
 

REGULAMIN ZARZĄDU 
BALTIC RESCUE TEAM 

Dokument zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 01/2020 „Baltic Rescue Team” z dn. 18.12.2020 r.  

Zarząd Baltic Rescue Team w Szczecinie jest organem wykonawczo - zarządzającym w Stowarzyszeniu i: 

• Kieruje całokształtem działaności Baltic Rescue Team w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia. 
• Działa na podstawie obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia członków, uchwał Zarządu 

oraz niniejszego regulaminu. 
• Zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutowa Baltic Rescue Team. 
• Reprezentuje Baltic Rescue Team na zewnątrz. 
• Za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem członków. 

DZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Zarządu Baltic Rescue Team zwany dalej Zarządem określa zakres i tryb pracy Zarządu Baltic Rescue Team, tryb podejmowania przez 
Zarząd uchwał oraz sposób reprezentacji Stowarzyszenia przez Zarząd. 

2. Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zgromadzeniu członków. 
3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym w obecności minimum połowy ogólnej liczby członków i musi 

być wybrany w składzie osobowym minimum dwóch członków Zarządu.  
4. W skład Zarządu Baltic Rescue Team wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz członkowie Zarządu, jeśli takowi będą wybrani. 
5. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i kończy się z chwilą zakończenia Walnego Zgromadzenia członków, na którym został wybrany nowy Zarząd. 
6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu pochodzących z wyborów, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji 

spośród członków kandydatów z ostatnich wyborów. 
7. Liczba osób dokooptowanych do Zarządu nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. 
8. Jeżeli powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia, Zarządu zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyboru uzupełniających.  
9. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających 

łącznie w tym Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu. 

DZIAŁ II  
ZADANIA ZARZĄDU BALTIC RESCUE TEAM 

1. Do zadań Zarządu Baltic Rescue Team jest: 
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków. 
2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów Baltic 

Rescue Team. 
3. Opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku 

obrachunkowego. 
4. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Baltic Rescue Team. 
5. Określanie szczegółowych kierunków działania. 
6. Opracowanie preliminarza budżetowego zatwierdzanego uchwała przez Walne Zgromadzenie członków. 
7. Uchwalanie Regulaminów, które nie są regulowane Statutem.  
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego. 
9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 
10. Określanie wysokości składek członkowskich poprzez uchwały Zarządu. 
11. Zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami, instytucjami czy firmami. 
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12. Zarządzanie majątkiem i sprawami Baltic Rescue Team oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa 
oraz postanowień Statutu. 

13. Wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę. 
14. Udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkiej dokumentacji i innych 

materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Baltic Rescue Team. 
15. Opracowanie sprawozdań z działalność Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zgromadzeniu członków. 
16. Przekładanie corocznie Walnemu Zgromadzeniu członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia plany finansowo-ekonomicznego oraz programy 

działalność gospodarczej Baltic Rescue Team, zaopiniowanych uprzednio przez Komisje Rewizyjną. 

DZIAŁ III 
KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI ZARZĄDU  

BALTIC RESCUE TEAM 

1. Kompetencje i obowiązki Zarządu Baltic Rescue Team: 
1. Przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli, pism oraz oświadczeń Walnego Zgromadzenia. 
2. Proponowanie zmian w Statucie Baltic Rescue Team; 
3. Proponowanie kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających; 
4. Udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności, jak również: 

A. Postawienie Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania; 
B. Przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Baltic Rescue Team; 
C. Wyznaczenie likwidatora Stowarzyszenia i określenie jego zadań i kompetencji. 

2. Kompetencje Zarządu w sprawach członkowskich: 
1. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie; 
2. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia 
3. Przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu z Baltic Rescue Team; 
4. Wykluczenie za pomocą uchwały członków z Baltic Rescue Team z powodów określonych w §18 ust.2 Statutu Baltic Rescue Team oraz 

braku przestrzegania regulaminów i uchwał uchwalonych przez Zarząd; 
5. Występowania do Walnego Zgromadzenia z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Baltic Rescue Team 

DZIAŁ IV  
ZEBRANIA ZARZĄDU  

BALTIC RESCUE TEAM 

1. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona. 
2. W zebraniach Zarządu mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz goście zaproszeni przez Prezesa bądź 

Wiceprezesa Zarządu z głosem doradczym. 
3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: 

1. Porządek obrad; 
2. Imiona i nazwiska; 
3. Funkcje obecnych członków Zarządu i innych osoby obecnych na zebraniu; 
4. Liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami;  
5. Odrębne zdanie członka w danej kwestii (protokół podpisują Prezes i Wiceprezes / protokolant / sekretarz). 

4. Zarząd prowadzi rejestr uchwał. 
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków do głosowania. 
6. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decydujący głos zostaje po stronie Prezesa Zarządu. 
7. W przypadku niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia 

korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu. 
8. W razie konfliktu interesów Baltic Rescue Team z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w 

rozstrzygnięciu takiej sprawy i wymagać zaznaczenia tego w protokole. 
9. W przypadkach niezastosowania się członka Zarządu do wymogów zapisów statutowych, Zarząd jest zobowiązany dla dobra Baltic Rescue Team 

wyłączyć takiego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu. 
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DZIAŁ V 
OBOWIĄZKI OSÓB PEŁNIACYCH FUNKCJE ZARZĄDU: 

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Prezes organizuje prace zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentacje posiedzeń zarządu. 
3. Wiceprezes bądź powołany/zatrudniony Skarbnik odpowiadają za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich. 

1. Do pełnienia funkcji Skarbnika w Baltic Rescue Team Zarząd, może powołać drogą uchwały członka Stowarzyszenia, bądź zatrudnić osobę 
spoza Stowarzyszenia. 

2. Skarbnik jest odpowiedzialny za zbieranie składek członkowskich oraz wykonywanie raportów finansowych dla Stowarzyszenia pod 
nadzorem Prezesa i Wiceprezesa. 

4. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosowanych przepisów prawnych: 
1. Statut; 
2. Uchwały Zarządu; 
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia; 
4. Regulaminy. 

DZIAŁ VI 
BIURO STOWARZYSZENIA BATIC RESCUE TEAM: 

1. Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura, sprawuje nad nim kontrolę, powołuje - zatrudnia i zwalnia jego pracowników. 
2. Zarząd udziela pełnomocnictwa osobie kierującej Biurem do prowadzenia spraw bieżących Baltic Rescue Tam. 
3. Zarząd zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków pracy w celu realizacji zadań Biura ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP  

i PPOŻ. 
4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie w przepisach 

kodeksu pracy.  

DZIAŁ VI 
OFICJALNE FORMY POTWIERDZAJĄCE PISMA ZARZĄDU 

BALTIC RESCUE TEAM 

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem zgodnym z oficjalnym projektem uchwały Baltic Rescue Team, który został uchwalony przez 
Zarząd.: 

1. Pełnej nazwy Stowarzyszenia; 
2. Adresu siedziby; 
3. Adresu strony internetowej; 
4. Telefonu kontaktowego do Stowarzyszenia; 
5. Informacja o numerze NIP, REGON oraz KRS. 

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi zgodnymi z oficjalnym projektem, który został uchwalony przez 
Zarząd. 

DZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU 

BALTIC RESCUE TEAM 

1. W przypadkach nieregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd, kierując się postanowieniami Statutu, uchwał bądź innymi 
przepisami prawa. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą Zarządu. 

  

………………………………………………………                                                                     ………………………………………………………… 
  PREZES. ZARZADU BALTIC RESCUE TEAM                                                                                    WICEPREZES BALTIC RESCUE TEAM
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