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REGULAMIN ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH 

 

§ 1 

1. Zarząd Stowarzyszenia  jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia.  

2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia  

w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

3. Z tytułu pełnionej funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, ustalone uchwałą Walnego 

Zebrania Członków. 

4. Z tytułu prowadzonej działalności, Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków, które go powołuje. 

Przed Walnym Zgromadzeniem Członków odpowiada także Członek Zarządu dokooptowany w trybie § 16 ust. 

2 Statutu Stowarzyszenia. 

5. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia, Uchwał Walnego 

Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu. 

6. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu. 

 

§ 2 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na trzyletnią 

kadencję, przy czym mandat do pełnienia funkcji Członka Zarządu wygasa z chwilą wyboru nowego Zarządu. 

Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, Skarbnika oraz 

Sekretarza Stowarzyszenia. W przypadku, gdy zarząd składa się z 3 członków Wiceprezes Zarządu pełni funkcję 

Skarbnika lub Sekretarza Wiceprezes Zarządu może pełnić funkcję Skarbnika lub Sekretarza także wówczas, 

gdy liczba członków zarządu jest większa niż 3. 

2. Wiceprezesi Zarządu, Skarbnik oraz Sekretarz są wybierani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 

Prezesa Zarządu. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu przed upływem kadencji dokonuje się 

kooptacji na zasadach określonych w § 16 ust. 2 Statutu. Zarząd określa jednocześnie funkcję tak wybranego 

Członka Zarządu. 

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

4. Członek Zarządu nie może pełnić funkcji we władzach innych Stowarzyszeń i Fundacji bez pisemnej zgody 

Zarządu. 

5. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z członkiem Komisji Rewizyjnej 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub nadrzędności z tytułu zatrudnienia. 

6. Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach, zwoływanych przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub osobę 

wskazaną przez Prezesa Stowarzyszenia. 

 

§ 3 

1. Osoba wchodząca w skład Zarządu może być zawieszona w czynnościach lub odwołana z jego składu przez 

Walne Zebranie Członków, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub 

regulaminem, nie wykonuje uchwał organów Stowarzyszenia bądź w inny sposób zawiodła zaufanie członków 

Stowarzyszenia. Odwołanie członka Zarządu następuje na podstawie uchwały podjętej większością głosów  

w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

2. Zawieszenie lub odwołanie osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić z przyczyn, o których mowa  

w ust. 1, także na podstawie uchwały Zarządu, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy wybranych członków Zarządu. 

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odwołania lub zawieszenia odwołany lub zawieszony członek Zarządu 

może się odwołać do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym 

Zebraniu Członków. Do tego czasu zawieszony lub odwołany Członek Zarządu nie pełni swojej funkcji, może 

jednak podejmować czynności nie cierpiące zwłoki. 

 

§ 4 

1. Zarząd działa w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach (ul. Gen. Jankego 160). 

2. Posiedzenia Zarządu, w zależności od potrzeb, mogą być organizowane również w innych miejscach, pod 

warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o takim zebraniu. 

 

§ 5 

Mandat Zarządu do pełnienia funkcji wygasa z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków. 
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§ 6 

Do zakresu kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy przede wszystkim: 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2. Przygotowywanie oraz zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa, 

5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz podejmowanie działań w jego imieniu. 

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

7. Opracowanie planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminu działania Zarządu, 

8. Przyjmowanie Regulaminu Zarządu,  

9. Zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w granicach 

ustalonych przez Walne Zebranie Członków, 

10. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków, 

11. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 

12. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia rezygnacji złożonej przez Członka  

lub Członków Zarządu, 

 

 

§ 7 

1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach i w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu. 

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. W razie nieobecności Prezesa obrady prowadzi wskazany 

przez Prezesa Wiceprezes. 

3. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest pisemny protokół, który zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz 

funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za 

poszczególnymi uchwałami. Protokół podpisuje protokolant, Prezes Stowarzyszenia oraz co najmniej jeden 

członek  Zarządu obecny na zebraniu. 

4. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi rejestr podejmowanych uchwał i wniosków. 

5. Za prawidłowość prowadzonej dokumentacji odpowiada Sekretarz Stowarzyszenia. 

6. Za prowadzoną działalność finansową Stowarzyszenia oraz dokumentację dotyczącą tej materii odpowiada 

Skarbnik Stowarzyszenia. 

