
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY KRAJOWEJ. 

1. Rada Krajowa jest najwyższą władzą SITG w okresie między Walnymi Zjazdami  

i wytycza kierunki działalności Stowarzyszenia. Za swą działalność odpowiada przed 

Walnym Zjazdem. 

2. W skład Rady Krajowej wchodzą: 

- Prezes Stowarzyszenia 

- Wiceprezesi, 

- Sekretarz Generalny, 

- obligatoryjnie Prezesi Oddziałów i Kół Miejskich, 

- członkowie wybrani na Walnym Zjeździe (w ilości określonej przez Walny Zjazd). 

3. Działalnością Rady Krajowej kieruje Prezes Stowarzyszenia.  

Rada Krajowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, spoza osób będących 

członkami Zarządu Głównego. 

 

4. Kadencja członków Rady Krajowej z wyjątkiem Prezesów Oddziałów i Kół Miejskich 

rozpoczyna się z chwilą wybrania ich na stanowisko, a kończy z chwilą udzielenia 

absolutorium ustępującym władzom na kolejnym Walnym Zjeździe. 

Kadencja Prezesów Oddziałów i Kół Miejskich rozpoczyna się z chwilą wybrania ich na 

stanowisko na Walnym Zgromadzeniu Oddziału lub Koła Miejskiego, a kończy z chwilą 

uzyskania absolutorium ustępującym władzom na kolejnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

5. W przypadku rezygnacji, zgonu lub niemożności pracy w okresie kadencji członka Rady 

Krajowej na jego miejsce wchodzi członek wyłoniony w trybie §79 ust.10 Statutu. 

 

6. Rada Krajowa wyznacza Wiceprezesa, który pełnić będzie funkcję Prezesa w przypadku jego 

zgonu, rezygnacji lub długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków. 

     W przypadku Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego funkcje te pełnić będzie członek Rady 

Krajowej wyznaczony przez tę Radę. 

 

7. Rada Krajowa na wniosek Zarządu Głównego powołuje spośród członków Stowarzyszenia,  

w pierwszej kolejności z członków Rady Krajowej zastępcę Sekretarza Generalnego  

i zastępcę Wiceprezesa ds. finansowych (Skarbnika). 

 

8. Kompetencje Rady Krajowej określa § 34 Statutu. 

 

9. Rada Krajowa określa kształt i treść pieczęci używanej przez jednostki organizacyjne 

Stowarzyszenia. 

 

10. Zebrania Rady Krajowej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, jednak co najmniej  

2 razy w roku.  

Przewodniczący Rady może zaprosić na zebranie Rady Krajowej przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych SITG w zależności od tematyki zebrania. Osoby zaproszone do udziału  

w zebraniach uczestniczą w nich z głosem doradczym. 

Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków. 

W sytuacjach wyjątkowych wymuszanych ważnością i terminowością podjęcia decyzji 

wymagającej akceptacji Rady Krajowej Stowarzyszenia dopuszczalny jest elektroniczny 

kontakt jej członków i przeprowadzenie głosowania w celu podjęcia wiążącej uchwały. 

O zastosowaniu tej formy kontaktu decyduje Przewodniczący Rady Krajowej. 

Uchwały Rady Krajowej mogą zostać uchylone przez Walny Zjazd. 

 



11. W przypadku niemożności udziału w zebraniu Rady Krajowej Prezesa Oddziału, wyznacza 

do udziału w zebraniu swego Wiceprezesa Oddziału, który w tym przypadku posiada głos 

stanowiący. 

 

12. Rada Krajowa zwołuje Zwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia wg zasad określonych  

w § 24 Statutu. 

 

13. Rada Krajowa zwołuje Nadzwyczajny Walny  Zjazd Stowarzyszenia wg zasad i w terminie 

określonym w § 28 Statutu. 

 

14. Rada Krajowa zgodnie z § 8 Statutu może wyrazić zgodę na uzyskanie osobowości prawnej 

przez Oddział lub Koło Miejskie na ich wniosek. 

 

15. Rada Krajowa może wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Oddziału SITG zgodnie z § 55 ust. 1 Statutu SITG. 

 

16. Członek Rady Krajowej traci swój mandat w przypadku: 

- złożenia pisemnej rezygnacji, 

- utraty członkostwa SITG (§ 19 Statutu). 

 

17. Zadania Rady Krajowej w zakresie zmiany Statutu, likwidacji Oddziału lub całego 

Stowarzyszenia określają §§ 80, 81 i 82 Statutu. 

 

18. Obsługę administracyjną Rady Krajowej prowadzi Biuro ZG. 

 

19. Protokoły zebrań Rady Krajowej przesyła się jej członkom, Oddziałom SITG  

i Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 


