
 

Regulamin zarz¹du Towarzystwa O�wiatowego "Edukacja" w £odzi 

 
 
 

§1 

1. Zarz¹d Towarzystwa O�wiatowego "Edukacja" (zwanego dalej "Towarzystwem") jest 
organem zarz¹dzaj¹cym Towarzystwa. 

2. Zarz¹d wykonuje swoje obowi¹zki w oparciu o przepisy Statutu Towarzystwa, ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach oraz uchwaù statutowych wùadz Towarzystwa. 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mog¹ pozostawaã w sprzeczno�ci z 

przepisami okre�lonymi w ust.2. 
 

§2 

Zarz¹d kieruje dziaùalno�ci¹ Towarzystwa w okresie pomiêdzy Walnymi Zebraniami 
Czùonków oraz reprezentuje Towarzystwo. 

 
§3 

1. Wszyscy czùonkowie zarz¹du s¹ uprawnieni i zobowi¹zani do kierowania 

dziaùalno�ci¹ Towarzystwa. 
2. Ka¿dy czùonek zarz¹du ma obowi¹zek prowadziã sprawy przypisane mu z racji 

wykonywanej funkcji oraz w wynikaj¹ce z uchwaù zarz¹du. 
 

§4 

Do skùadania o�wiadczeñ woli wymagane jest wspóùdziaùanie dwóch czùonków zarz¹du 

Towarzystwa w tym prezesa lub wiceprezesa. 
 

§5 

1. Posiedzenia zarz¹du zwoùuje prezes zarz¹du, a w razie jego nieobecno�ci wiceprezes 
zarz¹du, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem chyba, ¿e wszyscy 

czùonkowie zarz¹du wyra¿¹ zgodê na wcze�niejsze zwoùanie posiedzenia. 
2. Udziaù czùonków zarz¹du w posiedzeniach zarz¹du jest obowi¹zkowy. 
3. Na posiedzenia zarz¹du mog¹ byã zapraszani wùa�ciwi dla danej sprawy pracownicy 

Towarzystwa a tak¿e inne osoby. 
 

§6 

1. Decyzje zarz¹du zapadaj¹ w formie uchwaù zwykù¹ wiêkszo�ci¹ gùosów przy 

obecno�ci co najmniej poùowy czùonków zarz¹du.  
2. W przypadku równej ilo�ci gùosów decyduje gùos prezesa, a w przypadku jego 

nieobecno�ci wiceprezesa. 
3. W okresie pomiêdzy posiedzeniami uchwaùy mog¹ byã podjête w wyniku pisemnego 

gùosowania imiennego wszystkich czùonków zarz¹du. Za datê podjêcia uchwaùy uwa¿a 

siê datê podpisu ostatniego z kolei czùonka zarz¹du. 
 

§7 

1. Posiedzenia zarz¹du s¹ protokoùowane. 
2. Protokóù z posiedzenia podpisuj¹ wszyscy obecni czùonkowie zarz¹du. 
3. Protokóù powinien zawieraã: 
a) porz¹dek obrad, 
b) imiona i nazwiska wszystkich uczestników obrad, 
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c) tre�ã podjêtych uchwaù, 
d) ilo�ã oddanych gùosów "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê" za poszczególnymi 

uchwaùami, 
e) zgùoszone zdania odrêbne lub uwagi do protokoùu. 

 
§8 

1. Protokoùy z posiedzeñ zarz¹du powinny byã przechowywane przez okres co najmniej 

trzech kolejnych kadencji. 
2. Protokoùy zarz¹du s¹ jawne do wgl¹du przez czùonków Towarzystwa. 
3. Na wniosek organów statutowych zarz¹d udostêpnia czùonkom tych organów kopie 

protokoùów. 
 

§9 

W razie sprzeczno�ci interesów wùasnych lub rodzinnych z interesami Towarzystwa lub 
prowadzonych przez Towarzystwo jednostek organizacyjnych czùonek zarz¹du powinien 

wstrzymaã siê od udziaùu w rozstrzyganiu takich spraw i ¿¹daã zaznaczenia tego w 
protokole. 

 
§10 

W sprawach nie uregulowanych regulaminem maj¹ zastosowanie przepisy Statutu 

Towarzystwa oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
 

§11 

Regulamin zostaù uchwalony na posiedzeniu zarz¹du w dniu 28 listopada 2003 roku i 
zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czùonków w dniu 12 grudnia 
2003 roku. 

 
 


