
Regulamin Zarządu Stowarzyszenia IFIC Polska 

Projekt z dnia 20.05.2019 

§ 1. 

1. Zarząd zarządza Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz.  
2. Do kompetencji Zarządu, poza innymi sprawami zastrzeżonymi dla tego organu 

w Statucie, należy: 
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
3) realizacja celów Stowarzyszenia wynikających ze Statutu, 
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

3. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków (w tym Prezesa Zarządu) 
wybieranych przez Walne Zebranie Członków.   

4. Obradami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności  
inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa. 

5. Mandaty członków Zarządu wygasają w przypadku śmierci, utraty lub 
ograniczenia zdolności do czynności prawnych, odwołania lub złożenia 
rezygnacji. 

6. Mandaty członków Zarządu wygasają również z upływem kadencji, chyba że ich 
powołanie ulegnie przedłużeniu na czas nieoznaczony zgodnie z § 18 ust. 2 
Statutu Stowarzyszenia. 

 

§ 2. 

1. Członkowie Zarządu mogą przyjmować na siebie role koordynatorów różnych 
stałych lub doraźnych obszarów działalności Stowarzyszenia i w tym zakresie są 
rozliczani przez Walne Zebranie Członków.  

2. Zgłoszenie się do takiej pracy może mieć wyłącznie charakter dobrowolny, ale w 
razie takiej potrzeby i możliwości ze strony Stowarzyszenia może mieć charakter 
odpłatny zgodnie z zasadami określonymi w § 5, ust. 2 tego regulaminu i § 23, 
ust.3. Statutu Stowarzyszenia. 

 

 

§ 3. 

1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu 
zwołuje Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają raz w miesiącu telekonferencyjnie w każdy drugi 
poniedziałek miesiąca o godz.  20:00. 

3. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu w wyznaczonym 
terminie, członkowie Zarządu są zobowiązani powiadomić wszystkich członków 
Zarządu minimum na jeden dzień przez wyznaczonym terminem.  

4. W  razie sytuacji, że w posiedzeniu Zarządu nie może uczestniczyć więcej niż 
50% Zarządu, Prezes lub inny członek zarządu zwołuje posiedzenie w innym, 
możliwie najbliższym terminie, uzgadniając dostępność wszystkich członków 
Zarządu.  

5. W razie potrzeby pilnego spotkania Zarządu posiedzenia mogą być ustalane 
doraźnie przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu. 



6. Jeden raz na kwartał posiedzenia Zarządu będzie organizowane w siedzibie 
Stowarzyszenia w Uczelni Łazarskiego, termin ustalany każdorazowo z 
wszystkimi członkami Zarządu, nie później niż na dwa tygodnie przed 
proponowanym terminem. 

7. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu, w razie równej ilości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

8. Na posiedzenie Zarządu zaprasza się członka Stowarzyszenia, którego sprawa ma 
być rozpatrywana na tym posiedzeniu. 

9. Na posiedzenie Zarządu można zaprosić członków wspierających oraz członków 
honorowych, którzy mogą uczestniczyć w posiedzeniu z głosem doradczym, a 
także inne osoby, jeżeli Zarząd uzna to za wskazane. 

10. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, 
gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu 
uchwały. 

11. W przypadku głosowania w trybie porozumiewania się na odległość i głosowania 
pisemnego Członkowie Zarządu zobowiązani są do zajęcia  
stanowiska w terminie 3 dni i przekazania swojego stanowiska Prezesowi  
Zarządu. 

12. Protokół i uchwały z głosowania w trybie porozumiewania się na odległość oraz 
protokół z głosowania pisemnego podpisuje Prezes Zarządu. 

13. Protokół z posiedzenia Zarządu jest przesyłany przez sekretarza Zarządu do 
wszystkich członków Zarządu w ciągu nie dłużej niż 7 dni od daty posiedzenia, a 
członkowie Zarządu mają prawo wnieść do niego uwagi w ciągu nie dłużej 3 dni 
od otrzymania protokołu. W przypadku braku uwag protokół traktowany jako 
przyjęty i podpisywany przez Prezesa Zarządu oraz  sekretarza Zarządu.  W 
przypadku uwag, które wymagają wyjaśnienia w toku dyskusji członków 
Zarządu, punkt w tej sprawie jest wnoszony na najbliższe posiedzenie Zarządu 
przez członka Zarządu oczekującego ponownego uzgodnienia Protokołu. 

 
§ 4. 

1. Zarząd decyduje o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, w drodze 
uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów członków Zarządu na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu od daty wpłynięcia deklaracji członkowskiej 
pozytywnie zarekomendowanych przez co najmniej 2 członków Stowarzyszenia, 
po złożeniu deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia (deklaracji członkowskiej), 
a takżeopłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej. 

2. Zarząd odmawia przyjęcia zainteresowanego w poczet Członków 
Stowarzyszenia, jeżeli nie spełni on wymogów z ust. 1., natomiast może odmówić 
przyjęcia w przypadku gdy nie daje on rękojmi należytego realizowania celów 
Stowarzyszenia oraz przestrzegania obowiązującego prawa i postanowień 
niniejszego Statutu w tym zakresie. 

3. O podjętej decyzji Zarząd zawiadamia zainteresowanego, który może się od niej 
odwołać do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od otrzymania 
decyzji Zarządu. 

4. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie na najbliższym Zebraniu. Walne 
Zebranie Członków może utrzymać decyzję Zarządu w mocy lub ją zmienić. 
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 



5. Wpisowe i składka członkowska wpłacone przez kandydata na członka 
Stowarzyszenia podlega zwrotowi w przypadku gdy nie zostanie on przyjęty w 
poczet Członków Stowarzyszenia. 
 

§ 5. 

1. Do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu 
Stowarzyszenia /w tym w do zaciągania zobowiązań majątkowych/ uprawnieni 
są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.  

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale 
Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania 
Członków. 
 


