
 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……./ZWZ/2020 

Walnego Zebrania Członków  
Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 z dnia 28.05.2020 

 
 

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia 
pod nazwą Podhalańska Lokalna Grupa działania. 

 
Zarząd Stowarzyszenia jest statutowym organem Stowarzyszenia i reprezentuje je w sądzie i poza sądem. 
Zarząd działa na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia, niniejszego regulaminu, innych 
właściwych przepisów.  

 
Art. 1 

 
§ 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 

1. Zarząd składa się od 5 do 15  osób. 

2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów będących osobami fizycznymi – 

członkami Stowarzyszenia lub reprezentantami członków Stowarzyszenia będących osobami prawnymi, 

którzy są obecni na Walnym Zebraniu lub którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, zgłoszonych przez 

członków zwyczajnych, Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym lub tajnym, bezwzględną większością. 

3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i 2 Wiceprezesów, Skarbnika i członkowie zarządu. 

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd obowiązany jest działać do czasu ukonstytuowania się nowo 

wybranego Zarządu.  

5. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku: 

1) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, 

2) zrzeczenia się funkcji, 

3) odwołania z funkcji przez Walne Zebranie, 

4) upływu kadencji, z zastrzeżeniem ust. 4 

§ 3 

Do zadań Zarządu należy: 

1. Reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,  

2. Uchwala plan finansowy i zarządza majątkiem Stowarzyszenia oraz powierzonymi mu środkami,  

3. Ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,  

4. Nawiązuje kontakty i współpracę, z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,  

5. Składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków,  

6. Podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym statutem. 

7. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

8. Opracowywanie dokumentów wymaganych przepisami celem przystąpienia do konkursu na realizację 

LSR, 

9. Aktualizuje LSR i podejmuje uchwały w sprawie zmiany LSR, 

9a. Podejmuje uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji, 

10. Uchwala regulamin Biura Stowarzyszenia. 

§ 4 



 

Do głównych kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) w sprawach członkowskich:  

a) przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie, 

b) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, 

c) składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o wykreśleniu członków ze Stowarzyszenia, 

d) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i 

Stowarzyszenia. 

2) w sprawach Walnego Zebrania Członków: 

a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 liczby 

członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie, 

b) przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków, 

c) przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów i oświadczeń Walnego 

Zebrania, a w szczególności w kwestiach: 

- zmian w statucie Stowarzyszenia, 

- postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania, 

- przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia, 

- wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji, 

- opracowania regulaminu Zarządu, który dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Walnego 

Zebrania Członków, 

- proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających, 

d) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności. 

3) w sprawach majątkowych: 

a) pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia, 

b) organizowanie długoterminowych funduszy celowych i zarządzanie nimi. 

 

§ 5 

Zarząd może powołać Sekretarza, który automatycznie wchodzi w skład Prezydium Zarządu. Jego kadencja 

trwa analogicznie do kadencji Zarządu. 

§ 6 

W razie potrzeby, czasowo Sekretarz może mieć swego zastępcę. Zastępca sekretarza nie wchodzi w skład 

Prezydium, może być wybrany z grona zwykłych Członków Stowarzyszenia i w takim przypadku nie posiada 

głosu stanowiącego na posiedzeniach Zarządu. 

§ 7 

Powołanie nowego członka Zarządu w celu uzupełnienia składu w trakcie trwania kadencji, następuje w drodze 

uchwały Zarządu zgodnie z § 11 pkt. 3 Statutu. 

 

Art. 2  

 

Uchyla się  

 

Art. 3 

§ 1 

1. Zarząd działa kolegialnie. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego wyznaczona 

będąca członkiem Zarządu. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go jeden z Wiceprezesów. 

2. Zarząd moje obradować na posiedzeniach stacjonarnych lub posiedzeniach w wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. O trybie posiedzenia decyduje Prezes. 

