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 I. Postanowienia ogólne 
 
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezes, sekretarz, 

skarbnik. 
2. Do kompetencji Zarządu zgodnie z § ….. Statutu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; 
2) realizacja celów Stowarzyszenia; 
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia; 
4) przyjmowanie i wykreślanie członków; 
5) sporządzanie planów i budżetów Stowarzyszenia; 
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 
7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia; 
8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
9) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej; 
10) podejmowanie uchwał w sprawie  
11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia; 
12) wykonywanie zadań przewidzianych w statucie; 
13) podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych dla innych organów. 

3. Kadencja Zarządu trwa ………… lata. 
 
 
II. Ustanie członkostwa w Zarządzie 
 
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

1) upływu kadencji, ( za okres upływu kadencji, uważa się złożenie 
sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu, na którym dokonuje się wyboru 
nowych władz) 

2) ustanie członkostwa w stowarzyszeniu; 
3) zrzeczenie się udziału w tych władzach; 
4) odwołanie przez Walne Zgromadzenie; 
5) prawomocne skazanie wyrokiem Sądu; 
6) śmierci członka.  

2. Zarząd może uzupełnić skład na zwolnione w czasie kadencji miejsce. 
Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 2/5 składu pochodzącego z wyboru.  

 
 
III. Zasady zwoływania posiedzeń oraz sposób podejmowania uchwał. 
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 
2. Decyzję o zwołaniu posiedzenia Zarządu podejmuje Prezes lub – w razie jego 

nieobecności – Wiceprezes. 
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3. Zarząd podejmuje uchwały w składzie, co najmniej trzech członków Zarządu. 
4. W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania decyduje rozstrzygający 

głos Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa. 
 
 
IV. Sposób dokonywania czynności prawnych oraz reprezentowania    
Stowarzyszenia 
 
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i 
Skarbnika.  

2. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia 
wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez Zarząd. 

3. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentowane jest przez Prezesa lub 
upoważnioną przez niego osobę. 

4. W przypadku posiadania konta bankowego wymagane jest złożenie trzech 
wzorów podpisów: Prezesa, Wiceprezesa oraz skarbnika. Do rozporządzenia 
środkami z konta bankowego wymagane są zawsze dwa podpisy. 

 
 
V. Dokumentacja Stowarzyszenia 
 
1. Dokumentacja Stowarzyszenia przechowywana jest w wydzielonym, 

odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
2. Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo przeglądania dokumentacji i 

żądania wyjaśnień. 
3. Wynoszenie dokumentacji na zewnątrz siedziby Stowarzyszenia jest zabronione, 

jednak gdy jest potrzebne okazanie odpowiednim władzom (np. skarbowym) 
może się odbywać tylko za zgodą Prezesa i/ lub Wiceprezesa. 

4. Ustępujący Zarząd  obowiązany jest przekazać protokolarnie dokumentację 
Stowarzyszenia nowemu Zarządowi. 

5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać m.in.: 
datę posiedzenia, przyjęty porządek, zwięzły opis podjętych uchwał, decyzji, 
poleceń, ustaleń. Do protokołu powinna być dołączona lista obecności.  

 
 
VI. Podział pracy w Zarządzie 
 
1. Prezes kieruje pracą Zarządu, a w szczególności: 

a) podejmuje działania organizacyjne związane z bieżącą działalnością 
stowarzyszenia, 

b) dokonuje czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia z 
uwzględnieniem  przypadków ujętych    w Regulaminie Zarządu – dz. IV 
pkt. 1; 
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c) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz z uwzględnieniem przypadków 
ujętych w Regulaminie Zarządu – dz. IV pkt. 3; 

d) pełni nadzór nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia 
e) pełni nadzór nad wykonywaniem uchwał Zarządu. 
f) zwołuje posiedzenia Zarządu. 

 
2. Wiceprezesi zastępują Prezesa podczas jego nieobecności oraz w przypadkach 

ujętych w dziale III  ust. 2 Regulaminu Zarządu, a ponadto pełnią nadzór nad 
pionem majątkowo – finansowym, a w szczególności odpowiada za: 

a) właściwe prowadzenie spraw majątkowych Stowarzyszenia (ewidencja 
majątku, inwentaryzacja); 

b) właściwe prowadzenie spraw finansowo – księgowych Stowarzyszenia 
(dokumentacja finansowo – księgowa); 

c) przygotowanie projektu preliminarza budżetowego na rok następny. 
 

3. Sekretarz odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, a 
zwłaszcza za: 

a) protokołowanie posiedzeń Zarządu; 
b) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu; 
c) właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji Walnego 

Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
archiwizację; 

d) przygotowywanie i wydawanie legitymacji członków jeżeli Zarząd tak 
postanowi. 

 
4. Skarbnik odpowiada za całość zagadnień finansowo – księgowych 

Stowarzyszenia, a zwłaszcza: 
a) prawidłowość prowadzenia ewidencji działalności finansowej (dochody, 

wydatki, budżet, podatki  i in.); 
b) prowadzi ewidencję składek członkowskich, ściąga zaległe składki, 
c) prowadzi ewidencję darowizn i subwencji dla Stowarzyszenia; 
d) przygotowuje roczne sprawozdania finansowe Stowarzyszenia. 

 
5. Prezes jest upoważniony do przydzielenia Członkom Zarządu, w zależności 
      od  potrzeb, nie zapisanych innych czynności i zadań niż w regulaminie. 
 


