                                   REGULAMIN ZARZĄDU CZĘSTOCHOWSKIEGO          
                                              STOWARZYSZENIA
                                   REUMATYKOW I ICH SYMPATYKÓW
ęłęó
                                                PRZEPISY OGÓLNE 
                                                      Par.1    
1. Zarząd Stowarzyszenia jest statutowym organem Stowarzyszenia. 
2. Skład Zarządu, sposób jego powoływania/odwoływania, jego kompetencje, sposób 
     funkcjonowania oraz sposób reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz określa Statut 
3. Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach,
    Statutu, niniejszego Regulaminu, uchwał organów Stowarzyszenia oraz innych właściwych
    przepisów. 
4. Zarząd wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zebrania 
    Członków oraz uchwał Komisji Rewizyjnej. 
5. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Zarząd działa kolegialnie i podejmuje
    decyzje w formie uchwał. 
                                                       Par.2
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami 
    Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za 
    swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. Zarząd, kierując się celami statutowymi Stowarzyszenia, jest odpowiedzialny za wdrożenie
 i realizację ustalonych przez Walne Zebranie Członków kierunków działalności Stowarzyszenia.
   Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Stowarzyszenia oraz
   prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. 
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach finansowych Stowarzyszenia Członkowie Zarządu
    powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu
   wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym
    przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na cele statutowe Stowarzyszenia. Przy ustalaniu
    granic uzasadnionego ryzyka należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej
    perspektywie interesy Stowarzyszenia oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze 
   Stowarzyszeniem w zakresie jego działalności statutowej, oraz interesy społeczności lokalnych. 
4. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
    Stowarzyszenie jest reprezentowane przez pełnomocników powołanych na mocy uchwały
    Walnego Zebrania Członków. 
                                                        Par,3
1. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście lub przez wyznaczonych
     pełnomocników. 
2. Zarząd może przekazać prowadzenie oznaczonych spraw poszczególnym Członkom Zarządu
     lub członkom Stowarzyszenia. Zarząd nie może jednak przekazać spraw, które zostały 
     zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa lub Statut. Przekazanie
     spraw do prowadzenia następuje na mocy odrębnej uchwały Zarządu. 
3. Przekazanie sprawy danemu Członkowi Zarządu lub członkom Stowarzyszenia nie stanowi
     przeszkody dla jej rozpatrzenia przez Zarząd. 
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4. Powierzenie Zarządowi sprawy przez Walne Zebranie Członków lub Komisję Rewizyjną
 następuje w na mocy uchwały wymienionego organu. 
                                                             Par.4
1. Członek Zarządu ma obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw powierzonych mu przez 
    Zarząd na podstawie uchwał organów Stowarzyszenia, przyjętych przez Zarząd uchwał, 
    a także zawartej z nim umowy. Członek Zarządu może każdą sprawę, należącą do jego
    właściwości, poddać rozstrzygnięciu przez Zarząd. 
2. Członek Zarządu może żądać, by sprawa należąca do innego Członka Zarządu została 
    rozstrzygnięta przez Zarząd. 
3. W sprawie należącej do więcej niż jednego Członka Zarządu zainteresowani Członkowie
    Zarządu ustalą Członka Zarządu, który będzie właściwy we wspólnej sprawie. 
   W razie wątpliwości lub sporu, właściwego Członka Zarządu ustali Zarząd Stowarzyszenia. 
4. Prezes Zarządu może uchylić każdą decyzję innego Członka Zarządu. 
    w takim wypadkuCzłonek Zarządu, którego decyzja została uchylona, może żądać
    rozpatrzenia sprawy przez Zarząd. 
5. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie mogą posługiwać się pieczątkami imiennymi
     z wyszczególnieniem pełnionej funkcji. Wzór pieczęci uchwala Zarząd odrębna uchwałą.
 
                                ZAKRES CZYNNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU 
                                                             Par.5 
1. W ramach zakresu działania Zarządu, do zakresu czynności Prezesa Zarządu należą sprawy
     nie zastrzeżone ani dla Zarządu, ani dla innych Członków Zarządu. 
2. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy, w szczególności: 
    1) koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu, 
    2) reprezentowanie Stowarzyszenia - w razie potrzeby - wraz z innymi osobami
     upoważnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia, 
    3) informowanie Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, 
    związanych  z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, 
    4) wykonywanie innych czynności przewidzianych dla Prezesa Zarządu wynikających
    z przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał Komisji 
    Rewizyjnej 
3. W czasie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes lub inny wskazany przez Prezesa 
    Członek Zarządu. 
                                                               Par.6
Do zakresu czynności Sekretarza należy, w szczególności: 
1) koordynowanie i kierowanie procedurami rejestracyjnymi Stowarzyszenia; 
2) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz protokołów z zebrań Zarządu; 
3) koordynacja korespondencji Stowarzyszenia; 
4) informowanie członków Stowarzyszenia o pracach Zarządu; 
                                                               Par.7
Do zakresu czynności Skarbnika należy, w szczególności: 
1) odpowiedzialność za sprawy finansowe Stowarzyszenia i zbieranie składek członkowskich; 
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2) przygotowywanie w porozumieniu z Prezesem Zarządu, projektu uchwały budżetowej, 
   podejmowanej przez Walne Zebranie Członków na następny rok kalendarzowy; 
3) sporządzanie projektu sprawozdania z realizacji uchwały budżetowej Stowarzyszenia za
 miniony rok kalendarzowy i przedstawianie go na Walnym Zebraniu Członków, po uprzedniej 
akceptacji Zarządu; 
4) przedstawianie sprawozdanie z finansowej działalności  na Walnym Zebraniu Członków 
5) realizacja budżetu Stowarzyszenia 
                                                                Par.8 
Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotów kosztów przejazdu, a także wydatków
 poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych przez Zarząd zadań. Koszty te winny być
 rozliczone według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.
 
