REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Zarządu i Prezydium Zarządu
Aeroklubu Białostockiego.

(W skrócie ZAB) jest nĄwyŻsząwładząAeroklubu Białostockiego
Zgromadzeniami Członków i odpowiada za swoją działal
Walnymi
(w skrócie AB) w okresie miedzy
przed
Zgromadzeniem Członków.
Walnym
nośÓ

Zaząd Aeroklubu Białostockie9o

$1' Postanowienia ogólne.
1' Regulamin niniejszy został uchwalony pzezZarząd Aeroklubu Białostockiego i obowiązuje
wszystkich jego członków.
2. Wszyscy członkowie Zarządu zobowiązani są przestrzegaó postanowień Ustawy o Stowarzyszeniach, Statutu Aeroklubu Polskiego, niniejszego Regulaminu i innych aktów prawnych,
które mogą mieÓ zastosowanie w związku z prowadzoną działalnościąAeroklubu Białostoc-
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Członek Zarządu powinien mieć na względzie przede wszystkim dobro Aeroklubu, a w konse kwe n cj i d o bro wszystki ch czło n kÓw Stowarzyszen ia.
Wszelkie informacje iwiadomościuzyskane przez członkow Zarządu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalnościStowarzyszenia, stanowią
informacje poufne. Przestrzeganie poufnoŚci stanowi obowiązek członka Zarządu, nawet po
wygaśnięciujego mandatu. lnformacje takie mogą byÓ wykorzystywane przez członkow Zarządu wyłącznie w ramach wykonywania funkcji członków Zarządu
W kontaktach ze środkamimasowego przekazu, członkowie Zarządu mogą podawaÓ jedynie
ogólnodostępne informacje dotyczące Aeroklubu' Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu dotyczące prognoz finansowych i strategii działania Stowarzyszenia lub Zarządu, zastrzeŻone są dla Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. W pozostałych sprawach do kontaktÓw ze środkamimasowego przekazu upowaznieni są wszyscy członkowie
Zarządu lub inne osoby upowaznione.
$2. Do zadańZAB należy w szczególności
Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatow i

Zaządu Aeroklubu Białostockiego'

opracowanie programÓw działa|noŚci Aeroklubu Białostockiego oraz przyjmowanie sprawozdań zich realizaĄi.
Zatwierdzanie preliminarza budzetowego i bilansu.
Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych oraz' w zakresie działalnościgospodarczej.
Powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalnościowych i innych ogniw, uchwalanie ich regulaminÓw oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności.
Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Aeroklubu Białostockiego.
Powoływanie i odwoływanie dyrektcra AB oraz ustalanie jego zakresu obowiązkÓw i wynagrodzenia.
Ustalanie vlysokości częŚci składki członkowskiej uiszczanej na rzecz Aeroklubu Białostockiego.

Zatwierdzanie lub nie, na wniosek dyrektora, liczebności, struktury i regulaminu organizacyjnego słuzb etatowych Aeroklubu Białostockiego.
10. Powoływanie i odwoływanie społecznego przewodniczącego zespołu bezpieczeństwa lotniczego.
11' Rozpatrywanie wnioskÓw Komisji Rewizyjnej AB i informowanie tej komisji o ich realizacji.
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Ponadto Zarząd realizuje następujące zadania
12. Powołuje Prezydium Zarządu spoŚrÓd swoich członków,
13. Ustala uprawnienia, kompetencje i zakresy obowiązków prezesa, członków prezydium oraz
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dyrektora AB,
Uzupełnia swÓj skład o nowych członkÓw na wakujące miejsca w liczbie nie większej niz
40% liczby wybranych członków.
Przyjmuje i skreślaw drodze uchwały członków AB.
SprawujebieŻącąkontrolę nad realizacja iprzestrzeganiem uchwał iwniosków.
Sprawuje biezącą kontrolę nad stanem finansÓw AB.
Prowadzi politykę racjonalnego, zgodnego ze Statutem AP wykorzystania sprzętu lotniczego,
stanowiącego własnośc AB oraz używanego przez AB, w celu realizowani a zadań statutowych.
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Zatwierdzakalendarz imprez spońowych AB.

$3. Stru ktura organizacyjna.
Zarząd Aeroklubu Białostockiego składa się z liczby członków ustalonej przez Walne Zgroma_

