
 

UCHWAŁA NR 2/2012 

Zarządu 
Poznańskiej Asocjacji Brydżowej 

z dnia 6 listopada 2012 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zarządu 

 

Na podstawie §24 ust. 2 statutu Zarząd uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin Zarządu stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Tracą moc wcześniejsze regulaminy pracy Zarządu. 

§ 3 

Zobowiązuje się Sekretarza do wprowadzenia w życie zmian przewidzianych 

Regulaminem. 

§ 4 

1. Uchwała została przyjęta 3 głosami „za”, przy 4 głosach wstrzymujących. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Sekretarz 

(–) Michał Zimniewicz 

Prezes 

(–) Marian Wierszycki 

 

  



 

REGULAMIN ZARZĄDU 

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ 

§1. Informacje wstępne 

1. Zarząd Poznańskiej Asocjacji Brydżowej (zwanej dalej PAB), jest organem wykonawczo-

zarządzającym i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu PAB, uchwał 

Walnego Zebrania oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Zapisy aktów wymienionych w ust. 1 są nadrzędne w stosunku do niniejszego Regulaminu 

i nie muszą być tutaj powielane. 

3. Siedzibą Zarządu jest biuro PAB. 

4. Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu, w szczególności tryb podejmowania 

uchwał oraz wykonywania działań wynikających z kompetencji Zarządu. 

§2. Ukonstytuowanie Zarządu 

1. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera spośród pozostałych członków Zarządu Wiceprezesa, 

Skarbnika oraz Sekretarza. 

2. Funkcji Wiceprezesa oraz Skarbnika nie można łączyć. Można łączyć funkcję Sekretarza 

z pozostałymi. 

3. Głosowanie nad każdą kandydaturą odbywa się oddzielnie. 

4. Zarząd musi niezwłocznie uzupełnić wakat na stanowisku Skarbnika lub Sekretarza. 

5. Skarbnik jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowych i księgowych PAB. 

6. Sekretarz jest odpowiedzialny za sprawy ewidencji PAB w określonych rejestrach oraz za 

protokołowanie uchwał i posiedzeń Zarządu. 

§3. Posiedzenia Zarządu 

1. O terminie i miejscu posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Obecność na posiedzeniu Zarządu jest obowiązkowa. 

3. Wnioski do dyskusji i głosowania może wnieść każdy członek Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

4. Poza członkami Zarządu, udział w posiedzeniach Zarządu mogą brać: 

a. członkowie Komisji Rewizyjnej, 

b. goście zaproszeni przez Zarząd. 

5. Podstawowym miejscem posiedzeń Zarządu jest biuro PAB. 

6. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych 

w związku z realizacją wyznaczonych zadań. 

§4. Tryb podejmowania uchwał 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej 

trzech członków Zarządu, o ile zapis szczegółowy nie stanowi inaczej. W przypadku równej 

liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa, a w przypadku nieobecności Prezesa 

podczas posiedzenia – głos Wiceprezesa. 
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2. Głosowanie może odbywać się podczas posiedzenia Zarządu lub w formie korespondencyjnej 

(np. telefon, Internet). 

3. Zwyczajnym trybem głosowania jest głosowanie jawne. 

4. Głosowanie tajne przeprowadza się podczas posiedzenia Zarządu na żądanie zgłoszone przez 

któregokolwiek członka Zarządu. 

5. Wniosek do przegłosowania w trybie korespondencyjnym może złożyć każdy członek 

Zarządu. 

6. W trybie korespondencyjnym głosowanie musi trwać co najmniej 3, a maksymalnie 7 dni. 

Czas ten musi zostać z góry określony dla każdego głosowania. 

7. Każdy członek Zarządu musi zostać prawidłowo poinformowany o głosowaniu w trybie 

korespondencyjnym. Brak odpowiedzi członka Zarządu na głosowanie w trybie 

korespondencyjnym uważa się za wstrzymanie od głosu. 

8. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają w tym samym trybie. 

§5. Protokołowanie 

1. Protokoły z posiedzeń Zarządu są zatwierdzane przez Zarząd drogą korespondencyjną. 

2. Protokoły z posiedzeń Zarządu są publikowane na stronie internetowej PAB w terminie 

dwóch tygodni od posiedzenia. 

3. Uchwały Zarządu są publikowane na stronie internetowej PAB niezwłocznie po podjęciu. 

4. Zarząd może postanowić o nieopublikowaniu uchwały, zapisu w protokole lub ich 

fragmentów z ważnych względów (np. niemożność ujawnienia informacji, sprawy finansowe 

czy osobowe). 

5. Wnioski podejmowane w formie korespondencyjnej pomiędzy posiedzeniami Zarządu muszą 

zostać zaprotokołowane w najbliższym protokole lub w osobnym komunikacie na stronie 

internetowej PAB. Może mieć zastosowanie ust. 4. 

6. Protokoły i uchwały spisuje Sekretarz, a w jego nieobecności osoba wyznaczona przez niego 

lub przez Zarząd. Rejestr uchwał prowadzi Sekretarz. 

7. Protokoły i uchwały podpisuje Prezes oraz Sekretarz. 

§6. Ustąpienie członków władz 

1. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w przypadku ustąpienia z funkcji składają 

stosowne oświadczenie Zarządowi w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności wobec 

PAB. 

2. W przypadku ustąpienia członka władz Zarząd niezwłocznie informuje o tym fakcie 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (lub w razie niemożności – innego członka). 

3. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej wymaganej Statutem 

i braku możliwości uzupełnienia składu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie celem 

powołania nowej Komisji Rewizyjnej. 

§7. Zmiany w Regulaminie 

1. Zmiany w Regulaminie Zarząd uchwala większością kwalifikowaną 2/3 głosów podczas 

posiedzenia Zarządu. 

2. Zmiany w Regulaminie Zarząd może uchwalić drogą korespondencyjną tylko w przypadku 

jednomyślności wszystkich członków Zarządu. 



§8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd dnia 6 listopada 2012 roku i wchodzi w życie 

z dniem uchwalenia. 

2. Niniejszy Regulamin nie przestaje obowiązywać po zakończeniu kadencji władz PAB. 

 

  

 

 