                                                  POSIEDZENIA ZARZĄDU 

                                                                 Par.9
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu listem poleconym, telefonicznie
 lub przy użyciu poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu, Członek Zarządu powinien być
 zawiadomiony nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu. 
3. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie i miejscu, jeżeli mogą w nim
 uczestniczyć wszyscy Członkowie Zarządu. 
4. Porządek obrad może być rozszerzony jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu obecni są na
 posiedzeniu. Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności całego Zarządu. 
5. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu wskazany 
imiennie przez Prezesa Zarządu. 
6. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o planowanym posiedzeniu
 wszystkich członków Zarządu. 
7. Członkowie Zarządu mogą zgłaszać w trakcie obrad wolne wnioski. 
8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji 
Rewizyjnej lub ich pełnomocnicy, członkowie honorowi lub ich pełnomocnicy oraz goście
 zaproszeni przez członków Zarządu Stowarzyszenia lub członków Komisji Rewizyjnej
. 
                                                                  Par.10
1. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania. W takim
 wypadku na piśmie zawierającym treść uchwały Członek Zarządu składa swój podpis,
 zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy też jest jej przeciwny. Brak wzmianki 
oznacza, że podpisujący przyjmuje uchwałę. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać
 każdy Członek Zarządu i może być ono wysłane do każdego Członka Zarządu z osobna. 
Pismo zawierające uchwałę może być przesłane do Członka Zarządu , lub przez Członka
 Zarządu także drogą faksową. 
2. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków
 bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty 
elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też wideokonferencji.
 Do podejmowania uchwały przy użyciu poczty elektronicznej stosuje 
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się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwały w trybie pisemnego
 głosowania,  natomiast do podejmowania uchwał podczas telekonferencji lub wideokonferencji 
stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach
 Zarządu. 
3. Uchwałę podjętą w trybie pisemnego głosowania uważa się za podjętą w dniu, w którym do
 Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu w czasie jego
 nieobecności dotrze wymagana liczba pisemnych głosów opowiadających się za przyjęciem
 uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści uchwały. 
                                                                    Par.11
1. Głosowanie jest jawne Na wniosek 1/3 członków odbywa się w sposób tajny.
2. Głosowanie nad uchwałami przeprowadza osoba przewodnicząca obradom 
3. Treść uchwały przyjętą w głosowaniu odczytuje osoba przewodnicząca obradom lub osoba
 sporządzająca protokół. 
4. Uchwały Zarządu podpisuje osoba przewodnicząca obradom oraz osoba sporządzająca 
protokół. 
5. Uchwały Zarządu oznacza się wg następującego wzoru: „numer uchwały (oznaczony cyfrą)
 / rok podjęcia uchwały (w postaci czterocyfrowej) / Z”, przykładowo: „1/2009/Z”. 
                                                                    Par.12
Członek Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu
 zdanie odrębne. 
                                                                    Par.13
1. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół. 
2. Sporządzenie protokołu należy do Sekretarza lub osoby wskazanej przez osobę
  przewodniczącą obradom. 
3. Protokół winien zawierać miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych
 Członków Zarządu w formie listy obecności, imiona i nazwiska innych osób .jeżeli uczestniczą
 w posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi
 uchwałami, treść zdań odrębnych zgłoszonych przez Członków Zarządu. 
4. W protokole z posiedzenia Zarządu umieszcza się także wzmiankę o uchwałach Zarządu 
podjętych poza posiedzeniem  w okresie między posiedzeniami Zarządu, o których mowa 
w § 10 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu. 
5. Protokół podpisują osoba przewodnicząca obradom oraz osoba sporządzająca protokół. 
6. Członek Zarządu może zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. 
W razie zgłoszenia takiego wniosku, o jego uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd na kolejnym
 posiedzeniu. 
7. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia w sposób
 określony przez Zarząd. 
8. Protokoły winny być udostępnione Członkom Zarządu do wglądu na każde ich żądanie. 
                                                                    Par.14
Uchwały Zarządu wchodzą w życie z dniem ich powzięcia, chyba że przewidziano w nich inny
 termin. 
                                                                    Par.15
1. Wnioski, prośby i skargi składane są w formie pisemnej do Zarządu. 
2. Zarząd winien udzielić w każdym przypadku odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty
 wpływu wniosku, skargi lub prośby. 
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                                                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                                                     Par.16
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisu ustawy
 z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach, inne obowiązujące przepisy prawa 
oraz postanowienia Statutu. 
                                                                     Par.17
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dla swej ważności wymagają uchwały Zarządu
 zatwierdzonej uchwałą Walnego Zebrania Członków. 
                                                                     Par.18
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie 
Członków. 
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