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  REGULAMIN ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ 

zatwierdzony dnia 16.06.2018 roku przez Walne Zebranie Członków SMZT 

w oparciu o art. 12 pkt. 16 Statutu Stowarzyszenia 

 

Art. 1  

[definicje] 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

1. Stowarzyszeniu – rozumie się przez to Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (SMZT). 

2. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 

3. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd SMZT. 

4. Prezydium Zarządu – rozumie się przez to Przewodniczącego Zarządu, Zastępcę lub Zastępców 

Przewodniczącego, Skarbnika oraz Sekretarza. 

 Art. 2  

[postanowienia ogólne] 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, 

uchwał Walnego Zebrania oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. 

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji nie zastrzeżonych dla innych 

organów Stowarzyszenia. 

4. Zarząd organizuje działalność Stowarzyszenia w sposób zapewniający realizację zadań statutowych 

zgodnie z przepisami prawa oraz uchwałami organów Stowarzyszenia. 

5. Zarząd realizuje swoje działania za pomocą uchwał. 

6. Zarząd ma swoją siedzibę w Tarnowskich Górach. 

7. Skład Zarządu oraz wybór Przewodniczącego Zarządu określa Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin 

Zarządu. 

8. Proponowany porządek obrad Zarządu oraz materiały robocze przygotowywane są przez Prezydium 

Zarządu. 

9. Prezydium Zarządu kieruje Stowarzyszeniem pomiędzy posiedzeniami Zarządu. 

Art. 3  

[delegacja do realizacji zadań statutowych] 

1. Zarząd ma prawo delegować członka Zarządu do realizacji zadań statutowych. 

Art. 4 

[Zebrania] 

1. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczyć w zebraniach i innych pracach Zarządu.  

2. Dopuszcza się uczestnictwo Członków Zarządu w zebraniach Zarządu oraz ich udział w głosowaniach 

jawnych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile brak jest wątpliwości co do 

tożsamości takich Członków Zarządu. W takim przypadku Członek Zarządu uczestniczący w Zebraniu 

przy pomocy środków porozumiewania się na odległość złoży swój podpis na liście obecności z tak 



2 
 

przeprowadzonego Zebrania na pierwszym Zebraniu, podczas którego będzie obecny w siedzibie 

Stowarzyszenia. 

3. Zebrania odbywają się w każdy czwartek tygodnia od godziny 18:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy 

ul. Gliwickiej 2 w Tarnowskich Górach bez konieczności ich zwoływania, o ile Przewodniczący 

Zarządu lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego Zarządu nie zarządzi inaczej na co 

najmniej 2 dni przed planowanym terminem Zebrania i nie powiadomi o tym fakcie wszystkich 

Członków Zarządu. Powiadomienie takie nastąpi osobiście, w formie pisemnej, bądź też – o ile 

Członek Zarządu uprzednio wyrazi na to zgodę – na wskazany adres poczty elektronicznej. 

4. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w zebraniach Zarządu, Członek Zarządu 

zobowiązany jest do usprawiedliwienia w formie pisemnej swojej nieobecności. 

5. Sekretarz przygotowuje w uzgodnieniu z Przewodniczącym Zarządu proponowany porządek obrad 

Zebrania oraz przedstawia go wraz z załącznikami Członkom Zarządu w sposób umożliwiający im 

zapoznanie się przed Zebraniem z zagadnieniami objętymi proponowanym porządkiem obrad. 

6. Zebraniem Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego Zarządu. 

7. W sprawach pilnych, o ile przeprowadzenie Zebrania Zarządu jest niemożliwe w terminie wymaganym 

do podjęcia uchwały, dopuszcza się, po uprzednim poinformowaniu wszystkich Członków Zarządu, 

możliwość przeprowadzenia głosowania w drodze podpisania projektu uchwały kolejno przez co 

najmniej połowę Członków Zarządu, ustalenia telefonicznego, za pomocą faksu, korespondencji 

pocztowej lub elektronicznej (e-mail) (głosowanie w trybie obiegowym). Zatwierdzenie tak podjętej 

uchwały następuje na najbliższym zebraniu Zarządu. 

Art. 5 

[przebieg zebrania] 

1. Przewodniczący Zarządu sprawdza listę obecności. Jeżeli na zebraniu obecna jest co najmniej połowa 

członków Zarządu (quorum) Przewodniczący Zarządu otwiera zebranie Zarządu. 

2. Przewodniczący Zarządu przedstawia proponowany porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian 

w proponowanym porządku obrad może w każdym czasie wystąpić każdy Członek Zarządu. Przyjęcie 

lub zmiana porządku obrad następuje zwykłą większością głosów. 

