REGULAMIN
Zasady i Tryb Działania Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego
§1
Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zebraniami Członków/Delegatów. Zarząd Główny działa na podstawie Statutu
zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu nr KRS 0000002727.
§2
1.W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, 2 Członków.
2. Kadencja trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu.
§3
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie w nim zmiany zatwierdza Zarząd w formie Uchwały.
§4
Niniejszy regulamin stanowi wzorzec dla opracowania Regulaminów Oddziałów i Kół.
§5
Obowiązki Zarządu są określone w Statucie § 34.
§6
1. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu w miarę potrzeb nie rzadziej jednak jak raz na dwa
miesiące.
2.O posiedzeniu zawiadamia Członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
telefonicznie lub elektronicznie, minimum na 5 dni przed posiedzeniem.
3. W powiadomieniu podaje program zebrania oraz treść protokółu i uchwał z ostatniego
spotkania.
4. Posiedzenie może być także zwołane na wniosek co najmniej ½ liczby członków Zarządu
Głównego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§7
1. Członek Zarządu powinien uzyskać informację - mieć możność zapoznania się z
korespondencją biura między posiedzeniami Zarządu.
2. Formę uzyskania powyższego ustala na swoim posiedzeniu Zarząd.
§8
Prezes może zwołać posiedzenie Zarządu Głównego poza siedzibą Zarządu.
§9
1. Każde posiedzenie Zarządu Głównego jest protokołowane przez Pełnomocnika lub
Sekretarza. Posiedzenie kończy się wnioskami lub uchwałami.
2. Uchwały przyjmowane są większością głosów a w przypadku równej liczby „za” i
„przeciw” o rozstrzygnięciu decyduje głos Prezesa.
§ 10
1. Skarbnik Zarządu Głównego co najmniej raz na dwa miesiące sprawdza dokumenty
finansowe Stowarzyszenia.
2. Do końca stycznia przedstawia Zarządowi projekt budżetu na rok bieżący, a do końca I
kwartału roczne sprawozdanie finansowe za rok miniony.
§ 11
Sekretarz Zarządu Głównego pomaga w prowadzeniu dokumentacji Zarządu, kolportuje
protokoły i uchwały Regionalnych Zarządów.
§ 12
1. Zarząd w drodze Uchwały może zatrudniać osoby do prowadzenia biura Zarządu, może
także zlecać odpłatnie wykonanie konkretnych czynności.
2. Wobec pracowników Stowarzyszenia Prezes jest kierownikiem zakładu pracy w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
§ 13
1. Zarząd używa pieczęci z określoną nazwą, siedzibą, itp.,
2. Członkowie Zarządu mogą używać pieczątek imiennych: prezes, wiceprezes, sekretarz,
skarbnik.
§ 14
Członkowie Zarządu pracują społecznie. Przysługuje im zwrot kosztów podróży w ramach
pełnionych obowiązków.
§ 15
1. Niniejszy regulamin stanowi wzór dla Regulaminów organizacji niższego szczebla.
2. Regulamin został wprowadzony Uchwałą 1/11/2008 Zarządu Głównego SPL, zgodnie ze
§ 33 pkt. 2 Statutu.

