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Regulamin Zarządu 

Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. 

 

§ 1. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz 855 z 2001 r.), ustawy o działalności 

rganizacji pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873 z 2003 r.), 

postanowień Statutu Stowarzyszenia i niniejszego regulaminu . 

§ 2. 1. Zarząd składa się z 3-6 osób, wybieranych przez  Walne Zgromadzenie z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Prezes Zarządu wybierany jest w tajnych wyborach bezpośrednich, pozostali 

członkowie Zarządu w wyborach tajnych. 

3. Ukonstytuowania się Zarządu dokonują nowo wybrani członkowie Zarządu wraz 

z wcześniej wybranym Prezesem Zarządu.  

§ 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba nie będąca członkiem 

Stowarzyszenia. 

§ 4. 1. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji 

Rewizyjnej. 

2. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba pozostająca w związku małżeńskim 

lub w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z członkiem Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 5. 1. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie  przez organ, który 

go powołał a także w przypadku nie udzielenia temu członkowi Zarządu 

absolutorium. 

2. Członek Zarządu może zrzec się pełnienia funkcji członka Zarządu składając 

pisemną rezygnację. 

 

§ 6. 1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie, w formie uchwał na odbywanych 

posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w 

ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu. 

2. Podziału czynności i ustalenia zakresu nadzoru nad zadaniami realizowanymi 

przez Stowarzyszenie dokonuje Prezes Zarządu. 

§ 7. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie zwłaszcza w następujących sprawach: 

1) członkowskich (przyjęcia, wykluczenia), 

2) dotyczących majątku Stowarzyszenia i jego finansów, 

3) zaciągania zobowiązań finansowych, 
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4) inicjowania i propagowania działalności Stowarzyszenia, 

5) inwestycji w zakresie nie zastrzeżonym dla Walnego Zgromadzenia, 

6) nabywania, zbywania lub likwidacji środków trwałych, nie zastrzeżonych do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia, 

7) umarzania należności i odsetek od należności Stowarzyszenia,  

8) ustanawiania i odwoływania pełnomocników Zarządu i określania zakresu tych 

pełnomocnictw, włącznie z pełnomocnictwami procesowymi, 

9) zatrudnianie dyrektora zakładu (placówki), o której mowa w art. 3 pkt 1 Statutu 

Stowarzyszenia. 

       

§ 8. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 

oraz zobowiązani są do udzielania tejże Komisji potrzebnych wyjaśnień a także 

przedkładania  żądanych materiałów. 

 

§ 9. 1. Prezes Zarządu koordynuje pracę Zarządu, a nadto: 

1) zwołuje posiedzenia Zarządu i ustala porządek ich obrad, 

2) przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 

 

2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu czynności wymienione w ust. 1 wykonuje 

wskazany przez niego inny członek Zarządu. 

 

§ 10. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalonych w planie pracy 

Zarządu, co najmniej raz na 2 tygodnie lecz nie rzadziej jak raz w miesiącu. 

 

2. Prezes Zarządu może ponadto zwołać zebranie Zarządu w razie potrzeby. 

 

3. Za przygotowanie materiałów dotyczących spraw które mają  być rozpatrywane 

przez Zarząd odpowiadają członkowie Zarządu, stosownie do ustalonego podziału 

czynności, chyba że Prezes Zarządu postanowi inaczej. 

 

§ 11. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i 

inne zaproszone osoby. 

 

§ 12. 1. Do podejmowania uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej  

trzech członków Zarządu. 

 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

 

3. W przypadku, w którym ilość głosów „za” i „przeciw” jest taka sama, głos 

Prezesa Zarządu liczy się podwójnie. 

 

4. Członek Zarządu nie może głosować w sprawach dotyczących bezpośrednio jego 

i członków jego rodziny. 
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5. W razie nagłej potrzeby podjęcie uchwały może nastąpić przez podpisanie jej 

projektu przez członków Zarządu. 

 

6. Uchwała Zarządu może być przez Zarząd zmieniona lub uchylona. 

 

§ 13. 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

 

2. Protokół  powinien zawierać: 

1)  numer kolejny i datę posiedzenia, 

2)  nazwiska członków Zarządu i innych uczestników posiedzenia, 

    3)  porządek obrad, 

4)  zwięzłe streszczenie referowanych spraw, 

    5) treść podjętych uchwał, chyba że stanowią załącznik do protokółu. 

 

3. Protokół podpisują członkowie obecni na posiedzeniu i protokolant, jeśli 

protokołu nie sporządza  jeden z członków Zarządu. 

 

4. Plany, sprawozdania wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad 

powinny być załączone do protokołu. 

 

5. Protokół winien być sporządzony najpóźniej przed następnym posiedzeniem 

Zarządu. 

 

§ 14. 1. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie składają łącznie Prezes Zarządu i 

jeden z członków Zarządu. 

 

2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą 

Stowarzyszenia, osoby uprawnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 

 

§ 15. Zarząd może udzielić dyrektorowi powołanej przez Stowarzyszenie placówki, 

o której mowa w art. 3 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia, pełnomocnictwa do 

dokonywania w jego imieniu określonych czynności prawnych, będących w 

kompetencji Zarządu. 

 

§ 16. 1. Przekazywanie czynności przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi 

dokonywane jest w formie protokółu  zdawczo-odbiorczego. 

 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i 

dokumentów z opisem prowadzonych spraw, w tym spraw znajdujących się w 

trakcie załatwiania i nie załatwionych ( z podaniem przyczyny). 
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3. Przy przekazywaniu czynności przez ustępującego Prezesa Zarządu  nowo 

wybranemu Prezesowi Zarządu zapisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

 

4. Protokół zdawczo-odbiorczy wykonywany jest w 3 egz., po 1 dla : 

1) przekazującego, 

    2) przyjmującego, 

    3) Stowarzyszenia. 

 

§ 17. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu został uchwalony na Walnym 

Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. 

w dniu 30 marca 2012roku. 

 

 

 

 

 

 

 