3. Zarząd przyjmuje protokół z poprzedniego zebrania zwykłą większością głosów. 

4. Zebranie Zarządu rozpoczyna się wraz z przystąpieniem do prac nad pierwszym punktem porządku 

obrad. 

5. Podmioty uprawnione do przedkładania Zarządowi spraw do rozpatrzenia powinny to robić pisemnie 

za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zebrania 

Zarządu. Sprawy te są rozpatrywane po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, o ile nie 

zostaną do niego włączone. 

6. Sprawy, które wymagają przygotowania lub dodatkowej analizy, zgłoszone podczas Zebrania winny 

zostać rozpatrzone podczas obrad kolejnego Zebrania Zarządu, chyba że sprawa nie cierpi zwłoki lub 

na bieżące rozpatrzenie wyrażą zgodę wszyscy obecni Członkowie Zarządu. 

7. W Zebraniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej. W Zebraniach 

Zarządu mają prawo uczestniczyć inne osoby, w tym również nie będące członkami Stowarzyszenia, o 

ile Zarząd tak postanowi. 

8. Przewodniczący Zarządu zamyka zebranie Zarządu, po rozpatrzeniu przez Zarząd ostatniej sprawy. 

Art. 6 

[głosowania; uchwały] 
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1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego 

Członków. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, o ile co innego nie wynika z niniejszego 

Regulaminu lub Statutu Stowarzyszenia. 

3. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki przez Członków Zarządu. Przewodniczący 

Zarządu prosi o podniesienie ręki kolejno: osoby głosujące za, osoby głosujące przeciw i osoby 

wstrzymujące się od głosu. Przewodniczący Zarządu może zarządzić głosowanie w innej kolejności, 

jeżeli może to usprawnić lub ułatwić procedurę głosowania. 

4. Uchwały Zarządu w sprawach personalnych są podejmowane w głosowaniu tajnym. 

5. Głosowanie tajne polega na wypełnieniu przez każdego Członka Zarządu karty do głosowania – 

poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim miejscu. Wzór karty do głosowania zostanie 

przygotowany przez Prezydium Zarządu. Karta do głosowania powinna czynić zadość zasadzie 

tajności głosowania. 

6. Wszelkie dopiski na kartach do głosowania nie przewidziane w niniejszym Regulaminie powodują 

nieważność głosu. 

7. Głos nieważny liczy się przy obliczaniu quorum, lecz nie ma znaczenia dla wyników głosowania. 

8. Sekretarz zlicza głosy każdego głosowania i ogłasza pozostałym Członkom Zarządu informacje na 

temat wyników głosowania. Wyniki są ostateczne i nie mogą być podważone. 

9. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu. 

10. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach dotyczących ich personalnie. 

Art. 7 

[rejestr uchwał] 

1. Zarząd prowadzi rejestr wszystkich uchwał. 

2. Każda uchwała podjęta przez Zarząd powinna mieć nadany kolejny numer porządkowy, datę podjęcia 

i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. 

3. Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego Zarządu. 

4. Przewodniczący Zarządu przekazuje do informacji Przewodniczącemu Walnego Zebrania lub Komisji 

Rewizyjnej – na ich wniosek - treść podjętych przez Zarząd uchwał. 

Art. 8 

[protokół] 

1. Z Zebrania Zarządu sporządza się protokół. 

2. Protokół powinien zawierać datę zebrania, imiona i nazwiska Członków Zarządu i innych osób 

biorących udział w zebraniu, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu, 

omówienie spraw będących przedmiotem zebrania oraz informacje o wynikach głosowań. 

3. Teksty podjętych uchwał stanowią załączniki do protokołu. 

4. Protokół z Zebrania Zarządu musi być sporządzony przed następnym zebraniem Zarządu. 

5. Protokół z Zebrania Zarządu podpisują prowadzący Zebranie oraz protokolant. 

6. Protokół z Zebrania Zarządu przyjmuje Zarząd na najbliższym Zebraniu Zarządu. 

7. Protokół z Zebrania Zarządu jest jawny dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Art. 9 

[pozostałe zadania Zarządu] 

1. Zarząd opracowuje i zatwierdza: 
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 regulamin pracy, 

 regulamin wynagradzania i premiowania pracowników, 

 regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2. Zarząd opracowuje i zatwierdza: 

 instrukcję obiegu dokumentów, 

 instrukcję kontroli wewnętrznej, 

 inne wynikające z odrębnych przepisów regulaminy. 

3. Zarząd, w formie uchwały, zatwierdza politykę rachunkowości Stowarzyszenia. 

 

 

 

 


