REGULAMIN
DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA

1. Zarząd Główny kieruje działalnością i pracami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, uchwałami i regulaminem zatwierdzonym przez Rade Krajową oraz reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
SITG opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw administracyjno-gospodarczych może zatrudniać pracowników w tym również członków wybranych
władz statutowych z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej.
2. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes Stowarzyszenia.
3. Skład Zarządu Głównego określa § 38 Statutu a jego kompetencje § 39 Statutu.
4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa lub jego zastępcy i Sekretarza Generalnego.
5. Czteroletnia kadencja Zarządu Głównego rozpoczyna się z dniem wyboru przez Walny Zjazd
całego jego składu, a kończy z chwilą udzielenia przez Walny Zjazd absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, po złożeniu odpowiedniego sprawozdania z działalności w kadencji i na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Prezes w miarę potrzeb jednak, co najmniej 4 razy
w roku zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków. Mogą zostać uchylone przez Walny Zjazd a także w przypadku ich
sprzeczności z prawem, statutem i uchwałami władz przez Radę Krajową zgodnie
z § 34 ust. 14 Statutu.
7. Zarząd Główny może wnioskować do Rady Krajowej o powołanie zastępcy Sekretarza Generalnego i zastępcy wiceprezesa ds. finansowych – Skarbnika.
8. W zebraniach Zarządu Głównego mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego przedstawiciel. W zebraniach Zarządu Głównego uczestniczą z głosem doradczym zastępca Sekretarza Generalnego
i zastępca Wiceprezesa ds. finansowych (Skarbnik) powołani zgodnie z § 33 Statutu.
Prezes SITG może zaprosić na zebranie Zarządu Głównego z głosem doradczym przedstawicieli jednostek organizacyjnych SITG w zależności od tematyki zebrania.
9. Zarząd Główny prowadzi również działania w ramach udzielonego mu przez Radę Krajową
stałego pełnomocnictwa do podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach uregulowanych w ust. 7, 10 i 4 (w odniesieniu do Biura Zarządu Głównego) § 34 oraz ust. 1 i 2 § 49
Statutu. Zarząd Główny posiada również stałe pełnomocnictwo Rady Krajowej do podejmowania samodzielnych decyzji dot.:
- powoływania, łączenia i rozwiązywania Oddziałów, Kół Miejskich z jednoczesnym
określeniem ich siedziby oraz terenu działania, a także Komisji i innych jednostek organizacyjnych,
- ustalania zasad gospodarki funduszami Stowarzyszenia.

10. Zarząd Główny ma prawo do własnego sztandaru.
11. Zarząd Główny zatwierdza na wniosek Sekretarza Generalnego system organizacyjnofinansowy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz upoważnia Prezesa lub jego
pierwszego zastępcę oraz Sekretarza Generalnego do udzielenia tym jednostkom pełnomocnictwa na prowadzenie działalności gospodarczej.
12. Zarząd Główny przyjmuje do wiadomości powiadomienie Zarządu Oddziału posiadającego
osobowość prawną o udzieleniu Kołu SITG osobowości prawnej.
13. Zarząd Główny może wystąpić do Rady Krajowej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zjazdu. Wniosek taki powinien być złożony Radzie Krajowej na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
14. Zarząd Główny może wystąpić do Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału. Wniosek taki powinien być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
15. W zakresie majątku i funduszy SITG obowiązują zasady podane w § 77 Statutu.
16. Zarząd Główny powołuje na wniosek Sekretarza Generalnego – Dyrektora i Głównego Księgowego Biura Zarządu Głównego.
17. Prezes Stowarzyszenia upoważniony jest w ważnych, uzasadnionych przypadkach, szczególnie jeżeli załatwienie sprawy nie może ulec zwłoce, do zwołania posiedzenia Zarządu Głównego w niepełnym składzie osobowym zależnym od tematu sprawy. Decyzje takie winny zostać przedstawione Zarządowi Głównemu na najbliższym posiedzeniu i wymagają jego akceptacji.
18. Członek Zarządu Głównego traci swój mandat w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Stowarzyszenia i przyjęcia jej przez Zarząd
Główny,
b) utraty członkostwa SITG (§ 19 Statutu).
19. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego następuje przy zachowaniu wymogów § 34 ust. 8
i § 79 ust. 11 Statutu.
20. Obsługę administracyjną Zarządu Głównego prowadzi Biuro Zarządu Głównego SITG.

