
REGULAMIN ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA BUILDINGSMART POLSKA 

 

 

§ 1. 

ZEBRANIA ZARZĄDU 

 

1. Zarząd zbiera się na zebraniach zwyczajnych i zebraniach nadzwyczajnych. 

2. Zebrania zwyczajne odbywają się raz w miesiącu. 

3. Zebrania Zarządu są protokołowane. 

4. W zebraniach Zarządu mogą brać udział poza członkami Zarządu, członkowie 

Stowarzyszenia, a także goście, zaproszeni do udziału w zebraniu Zarządu 

przez członków Zarządu. 

5. Zebrania nadzwyczajne odbywają się za decyzją Prezesa Zarządu lub na 

wniosek 3 członków Zarządu złożony na ręce Prezesa Zarządu.  

6. Zebrania Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Zebrania zarządu prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności 

wskazany przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.  

8. Osoba prowadząca zebranie Zarządu moderuje dyskusję w trakcie zebrania 

zarządu, decyduje o kolejności omawianych spraw i podejmowanych decyzji, 

udziela lub odmawia udzielenia głosu gościom.  

9. W przypadku zatrudnienia Dyrektora Operacyjnego zebrania zarządu 

organizuje Dyrektor Operacyjny. W pozostałych przypadkach zebrania zarządu 

organizuje Prezes Zarządu, przy wsparciu członków zarządu. 

 

§ 2. 

PODEJMOWANIE DECYZJI PRZEZ ZARZĄD 

 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały lub w innej formie, przy 

zachowaniu większości określonej w Statucie. Zarząd może podejmować 

decyzje, w tym uchwały, poza zebraniem Zarządu. 



2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, Zarząd podejmuje decyzje w 

formie uchwały. 

3. Uchwały przyjmowane są w formie pisemnej lub elektronicznej.  

4. Zarząd porozumiewa się z sobą w sprawach bieżących z wykorzystaniem 

platformy Microsoft TEAMS oraz wszelkich innych form komunikacji. 

Członkowie Zarządu podejmą starania, aby wszelka korespondencja dotycząca 

Zarządu odbywała się w platformie Microsoft TEAMS.  

 

§ 3. 

KOSZTY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU 

 

1. Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję społecznie, bez otrzymywania 

wynagrodzenia. 

2. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo zwrotu uzasadnionych kosztów 

podróży w związku z wykonywaniem funkcji członków Zarządu, po ich 

odpowiednim udokumentowaniu. 

3. Koszty związane z organizacją zebrań Zarządu może pokryć Stowarzyszenie.  

§ 4. PODZIAŁ FUNKCJI 

 

1. Zarząd dokona podziału funkcji związanych z bieżącą działalnością 

Stowarzyszenia pomiędzy członków Zarządu.   

2. Dostęp do rachunku bankowego Stowarzyszenia w zakresie pozwalającym na 

zapoznanie się ze stanem konta, historią zleceń i operacji posiadają wszyscy 

członkowie Zarządu. 

3. Operacji bankowych dokonywać może Prezes Zarządu łącznie z co najmniej 

jednym innym członkiem Zarządu. 

 

 

Przyjęto dnia: 2019.03.06 