dzenie Członków AB.
Posiedzenia ZAB odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niŻ raz na trzy miesiące.
W obradach ZAB uczestnicząz głosem doradczym:
3.1 dyrektor AB jezeli nie jest z wyboru członkiem ZAB
3.2 delegowany członek Komisji RewizyjnejAB
3.3 przewodniczący sekcji specjalnościowych, jezeli nie są z wyboru członkami ZAB
Prezydium Zarządu Aeroklubu Białostockiego składa się z:
4.1. Prezesa
4.2. Wiceprezesa
4.3. Sekretarza
4.4. Skarbnika
Prezydium działa w imieniu ZAB w okresach miedzy posiedzeniami ZAB, realizuje jego zadania
i uprawnienia wynikające z $1 niniejszego Regulaminu składając sprawozdaniazich realizacji na
posiedzen iach ZAB z wyłączeniem następujących decyzj
5' 1 . Zatv,tierdzania preliminarza budŻetowego i rocznego sprawozdania finansowego AB.
5.2. Zawierania umowy z biegłym rewidentem na wniosek Komisji RewizyjnejAB celem badania sprawozdania finansowego AB.
5'3. Podejmowania uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku AB oraz jego obciązania,
jezeli wartoŚć majątku lub obciązenia przekracza kwotę trzykrotnego średniegowynagrodzen ia pracown kÓw Aeroklu bu Białostockieg o.
5.4. Podejmowania uchwał, ktÓrych skutkiem AB staje się stroną umowy o wańości wierzyteln ości u b zobowiązani a p rze kra czającĄ 3 0000 P L N.
5.5' Zwoływania Walnych Zgromadzeń CzłonkÓw AB.
5.6. Wyboru prezbsa w przypadku zwolnienia stanowiska miedzy WalnymiZgromadzeniami
CzłonkÓw.
5.7 ' Powoływania i odwoływania dyrektora AB oraz ustalania jego wynagrodzenia'
5.B. Wyboru członków Prezydium ZAB'
5'9. Ustalania uprawnień, kompetencji i zakresu obowiązków dyrektora AB.
5.10' Uzupełniania składu ZAB o nowych członkÓw na wakujące miejsca.
5.1 '1 ' Uchwalania regulaminów ZAB i sekcji specjalnościowych.
Organem wykonawczym ZAB i Prezydium ZAB jest dyrektor AB.
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Zasady podpisywania pism umów i innych opracowań.

Do wazności umów, zobowiązan, pełnomocnictw i innych oświadczeń woli są Wymagane
podpisy w imieniu AB Prezesa AB lub wiceprezesa AB oraz Dyrektora AB
Dokumenty i pisma związane zbieŻącą działalnościąAB podpisuje dyrektor AB' a W sprawach finansowych - razem z głÓwnym księgowym AB

$5. Tryb zwoływania posiedzeńzAB i Prezydium ZAB.
Posiedzenia ZAB i Prezydium ZAB zwołuje Prezes AB lub, z upowaŻnienia Prezesa, Wice_
prezes AB na wniosek dyrektora AB lub jednego z członkow ZAB.
Posiedzenia Zauądu i Prezydium Zarządu AB odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia,
chyba ze Wszyscy członkowie Zarządu iPrezydium ZauąduwyraŻązgodę na odbycie posiedzenia w innym miejscu. W takim przypadku o miejscu i godzinie posiedzenia musi byÓ
powiad om io ny p rzewod niczący Ko m isj i Rewizyj n ej A B.
Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia zAB, PZAB wysyłane jest poczta elektronicznąwraz z programem obrad wszystkim członkom ZAB, Przewodniózącemu Komisji Rewizyjnej AB oraz przewodniczącym poszczególnych sekcji specjalnościowych AB z mińimum
trzyd n iowym wyprzedzen iem.
obowiązkiem wszystkich członków ZAB jest potwierdzenie drogą elektroniczną lub inną
obecności na planowanym posiedzeniu, nie póŹniej niz jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.
Posiedzenie ZAB powinno być odwołane jezeli obecnośÓ na posiedzeniu potwierdzi mniej niŻ
50% członkow ZAB.
Posiedzenia Prezydium AB zwoływane jest zgodnie z punktami 1 - 5
s5 niniejszego regula-

minu.

lnformacja o planowanym posiedzeniu ZAB jest publikowana na stronie www.epbk.pl.
Posiedzenie ZAB i Prezydium ZAB moze byÓ zwołane przez Prezesa AB w trybie nadzwyczajnym, bez zachowania zapisów zawartych w $5 pkt' 1-7 ,jednakze pod waiunkiem poinformowania Komisji Rewizyjnej AB iwszystkich członków ZAB
9. Na nadzwyczĄnym posiedzeniu ZAB i Prezydium ZAB rozpatrywane są tylko sprawy w celu
których posiedzenie zostało zwołane.
10' Proponowany porządek obraz ZAB przygotowywany jest według wzoru stanowiące go Załącznik Nr 7 niniejszego regulaminu.
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$6. Przebieg posiedzeńzAB iPrezydium ZAB.
obrady prowadzi Prezes lub Wiceprezes AB zgodnie z pzyjętym porządkiem posiedzenia.
Przebieg posiedzenia jest protokołowany. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 niniejszego