 



§ 2 

O posiedzeniu Zarządu członkowie powinni być powiadomieni na 7 dni, a w trybie pilnym na 3 dni przed 

terminem posiedzenia, drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście przez członka prezydium. W 

zawiadomieniu podaje się informację o trybie posiedzenia, a w razie organizacji posiedzenia z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej dodatkowo informuje się członków Zarządu o kwestiach technicznych 

istotnych dla prowadzenia obrad.  

 

§ 3 

Na posiedzenia Zarządu może być zaproszony członek Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym jak również inne 

osoby po ustaleniu z Prezydium Zarządu. 

§4 

Zarząd odbywa posiedzenia zgodnie z § 17 Statutu, a w razie potrzeby Zarząd zwołuje zebranie raz na miesiąc. 

Posiedzenie może być zwołane niezależnie od w/w terminów na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu w 

terminie do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

Art. 4 

§ 1 

1. Członkowie Zarządu potwierdzają swą obecność w posiedzeniu poprzez podpis na liście obecności, a w razie 

organizacji posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - poprzez wysłanie na 

początku obrad wiadomości e-mail na adres Biura Stowarzyszenia z informacją, że uczestniczą w 

posiedzeniu Zarządu. Wiadomość ta powinna pozwalać na identyfikację członka Zarządu i wskazywać datę 

posiedzenia, w którym członek Zarządu uczestniczy.  

2. Zarząd rozpatruje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jego kompetencji. 

Zarząd podejmuje uchwały przez głosowanie. Głosowanie jest jawne. W sprawach personalnych głosowanie 

jest tajne. W razie organizacji posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

głosowanie odbywa się w formie online przy zapewnieniu komunikacji między członkami Zarządu w czasie 

rzeczywistym i zapewnieniu możliwości wykonywania prawa głosu. Z wyjątkiem Art.2 § 5, uchwały Zarządu 

zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W 

przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes. 

 

§ 2 

W głosowaniu nad wnioskami i podejmowaniu uchwał głos stanowiący mają członkowie Zarządu. Pozostali 

uczestnicy posiedzeń Zarządu mają głos doradczy. 

§ 3 

Głosowania tajne odbywają się na przygotowanych kartach, które są niszczone po sporządzeniu protokołu z 

posiedzenia Zarządu. 

§ 4 

Nowych członków do Stowarzyszenia zarząd przyjmuje w drodze głosowania nad kandydaturą, po złożeniu 

Deklaracji Przystąpienia kandydata. Nabycie członkostwa Zarząd stwierdza w formie uchwały. 

§ 5 

Po przeprowadzeniu głosowania Prezes lub prowadzący posiedzenie:  

- stwierdza fakt podjęcia uchwały 

- stwierdza nie podjęcie uchwały  

Art. 5 

Przebieg posiedzenia Zarządu jest protokołowany. Protokół musi zawierać porządek obrad, listę obecności, 

wyniki głosowań i tekst uchwały Zarządu. 

Art. 6 

Każdy członek Zarządu może wnieść o uznanie posiedzenia Zarządu lub jego uchwał za nieważne, jeśli złamany 

został Statut lub niniejszy regulamin. Wniosek winien zostać złożony najpóźniej przed następnym 



posiedzeniem Zarządu. W przypadku, gdy Zarząd nie uzna sprzeciwu członka ma on prawo odwołać się od tej 

decyzji do Walnego Zebrania Członków. 

Art. 7 

Nieobecność na posiedzeniu Zarządu usprawiedliwiona pisemnie lub ustnie przed posiedzeniem u członka 

Prezydium Zarządu nie jest uważana za nieobecność nieusprawiedliwioną. Trzy kolejne nieobecności 

nieusprawiedliwione uważa się za rezygnację z członkostwa w Zarządzie. 

Art. 8 

Jeżeli członek Zarządu nie może z uzasadnionych powodów uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu przez okres 

dłuższy niż sześć miesięcy, na jego miejsce Zarząd, w głosowaniu tajnym, może wybrać jego zastępcę. 

