REGULAMIN
Poznańskiej Grupy SPP Polanka
Postanowienia Ogólne
§1.
Poznańska Grupa SPP Polanka w dalszej części niniejszego Regulaminu zwana Grupą jest
dobrowolnym zgrupowaniem członków Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich "Polanka", w dalszej
części niniejszego Regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
§2.
Grupa działa w oparciu o Regulamin Grupy, jak i Statut Stowarzyszenia, którego to Stowarzyszenia
jest częścią.
Cele Grupy
§3.
Grupa jest powołane dla zwiększenia potencjału Stowarzyszenia, w szczególności działań lokalnych.
§4.
1. Grupa realizuje cele określone w Statucie Stowarzyszenia.
2. Grupa współpracuje z uczelniami, placówkami naukowymi i naukowcami, organami administracji
publicznej, w szczególności poprzez:
a) wnioskowanie zmian warunków niekorzystnych dla pszczelarzy,
b) działania polegające na tworzeniu projektów pomagających realizować ochronę i poprawę
warunków pracy pszczelarza oraz zwiększających potencjał organizacji pracujących na rzecz
pszczelarstwa,
c) prace nad zwiększaniem zakresu kształcenia i wykorzystania tego kształcenia na rzecz rozwoju
pszczelarstwa, jak i możliwości zawodowych pracowników i adeptów uczelni,
a także
d) wymianę informacji i poszerzanie wiedzy należnej pszczelarstwu.
Członkostwo
§5.
1. Członkostwo w Grupie jest nadawane przez Zarząd Grupy po uprzednim rozpatrzeniu wniosku o
przyjęcie do Grupy zawierającym pozytywną opinię minimum 2 członków grupy i otrzymaniu
przez Zarząd Grupy wymaganej wpłaty:
a) członkowie Stowarzyszenia opłacają składkę za bieżący rok, jeśli tego nie uczynili wcześniej,
b) nie będący członkami Stowarzyszenia wnoszą do Grupy wpisowe i składkę roczną.
2. W przypadku nieprzyjęcia wnioskującego do Grupy wpłata jest zwracana.
3. Zarząd Grupy nie musi uzasadniać powodu nieprzyjęcia.
§6.
Każdy członek Grupy ma prawo do zabrania głosu na zebraniach Grupy i Zarządu Grupy.
§7.
1. Każdy członek Grupy zachowuje prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia.
2. Ustanie członkostwa w Grupie nie jest jednoznaczne z ustaniem członkostwa w Stowarzyszeniu.
§8.
Utrata członkostwa w Grupie następuje na skutek:
- pisemnej rezygnacji członka Grupy złożonej na ręce Zarządu Grupy,
- nieopłacenia w terminie składek do Grupy,
- utratę rekomendacji przez wprowadzających,
- niedostosowania się do zasad Grupy,
- działalności na szkodę Grupy,
- utraty praw członka Stowarzyszenia.
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Władze Grupy
§9.
Władzę Grupy stanowi Zarząd Grupy składający się z Prezesa, zastępcy, Sekretarza i Członka
Zarządu.
Zarząd Grupy posiada wyłączność na reprezentowanie Grupy.
Inne osoby mogą wykonywać prace na rzecz Grupy na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu
Grupy w sprawach, dla których takie upoważnienie może być wydane.
§10.
Zarząd Grupy zwołuje okresowe zebrania członków Grupy i/lub Zarządu Grupy dla realizacji celów
Grupy.
Zarząd Grupy powiadamia członków Grupy o miejscu, terminie i temacie zebrania członków Grupy
oraz miejscu, terminie i przedmiocie zebrania Zarządu Grupy.
Na zebraniach Grupy i Zarządu Grupy mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Grupy
i zaproszeni przez Zarząd Grupy goście do realizacji celów Grupy.

Postanowienia końcowe
§11.
Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Grupy podejmuje Zarząd Grupy przy obecności członków
Grupy i skonsultowaniu zmian z członkami Grupy.

