Regulamin Zarządu Fundacji dr Seidla
Rozdział I – Podstawy działania fundacji, skład i powoływanie Zarządu
§1
Zarząd Fundacji dr Seidla zwany w dalszej części regulaminu Zarządem działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu Fundacji i niniejszego regulaminu.
§2
Skład Zarządu określa §11 Statutu Fundacji.
Rozdział II – tryb działania Zarządu
§3
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego
Członek Zarządu.
§4
Zarząd jest organem kolegialnym.
§5

Decyzje Zarządu w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•

Uchwalania programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych
Fundacji
Sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji
Sporządzania sprawozdań z działalności fundacji
Organizowania i nadzorowania działalności gospodarczej fundacji
Powołania Rady Programowej
Ponoszenia wydatków w kwocie wyższej niż 2000 zł
Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu

mają formę uchwał.
§6
Pozostałe decyzje, pozostające w zakresie kompetencji Członków Zarządu są podejmowane
przez odpowiednich Członków Zarządu za wiedzą Prezesa Zarządu. Zakres kompetencji
poszczególnych Członków Zarządu ustala się Uchwałą Zarządu.
§7
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Zastępca.

§8

Posiedzenie Zarządu jest zwoływane także na wniosek każdego z Członków Zarządu.
§9
Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub korespondencyjnie, w tym
w formie elektronicznej .
§10
Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
§11
Na podjęcie uchwały w formie korespondencyjnej muszą wyrazić zgodę wszyscy Członkowie
Zarządu.
§12
Uchwały podjęte w formie korespondencyjnej muszą być podjęte w sposób gwarantujący
potwierdzenie autentyczności głosów wszystkich głosujących.

§13
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział III – kompetencje Zarządu
§14
Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz realizuje zadania zgodnie z §13, 15, 16, 17
Statutu Fundacji.

§14
Do kompetencji zarządu należą sprawy nie zastrzeżone postanowieniami Statutu Fundacji
do uprawnień innych organów Fundacji.

Rozdział IV – postanowienia końcowe
§15
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Fundatorów.

