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Regulamin
Pracy Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom
§1
Zarząd Główny pełni funkcję najwyższe władzy Stowarzyszenia w okresach gdy Walne
Zgromadzenie nie obraduje:
a) Kadencja Zarządu trwa 4 lata,
b) Skład Zarządy Głównego wybranego na Walnym Zgromadzeniu Członków Założycieli
w dniu 6 lipca 2012 r ustalono na 7 osób.
c) Na czele Zarządu Głównego stoi Prezes, który kieruje ego pracami
d) Zarząd Główny podejmuje decyzje drogą uchwały, zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej połowy członków Zarządu..
§ 2
Do kompetencji Zarządu Głównego należą sprawy zawarte w § 20 statutu Stowarzyszenia.
§ 3
Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes i Sekretarz Zarządu Głównego a w razie ich
nieobecności wiceprezesi przez nich upoważnieni.
§ 4
Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania oświadczeń woli wymagane jest działanie
łączne Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i jednego członka Zarządu
§5
Każdy z członków Zarządu jest odpowiedzialny za realizację
celów stowarzyszenia
w szczególności cele zawarte w § 7 Statutu Stowarzyszenia.
§ 6
W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym:
a) członkowie Komisji Rewizyjnej,
b) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
c) przedstawiciele członków wspierających – zaproszeni przez Zarząd,
d) inni goście zaproszeni przez Zarząd.
Porządek obrad posiedzenia ustała Prezes lub zwołujący, uwzględniając wnioski złożone przez
członków Zarządu..
§9
Każdy członek Zarządu Głównego jest zobowiązany do agitacji do wstąpienia w nasze szeregi
oraz budowę struktur w terenie.
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§ 8
Ustala się terminy zebrań Zarządu na każdy drugi czwartek każdego miesiąca w roku począwszy
od miesiąca sierpnia 2012r.
a) zmianie terminu zebrania członkowie Zarządu powiadomieni zostaną przez Biuro
Stowarzyszenia w terminie 7 dni przed posiedzeniem,
b) z ważnych powodów zebranie Zarządu może być zwołane bez zachowania ustalonego
terminu powiadomienia,
c) obecność na posiedzeniu Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności
wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego
posiedzenie.
§ 9
1. Zarząd głosuje jawnie.
2. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek członka Zarządu.
§ 10
1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał,
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
składu Zarządu,
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciw uchwale może przy
podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.
5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może być odbyć się w drodze ustalenia
telefonicznego .Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być przedstawione do akceptacji Zarządowi
na najbliższym jego posiedzeniu

§ 11
1. Uchwała Zarządu powinna zawierać w szczególności:
a) numer kolejny i rok,
b) tytuł uchwały,
c) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
d) wskazanie osoby, sposobu i terminu realizacji,
e) termin wejścia w życie uchwały.
2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz Sekretarz.
§ 12
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Członkowie Zarządu Głównego mają wgląd do
protokołów i prawo do zgłoszenia na piśmie ewentualnych uwag i poprawek do protokołu.
Ponadto protokół jest jawny i dostępny wszystkim członkom Stowarzyszenia NWŚD
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§ 13
Zarząd może ustalić, w trybie uchwały, zakres obowiązków dla poszczególnych Członków
Zarządu.

§14
1. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
Zarząd ma prawo:
a) powierzyć pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu,
b) uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia.
§ 15
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte Regulaminem rozstrzyga
Przewodniczący posiedzenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz przyjętymi
powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej 2 Członków
Zarządu.
3. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
§ 16
Roczne sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia NWŚD w oparciu o
dokumentację, Zarząd przyjmuje w sposób analogiczny jak protokoły.
§ 17
Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały

Uchwałę o akceptacji Regulaminu pracy Zarządu po wprowadzeniu poprawki w § 12, podjęto
jednogłośnie w dniu 9 sierpnia 2012 r.
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia NWŚD
Paweł Helis
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