Kandydatów na zastępcę, spośród członków Stowarzyszenia, zgłaszają członkowie Zarządu. Zastępca członka 

Zarządu ma pełne uprawnienia zwykłego członka Zarządu.   

Art. 8a 

W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie nad uchwałą Zarządu może się odbyć w drodze ustalenia 

telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem 

staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o głosowaniu, jego formie oraz o dokładnej treści 

podejmowanej uchwały. Przyjęte w tym trybie uchwały są ważne w chwilą podjęcia, lecz muszą zostać 

przedstawione do akceptacji Zarządu na najbliższym jego posiedzeniu. 

Art. 9 

W okresach między posiedzeniami Zarządu, w sprawach, w których nie jest wymagane podjęcie uchwały, 

bieżącą działalnością stowarzyszenia kieruje Prezes. Działa on zgodnie ze Statutem, uchwałami władz 

Stowarzyszenia i zaleceniami Zarządu. 

Art. 10 

Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, podpisuje (zamiennie z wiceprezesem) wraz ze skarbnikiem 

lub księgową dokumenty finansowe. Wiceprezesi zastępują Prezesa w wyżej wymienionych czynnościach pod 

jego nieobecność. 

Art. 11 

Prezes może wydawać zarządzenia, po porozumieniu się z drugim członkiem Prezydium, regulujące tryb 

postępowania w sprawach gospodarowania majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz w sprawach 

pracowniczych. 

Art.12 

§ 1 

Prezes Stowarzyszenia jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Zatrudnia pracowników, 

ustala zakres ich obowiązków i w miarę potrzeb udziela im określonych uprawnień. 

 

Art. 13 

Prezes lub Wiceprezes lub Sekretarz Zarządu w uzgodnieniu z Prezesem przygotowuje porządek posiedzenia 

Zarządu. 

Prezes lub Wiceprezes lub Sekretarz przed posiedzeniem Zarządu może dostarczyć każdemu uczestnikowi 

posiedzenia:  

- porządek obrad Zarządu 

- projekty uchwał i rozstrzygnięć, jakie mają być przedmiotem obrad  

- inne materiały niezbędne podczas obrad Zarządu 

Art. 14 

§ 1 

Sekretarz, jeśli jest ustanowiony, prowadzi korespondencję Zarządu, nadzoruje pracę biura Zarządu, sporządza 

protokóły obrad Zarządu, współpracuje z Prezesem w sporządzaniu sprawozdań i memoriałów dla innych 

podmiotów. 

§ 2 



W przypadku nie ustanowienia Sekretarza, obowiązki. O których mowa w § 1 przejmuje Prezes lub osoba przez 

niego wyznaczona. 

Art.15 

Skarbnik prowadzi nadzór nad polityką finansową Stowarzyszenia na podstawie decyzji Walnego Zebrania 

Członków, uchwał Zarządu. Księgowa Stowarzyszenia sporządza sprawozdania finansowe dla Walnego 

Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej oraz dla organów kontrolujących. 

Art. 16 

§ 1 

Zmian w regulaminie może dokonać WZC na wniosek Zarządu lub wniosek Walnego Zebrania Członków. 

§2 

Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnie dostępnym w myśl rozumienia ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

Art. 17 

Protokoły z Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej – będą dostępne wszystkim 

zainteresowanym Członkom Stowarzyszenia do wglądu, w miejscu ich przechowywania lub drogą elektroniczną 

na każde żądanie, a w przypadku udostępnienia w formie uwierzytelnionych dokumentów za odpłatą 

pokrywającą koszty materiałowe i wysyłkowe uiszczaną na konto Stowarzyszenia lub Skarbnikowi. 

Art. 18 

Każdy członek Zarządu musi znać treść niniejszego regulaminu; 

Art. 19 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez WZC w drodze uchwały. 


