
REGULAMIN  RAMOWY 
DZIAŁALNOŚCI KOŁA  

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA 
 
 

1. Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi: cele i zadania Stowa-
rzyszenia. 

2. Koła powoływane są przez Zarządy Oddziałów w trybie uchwały na wniosek grupy inicja-
tywnej złożonej co najmniej z 5 osób. 
Koło SITG może być tworzone z pracowników jednego zakładu pracy, jak również  
w formie międzyzakładowego, terenowego, grodzkiego itp., zrzeszając w nim pracowni-
ków i emerytów różnych przedsiębiorstw. 

3. Przy Kole może zostać utworzony Klub Seniora działający w ramach Koła. 
4. Zarząd Koła jest w  okresach między Walnym Zebraniem Koła — najwyższą władzą Koła 

SITG. 
5. Skład Zarządu Koła określa § 74 ust. 1, 2 i 3 a  jego kompetencje § 75 Statutu SITG. 
6. W szczególnych przypadkach Koło należące do Oddziału posiadającego osobowość prawną 

może uzyskać osobowość prawną. Wniosek Koła wymaga zgody Zarządu Oddziału. Zarząd 
Oddziału pisemnie powiadamia o powyższym Zarząd Główny. 

7. Do składania oświadczeń w imieniu Koła SITG posiadającego osobowość prawną  
w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych wymagane jest współdzia-
łanie dwóch członków Zarządu Koła wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 

8.  W  Kołach nie posiadających osobowości prawnej należących do Oddziałów posiadających 
osobowość prawną do składania oświadczeń wymienionych w pkt.7 uprawnione są osoby 
upoważnione przez Prezesa i osobę z Zarządu Oddziału wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

9. Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej przez Koło, które nie posiada osobo-
wości prawnej jest możliwe, gdy Oddział, do którego należy Koło posiada osobowość 
prawną i udzieli mu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

10. Czteroletnia kadencja Zarządu Koła rozpoczyna się z  dniem wyboru przez Walne Zebranie 
Koła a  kończy się z  chwilą udzielenia przez Walne Zebranie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Koła. 

11. Prezesi Kół SITG są z mocy Statutu członkami Zarządu Oddziału SITG. Kadencja ich jako 
członków Zarządu Oddziału rozpoczyna się i kończy w  terminach podanych w  pkt. 10 ni-
niejszego regulaminu. 

12. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się zgodnie z  regulaminem i  planem pracy. Posiedze-
nia Zarządu Koła zwołuje Prezes w  miarę potrzeby co najmniej kilka razy w  roku. 

13. Członek Zarządu Koła traci swój mandat w  przypadku: 
a)  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Koła, 
b)  utraty członkostwa SITG, 

14. Uzupełnienie składu Zarządu Koła następuje przy zachowaniu wymogów § 74 ust.  4 Statu-
tu. 

15.  Prezes Zarządu Koła   reprezentuje Koło oraz kieruje jego działalnością 
16. Członkowie Zarządu Koła w  zasadzie pełnią swe funkcje społecznie, mogą być jednak 

zatrudniani do prowadzenia spraw administracyjno-gospodarczych. Wyjątek stanowią 
członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy nie mogą być zatrudniani. 

17. Uchwały Zarządu Koła zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 



członków. W  razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 
18. Protokoły zebrań Zarządu Koła przesyła się do wiadomości przewodniczącemu Komisji Rewi-

zyjnej Koła. 
19. Obsługę administracyjną Zarządu Koła prowadzi sekretarz Koła SITG lub Biuro Zarządu 

Koła. 
20. W  Kołach prowadzących działalność gospodarczą bądź zatrudniających etatowych pra-

cowników konieczne jest zorganizowanie Biura Zarządu Koła, którym kieruje kierownik 
Biura. 

21. W  Kołach posiadających osobowość prawną kierownika powołuje Prezes Zarządu Koła.  
W  Kołach nie posiadających osobowości prawnej kierownika Biura Zarządu Koła powołu-
je kierownik Biura Zarządu Oddziału na wniosek Prezesa Zarządu Koła. 

22. Zmiana przynależności Koła do innego oddziału odbywa się na zasadach ustalonych  
w § 70 Statutu SITG, z zachowaniem poniższych uregulowań: 
- głosowanie odbywa się niejawnie, 
- w trakcie głosowania obecny winien być przedstawiciel macierzystego oddziału. 

23.   W Kołach Miejskich działających na prawach Zarządu Oddziału obowiązują odpowiednio 
stosowne ustalenia wynikające z „Regulaminu Ramowego działalności Oddziału SITG”. 
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