
Y,tL,$ozN)K tt b

RBGULAMIN
z ARZ lDU ODD Zt Ar,U P O ZNAN S rrE C O

POLSKIEGO
zwt|zKu INZYNIEROW I TECHNTKOW BUDOWNICTWA

zatwierdzony podczas WZO 24.07.2020 r.

$1
1. Regulamin okreSla organizacjE, zasady i tryb dzia\aniaZarzqdu Oddzialu Poznariskiego

PZITB.
2. ZarzydOddziaLu Poznariskiego PZITB (dalej - Zarzqd)jest najwyzszqwladzqOddziaNu

Poznafiskiego PZITB w okresie rnigdzy Walnymi Zgromadzeniami Oddzialu (dalej -
wzo).

3. Zarzqd zajmuje sig caloksztaltem dzialalnoSci Oddzialr"r Poznafiskiego PZITB (dalej -
Oddzialu), azaswEpracg odpowiada przedWZO, kt6remu sklada sprawozdanie z kadencji.

4. PrzewodnrczEcy Oddziatu Poznariskiego PZITB (dalej - Przewodnicz4cy) kieruje pracq

ZarzEdu i jego Prezydium otazteptezentuje stowarzyszenie i odpowiada zajego dzialalnoi(.
5. Szczeg6Nov'ry zakres dzia\ania ZarzEdu okreSla $ 58 Statutu. Zadania okreSlone w $ 58

Statutu Zarz4d, realizuje poprzez dzia\ama wlasne, lub swojego organu wykonawczego,ktorym
j est Prezyd Jrxn Zaruqdu O ddzialu P oznanskie g o (dalej - Prezydiu m Zar zqdt) .

$2
1. W sklad Zarz4du wchodzq wybrani imiennie przez Walne Zgromadzenie Oddzialu w
glosowaniu tajnym: przewodniczqcy PZITB i czlonkowre Zaru4du w liczbie kazdorazowo

ustalonej przezWzo.
2. W razie dlugotrwalej niemoznoSci pelnienia funkcji przez Przewodniczqcego, funkcjg tg

obej muj e na ten okres j eden z wiceprzewodnicz4cy ch, W ztaczony przez Zarzqd.

3. W razie niemoznoSci pelnienia funkcji przez Przewodniczqcego - obowi4zki te obejmuje

j eden z w rc epr zewo dni c z4cy ch, imien nre W znaczony pr zez Z ar z4d .

4. Zarz4d w okresie kadencji ma prawo odwolai ze swego skladu czlonk6w.

$3
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarzqdu zwoluje PrzewodniczEcy w terminie nie

dNulszym ntL l 5 dni od zakonczenia WZO.

2. Na tym posiedzeniu Zarzqd konstytuuje sig i dokonuje wyboru Prezydium. Dla skutecznoSci

wyboru wymagana jest obecnoSi, co najmniej 213 ogolnej liczby czlonk6w Zarz4du.

Prezydium stanowi4:

- przewodnrczqcy

- wiceprzewodnicz4cy,

- sekretarz.

- skarbnik,

Wiceprzewodniczqcego, sekretarza oraz skarbnika wybiera sig spoSrod czlonk6w Prezydium.

Wybory czionk6w Prezydium odbywaj4 sig w glosowaniu tajnym'

3. Przy konstytuowaniu siE Zot;rzqdn, za wybranych na poszczeg6lne funkcje uznaje sig

kandydat6w ,ktSrzy w glosowanit otrzymali kolejno najwigksz4 liczbg glos6w, JeAeli kandydaci



otrzymali tak4 sam4 hczbg glos6w, przeprowadza sig lvybory uzupelniaj4ce dla tych samych
os6b.

4' Na pocz4tku kadencji nastgpuje podzial zad.ahi kompetencji rnigdzy czlonkami prezydium.
5' Zarz4d i jego Prezydium swoje decyzje podejmuj4 odpowiednio w formie uchwal i
postanowiefl.