7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym : 

a. członkowie Komisji Rewizyjnej, 

b. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia - zaproszeni przez Zarząd, 

c. członkowie wspierający lub ich przedstawiciele, jeżeli zostali  zaproszeni przez Zarząd, 

d. inni goście zaproszeni przez Zarząd, 

e. pracownicy Biura Stowarzyszenia w zakresie, w jakim jest to uzasadnione wykonywanymi przez nich 

zadaniami. 

8. Zarząd składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności. 

9. O dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu w terminie do 

7 dni przed planowanym posiedzeniem drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

10. Z ważnych powodów posiedzenie może zostać zwołane bez zachowania ustalonego terminu powiadomienia. 

11. Obecność na posiedzeniu Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału  

w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego posiedzenie. 

 

§ 8 

Członkom Zarządu może przysługiwać zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku 

z realizacją wyznaczonych zadań. 

 

§ 9 

Zarząd Stowarzyszenia przy wykonywaniu zadań wymagających wiedzy specjalistycznej, może korzystać z usług 

specjalisty, również spośród osób nie będących członkami Stowarzyszenia. W pierwszej kolejności należy korzystać 

ze specjalistów będących Członkami Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Do 

prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym członków Stowarzyszenia na 

podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

§ 10 

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jego członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 
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2. W uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbywać w formie pisemnej 

korespondencji lub środków elektronicznego porozumiewania się na odległość. 

3. Uchwały Zarządu są podpisywane przez wszystkich członków Zarządu biorących udział w głosowaniu. Odpisy 

uchwał mogą być wydawane po pisemnym potwierdzeniu ich zgodności z oryginałem przez Prezesa lub dwóch 

Członków Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Sekretarza. 

5. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Zarządu 

6. Uchwała Zarządu powinna zawierać: 

a. numer kolejny i rok 

b. tytuł uchwały, 

c. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały, 

d. określenie zadań i w miarę potrzeby środków i osób odpowiedzialnych za realizację. 

7. Korespondencja przychodząca jest otwierana przez Prezesa, który po jej rozpatrzeniu przekazuje ją na ręce 

Sekretarza Stowarzyszenia, Sekretarz nadzoruje dokument zgodnie z podjętą decyzją do właściwej osoby i 

nadzoruje obieg przedmiotowego dokumentu wraz z jej rejestrem. Pod nieobecność Prezesa  korespondencję 

odbiera wyznaczona przez niego osoba.  W przypadku nie wyznaczenia osoby do odbioru korespondencji, do 

jej odbioru upoważniony jest Sekretarz. 

8. Sekretarz zobowiązany jest do nadzorowania obiegu dokumentów, przechowywania, jak również wdrożenia 

skutecznej procedury bieżącego dostępu do dokumentacji przez członków Stowarzyszenia.  

 

§ 11 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach 

majątkowych wymagane są podpisy: Prezesa i członka Zarządu działających łącznie. W razie nieobecności Prezesa 

(trwającej dłużej niż miesiąc) oświadczenie woli, będzie ważne tylko wtedy, jeżeli zostanie złożone przez 

Wiceprezesa we współdziałaniu z innym członkiem Zarządu. Czynności, które powodują powstanie zobowiązań 

finansowych przekraczających kwotę 5.000,00 zł powinny zostać zatwierdzone uchwałą Zarządu lub zostać 

potwierdzone przez Skarbnika, chyba że Skarbnik przy danej czynności reprezentuje Stowarzyszenie, jako Członek 

Zarządu. 

 

§ 12 

Kompetencje członków Zarządu: 

1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia: 

a. kieruje pracami Zarządu, 

b. otwiera Walne Zebranie Członków, 

c. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 

d. czuwa nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu, 

e. sprawuje nadzór nad całością spraw prowadzonych i dotyczących Stowarzyszenia. 

2. Wyznaczony Wiceprezes Stowarzyszenia zastępuje Prezesa pod jego nieobecność w sprawach pozostających  

w jego kompetencji. 

3. Sekretarz Stowarzyszenia prowadzi dokumentację Stowarzyszenia, w tym rejestr uchwał, korespondencji  

i członków Stowarzyszenia, protokoły Walnych Zgromadzeń oraz posiedzeń Zarządu. 

4. Skarbnik Stowarzyszenia odpowiada za finansową działalność Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

W przypadku śmierci lub odwołania członka Zarządu, Zarząd ma prawo do uzupełnienia składu Zarządu spośród 

członków Stowarzyszenia. W trybie tym można powołać nie więcej niż  dwóch Członków Zarządu  
 

§ 14 

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu. 

2. Zmiany postanowień Regulaminu dla swojej skuteczności wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej 

większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej członków Zarządu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.  

 

Katowice, dnia 11 lutego 2010 roku 

 

 