regulaminu.
W czasie posiedzenia prowadzona jest lista obecności Wzór listy obecności stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
4. Uchwały podejmowane są bezwzględna większością głosÓw w obecności co nĄmniej
Tz
ogÓlnej liczby osób uprawnionych do głosowania'
W czasie obrad Prezydium ZAB w razie równego podziału głosów, decydującym jest głos
prezesa AB lub w czasie jego nieobecności na posiedzeniu, wiceprezesa AB.
6 Uchwały podd]muje się w głosowaniu jawnym' Na wniosek przynajmniejjednego członka
ZAB' podjęcie uchwały moze odbywaÓ się w głosowaniu tajnym.
7. WzÓr uchwały ZAB i Prezydium ZAB stanowi Załącznik nr 4 niniejszego
regulaminu.
B. Podczas posiedzeń powinni byó obecni pracownicy AB jezeli ich obecńośćjlst
niezbędna.
9. Podczas posiedzeń moze byc zapewniona obecnośó radcy prawnego jezeliwymagają
tego
podejmowane uchwały lub jezeli tak zadecyduje ZAB.
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$7. Postanowienia końcowe'
AB uchwala Zarząd AB
1. Regulamin Pracy Zarządu i Prezydium Zarządu
Zarządu'
uchwały
wymagają
regulaminu
2. ziiany niniejszego
ZAB, dyrektora AB oraz osoby
członkow
3. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich
fu nkcjonujące w strukturach Aeroklubu Białostockiego'
zastosowanie maja przepisy ujęte
4. w spiawjcn nieuregulowanych niniejszym regulaminem,
prawnych,
które mogą mieć zastow Statucie Aeroklubu Białosiockie go oraz innych aktach
Białostockiego.
sowanie w związku z działalnościąZarząduAeroklubu
lnterpretacja postanowień Regulaminu nalezy do ZAB'
5.
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Załącznik nr

1.

Porządek obrad
o planowanego na
Białostockieg
P rezydiu m* Zarządu Aeroklubu

1' Podanie porządku obrad.
2' Przyjęcie porządku obrad
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego
4.

posiedzenia'
AB)
Temat 1 (ustalony przez rwołują"ego na wniosek upoważnionych zgodnie ze Statutem
a. zreferowanie tematu przez osobę zainteresowaną
b, dyskusja nad tematem
c. pbojęcie uinwały w temacie 1 jeŻeli będzie taka potrzeba. (Projekt uchwały będzie
przyg otowany przed posiedzeniem)
AB)
Temat 2 (ustatony przez zwołującego na wniosek upowaŻnionych zgodnie ze Statutem
a. zreferowanie tematu przez osobę zainteresowaną
b. dyskusja nad tematem 2
c' póojęcu uchwały w temacie 2 jeŻeli będzie taka potrzeba.. (Projekt uchwały będzie
przygotowany przed posiedzeniem)
Sprawy roŻne'
a. SPrawa nr 1
b. Sprawa nr 2
'1
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Zamknięcie obrad
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Załącznik nr 2'

/

Protokół z przebiegu obrad
Zarządu Aerokl ubu Bi ałostockiego
odbYtego w dniu

1'

2'

3.

Prezes otworzył posiedzenie ZAB
Porządek
Porządek obrad został przyjęty bezzmian'
Prezes zaproponował porządek obrad.
do niniejsze(Porządek obrad po zmianachw załączeniu
obrad został przyjęty po zmianach
go

protokołu'

.:^..' L^' ^^^.arllak w
rnl drodze
rlrorlze głosowanla'
o.
został przyjęty bez poprawek
ProtokÓł z poprzedniego posiedzenia

Zaprzyjęciem było ..'-""""',

przeciw'

'

wstrzymało się

'

a'PanNazwiskoiimięwniÓsłpoprawkędoprotokołu-tuwpisanapoprawka
b'PanNazwiskoiimięwniÓsłpoprawkędoprotokołu
po wprowadzeniu powyŻszych
przyjęty
ProtokÓł z poprzedniego posied zeniazostał

4'

PoPrawek'
Za przyjęciem
porządkiem:
W punkcie 4 - tu temat zgodnie z
a. temat zreferował Nazwisko i imię

było

przeciw'

wstrzymało się

'

'

b'Wdyskusjiwzięliudziałiprzedstawiliswojestanowisko-tuopisanestanowisko

c.

w sPrawie
itd.

d. Po uzgodnieniu/omówieni
e. Za przyjęciem było

tematu podjęto uchwałę

przeciw'

f'

protokołu
Uchwał ąw załączeniu do niniejszego

a.
b.

SPrawa 1
SPrawa 2

'

wstrzymało się

'

5. WPunkcie5itujakwP4
6. W sprawach roznych zabrał głos i przedstawił:

c.

itd.

Wwynikudyskusjiustalono,żewtemaciepotrzebnajestuchwała,ktÓrazostaniepodjętana
następnym posiedzeniu'

7'PrezesABzamknąłobradyZarząduAeroklubuBiałostockiego
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Załącznik nr
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LlsTA ogecNoŚcl
NA PosEDzENlU PREZYDIUM* zARzĄDzU AERoKLUBU BlAŁosTocKlEGo
W DNIU....

NAzWlsKo llMlĘ

PODPIS

Nazwisko i imię prezesa
Nazwisko i imię wiceprezesa
Nazwisko i imię sekretarza
Nazwisko i imię skarbnika
Nazwisko i imię członka
Nazwisko i imię członka
Nazwisko i imię członka
INNI

Funkcja

Nazwisko i imię
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Podpis

3.

Załącznik nr

UCHWAŁA Nr xx/rok
Prezydium* Zarządu
Aeroklu bu Białostockie go z d nia rrrrrrrr.lt
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