą wybiera się spośród delegatów o dużym 
doświadczeniu społecznym i dorobku zawodowym zgłoszonych przez delegatów Zjazdu. 

12. Wybory delegatów na Zjazd Krajowy i inne - 15 osób, wybiera się spośród zgłoszonych 
wg klucza: 

 5 - delegatek z Gminnych Rad Kół Gospodyń Wiejskich 

 5 - delegatów z Gminnych Związków Rolników i Kółek Rolniczych 

 3 - przedstawicieli organizacji spółdzielczych, stowarzyszeń, osób zasłużonych. 
Delegatami na Zjazdy są osoby funkcyjne Związku: Przewodniczący Rady i Prezes. 



13. Przedstawicieli Związeku do organów organizacji i Związku Krajowego w których jest 
członkiem, desygnuje Rada Związku na wniosek Zarządu Związku. 

14. Wybory przeprowadza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna. Z przebiegu wyborów i 
wyników głosowania sporządza protokół, który podpisują: Przewodniczący i Sekretarz 
Komisji oraz Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu. 

Bydgoszcz, dnia 23 listopada 2022r. 

     Sekretarz Zjazdu     :    Przewodniczący Zjazdu: 

.............................................     ........................................ 