$4
1' Posiedzenia Zatzqdu powinny odbywai sig, co najrnniej taz na kwartal wedlug przyjgtego
tenninatza zebran.
2. uchwaly zarzqdv podejmowane s4 w trybie glosowania, zwykr4
obecnosci, co najmniej polowy czlonk6w. w razie r6wnosci
PrzewodniczEcego

3' Zarzqd mohe podejmowai uchwaly z wykorzystaniem telefonu lub za pomoc4 innych
Srodk6w porozumiewania siQ na odleglo6c, w spos6b umozliwiajEcy bezpoSrednie
porozumrewanie sig wszystkich uczestniczacych w nim czlonk6w.
4. Zarz4d moZe podejmowac uchwaly bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia
podpis6w na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwaly albo na odrgbnych
dokumentach o tej samej treSci, przy czympodjgcie uchwaty w tym trybie wmagauprzedniego
sporzldzenia jej uzasadnienia otaz przedstawienia projektu uchwaly wszystkim
czlonkom Zarzqdu wtaz z

wigkszoSci4 glos6w w
glos6w decyduje glos

uzasadnieniem.

byi uzupelniony i5. Projekt porz4dku obrad zarz4du przedstawia prezydium. projekt ten moze
rozszetzony na posiedzeniu Zaru4du w trybie gloso.wania.
6' Obradami Zarzqdu kieruje PrzewodniczEcy, aw raziejego nieobecnoSci lub na jego \czenie
wiceprzew o dnic2Ecy lub wskazany czlonek pre zy diurn.
7, Zawiadomienia o posiedzenil wraz z projektem porz4dku obrad i materialami maj4cymi
stanowii przedmiot posiedzenia Zarzqdu, powinny byc przekazane czlonkom Zarzqdu, co
najmniej na7 dniprzedterminem posiedzenia w formie pisemnej lub poczty elektronicznej.
8. Na posiedzeniaZarz4du powinni byc zapraszani:

- przewodniczEcy Oddzialowej Komis.j i Rewizyj nej,
- przewodn icz1cy Oddzialowego S qdu Kole zen skie go,
- czlonkowie honorowi PZITB,
- przewodn iczqcy k6N P ZITB,
- przewodnrczqcy Komisji Zarz4du,

Na posiedzeniaZarzqdu mog4 by(, zapraszani:
- delegaci z ramienia PZITB do organizacjr. kt6rych OddziaN Poznariski PZITB iest

czlonkiem,
- inne osoby, kt6rych celowoSi obecnoSci na posiedzeniu uzna Przewodni cz4cy.

9. Wposiedzeniach Zarzqdupoza jego czlonkami i osobami wymienionymi wpunkcie 8 mog4
bra6 udziaN r6wnie2 inne osoby , zaproszone przez Prezydium w charakterze goSci, doradc6w lub
rbferent6w okredlonych spraw.

10. Z posiedzema Zarzydu sporzqdzany jest protok6l. Protok6l jest przekazywany poczt4
elektronicznq czlonkom Zarzqdu przy materialach na kolejne posiedzenie, na kt6rym po
ewentualnym dokonaniu poprawekb4d2 uzupelnien jest on ostatecznie przyjmowany.
11. W trakcie posiedzeri Zarz4du, Przewodniczqcy I Sekretarz informuj4 o wazniejszych
pracach i decyzjach Prezydium oraz o wykonaniu uchwal i postanowieri podjgtych na



poprzednich posiedzeniach. Ponadto Sekretarz przedstawia do zatwrerdzenia uchwah
Prezydium

$s
1' W okresie mrgd4t posiedzeni ami Zarz4du dzialalnoSci4 Oddzi alu pZITB kieruje prezydium,
ktorc za swoj e uchwaly i postanowienia o dpow iada pr zed zaru4dem.
2. Posiedzenia Prezydium, kt6re zwoluje PrzewodniczEcy, powinny odbywai sig, co najmniej
rM na 6 fygodni wedlug przyjgtego terminarza zebranz ustalonym porz4dkiem obrad.
3. Zakres obowi4zk6w Prezydium okreSla $ 6l Statutu.
4. Postanowiema (decyzje) Prezydium, podjgte w zakresie jego dzialama, majq czasowo moc
uchwal Zarzqdu i s4 w formie projektu przedstawiane do zatwterdzenia najego najbli1szym
posiedzeniu.

$6
l. Oddzial reprezentuj e na zewn4trzPrzewodniczqcy lub wyznac zony czlonek prezydium 

.

2. Dla wa2noSci w zaklesie oSwiadczenia woli w przedmiocie praw i obowi4zk6w
maj4tkowych Oddzialu PZITB wymagane s4 podpisy dw6ch os6b, zgodnie z obowiqzujqcym
prawem finansowym.

$7
1. Przewodniczqcy poza czynnoSciami wynikaj4cymi z $ 4 i $
nadzoruje kierunki dzialalnosci oddzialu wynikaj4ce ze Statutu,
przewo dnicz,v p o si edzeni om Zar z4du i p re zy dium.

6 niniejszego regulaminu,

uchwal WZO i Zarzqdu,

pracy w2. Przewodniczqcy jest - w rozumieniu Kodeksu Pracy - Kierownikiem zakladu
sto sunku do wszystkich pracownik6w O ddz ialu p ZITB .

$8
1. Sekretarz odpowiada przed Zarzqdem za caloksztalt prac biura Zarz4du Oddziatu.

$e
1. Obslugg administracyjna i ekonomiczno-finansowE organ6w statutowych OddziaNu oraz
OddzialuPzITBjako osoby prawnej zapewniabturo Zarzqdu, dziaNajqce na podstawie zasad
ustalonych przez Prezydium.

$10
Skarbnik nadzoruje i odpowiada za prawidlowoSi polityki ekonomiczno-finansowej Zarzqdu, a
w szczegolnoSci odpowiada za:

- przygotowanie plan6w finansowych,
- opracowanie odpowiednich analiz i sprawozdan z wykonama budzetu wedlug

zatwierdzonego przez Zarzqd preliminarza budzetowego na dany rok wykonuje
zatwierdzone przez Zaruqd zewnQtrzne Biuro Rachunkowe,

- sprawowan ie nadzoru nad biehEcym regulowaniem skladek czlonkowski ch oraz
- przygotowuje i referuje sytuacjg hnansow4 oraz informacjg o realizacji preliminarza

budzetowego na posiedzeni ach Zarzqdu i Prezydium.



2.

a
J.

$ 1l
Jeheli czlonek Prezydium nie wywi4zuje sig z obowi4zk6w wynikaj4cych z jego funkcji, mo1e
zostac na wniosek Przewodnicz1cego lub Oddzialowej Komisji Rewizyjnej odwolany z tej
funkcji przezZarz4d.

$12
1. Zarzqd rozpatruje wnioski w sprawie powolywania, lqczenia lub rozwiqzywania k6l

t,

terenowych.

Minimalna liczba czlonk6w kola oddzialu powinna zapewnrac realizacjg podstawowych
cel6w statutowych Stowarzy szenia.

Decyzja dotyczqca ustalenia minimalnej liczby czlonk6w kola powinna by( poprzedzona
anahzq stanu liczbowego k6l i efektow ich dziatalnoSci.
Decyzja o l4czeniu lub rozwr1zywanta k61 powinna byi poprzedzona anahz4 stanu
liczbowego zainteresowanych k6l i efekt6w ich dzialalnoSci.

$ 13

1' Dla wykonania okre6lonych zadah statutowych Zarz4d powoluje Komisje lub Zespoty
okreSlaj4c: cel powolania, zak'res zadah i ich legulaminy, zasady ich obslugi oraz zasady
finansowania, zatwterdza ich pzewodniczqcych na okres kadencji w\adz Oddzialu. Komisje
wsp6ldzialaj4 z odpowiednirni Komitetarni i Komisjamt zarzEdu Gl6wnego.
2. Komisje mog4 miei r6wnie2 charakter doraLny, dla wykonania okresloneg o zadania, po
kt6rego wykonaniu ulegaj 4 rozwr4zaniu.

$14
1. Stosownie do postanowienia $ 69 Statutu Zarzqd organizuje dzialalnoSi gospodarcz4

zgodnE z celami Zwiqzku i w interesie czlonk6w, nadto olganizuj e nadzor i kontr olg nad t4
dzialalnoSci4,

2. Zarzqd powoluje dw6ch swoich przedstawicieli sprawuj4cych obowi4zki Zgromadzenia
wsp6lnik6w Centrum Ustug Techniczno-Olganizacyjnych Buclownictwa Polskiego Zwiqzku
Inzynier6w i Technik6w Budownictwa w PoznaniLr Sp6ika z o.

$1s
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj4 zastosowanie postanowienia
Zarzqdu podjgte w ramach Statutu PZITB i og6lnie obowi4zujqcych przepis6w prawa o
stowarzyszeniach.

816
Niniejszy regulamin zostal zatwrerdzony uchwal4 Walnego Zgromadzema Oddzialu
Poznariskiego PZITB podjgt4 w dniu 24lipca2020 r.

Niniejszy Regulamin zarzqdu oddziatu Poznariskiego PZIrB Zostat zatwierdzonych uchwatq Walnego Zgromadzenia oddziaiu


