REGULAMIN PRACY WŁADZ
Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
po zmianach zatwierdzonych na Walnym Zgromadzeniu
w dniu 7 października 2020 roku
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ZASADY OGÓLNE
§1
Władzami Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zgodnie z §20 Statutu są:
1)Walne Zgromadzenie członków lub delegatów,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna.
§2
Zasady zwoływania i zakres działania Walnego Zgromadzenia określa Statut Stowarzyszenia.
§3
1. Zasady wyboru i długość kadencji Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej określa
Statut Stowarzyszenia
2. Liczba osób wchodzących w skład władz Stowarzyszenia wynika z Uchwały Walnego
Zgromadzenia dotyczącej powołania władz Stowarzyszenia
§4
1.Przyjmuje się zasadę ogólną, że we wszystkich głosowaniach w ramach władz Stowarzyszenia
jednemu członkowi władzy przysługuje jeden głos.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się we wszelkich sprawach osobowych.
Głosowanie tajne zarządza się również we wszystkich innych sprawach na wniosek chociażby
jednego z członków Stowarzyszenia obecnego podczas głosowania.
3.Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków.
Głosowania są jawne. Tajne głosowanie może być zarządzone w sprawach osobowych.
Głosowanie tajne zarządza się również we wszystkich innych sprawach na wniosek chociażby
jednego z członków władz Stowarzyszenia obecnego podczas głosowania.
W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu oraz odpowiednio
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§5
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia samodzielnie lub na wniosek jednej
piątej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia zgodnie z §27, §28 , §31, §31a Statutu.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu, co najmniej raz na dwa
miesiące.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej co najmniej raz
w roku.
4. O miejscu, terminie, sposobie odbycia posiedzenia i tematyce posiedzeń Zarządu
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, członkowie tych władz muszą być powiadomieni
z trzydniowym wyprzedzeniem.
5. Na swoje posiedzenia Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mogą zapraszać członków
Stowarzyszenia i inne osoby.
§6
Podstawowym obowiązkiem władz Stowarzyszenia jest:
1) aktywny udział w pracach władz Stowarzyszenia
2) realizacja zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia,
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3) sumienne, staranne i skuteczne wykonywanie powierzonej funkcji i zadań we władzach
Stowarzyszenia,
4) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

WALNE ZGROMADZENIE
§7
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może podejmować uchwały we
wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
§8
Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie § 27 Statutu.
§9
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie § 28 Statutu.
§10
1.Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywają się w miejscowości
będącej siedzibą Stowarzyszenia i w sposób określony w §30 i §31a Statutu.
2. W przypadku gdy Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków Zarząd określa Ordynację
Wyborczą do władz Stowarzyszenia i sposób wyboru delegatów do Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
§10
1.Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia.
Do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie prowadzi Prezes
Zarządu Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego Członek Zarządu Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną składającą się z co najmniej
dwóch członków oraz Komisję Uchwał i Wniosków składającą się z co najmniej dwóch członków.
3. Walne Zgromadzenie może zmienić lub uzupełnić porządek obrad przedstawiony przez Zarząd
w zawiadomieniu o którym mowa w §31 Statutu Stowarzyszenia.
4. Uchwały mogą być podjęte wyłącznie w sprawach określonych w uchwalonym porządku
obrad.
5. Przebieg posiedzenia Walnego Zgromadzenia jest protokółowany.
§11
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia i protokolanta. Protokół stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia,
jego zdolność do podejmowania uchwał, zawiera podjęte uchwały oraz wyniki poszczególnych
głosowań.
Do protokołu dołącza się listę obecności.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisane przez właściwych ich członków załącza się do
protokołu.
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ZARZĄD
§12
1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, działając na podstawie
Statutu Stowarzyszenia i niniejszego Regulaminu.
2. Do szczególnych zadań Zarządu należy:
1) prowadzenie spraw majątkowo-finansowych Stowarzyszenia,
2) ustalanie wysokości wpisowego i składki miesięcznej,
3) opracowywanie planów pracy,
4) nadawanie członkostwa,
5) pozbawianie członkostwa,
6) sankcjonowanie orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej ŁSRM,
7) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz działalności wydawniczej
i opiniującej,
8) prowadzenie polityki wydawniczej w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia,
9) kierowanie tworzeniem i wykorzystywaniem banku informacji.
3. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie zatrudnienia w Stowarzyszeniu pracowników
administracyjno-technicznych.
§13
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd tworzy Prezes i członkowie Zarządu z wyboru Walnego Zgromadzenia.
Spośród członków Zarządu wybiera się Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
3. Prezes kieruje całością prac Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Prezes może powierzyć reprezentację Stowarzyszenia zgodnie z § 39 Statutu.
4. Wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu zastępuje Prezesa Zarządu we wszelkich
sprawach w czasie jego nieobecności .
5. Sekretarz prowadzi korespondencję Stowarzyszenia, ewidencję członków Stowarzyszenia,
organizuje działalność wydawniczą i protokołuje posiedzenia Zarządu.
6. Skarbnik realizuje politykę finansową władz Stowarzyszenia oraz prowadzi bieżącą kontrolę
wpływów i wydatków.
§14
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i są protokółowane.
Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji.
§15
Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

KOMISJA REWIZYJNA
§16
1. Komisja Rewizyjna jest stałym organem kontroli, oceny statutowej i finansowej działalności
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna w szczególności:
1) kontroluje prawidłowość i terminowość prowadzenia księgowości Stowarzyszenia,
wykonywania zobowiązań i regulowania należności , prowadzenia spraw przed sądami,
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2) kontroluje stan majątku Stowarzyszenia, weryfikuje sporządzanie okresowych sprawozdań
oraz bada ich zgodność z księgami,
3) kontroluje terminy i sposoby wykonywania uchwał,
4) kontroluje prawidłowość zamknięć rocznych bilansów i rachunku wyników Stowarzyszenia.
§17
1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybrany przez
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
Wiceprzewodniczącego, który kieruje pracami Komisji i jej przewodniczy pod nieobecność
Przewodniczącego.
§18
1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez czynności kontrolne.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku.
3. Komisja Rewizyjna, w sprawach wymagających specjalnej wiedzy, może
w porozumieniem z Prezesem Stowarzyszenia powołać biegłego.
4. Z wszelkich czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza pisemne sprawozdanie
zawierające wnioski pokontrolne.
5. Komisja Rewizyjna składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej
działalności i wnioskuje o udzielenie lub o nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
§19
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą się odbywać przy wykorzystaniu elektronicznych środków
komunikacji.

PRZEPISY KOŃCOWE
§20
1.Władze Stowarzyszenia wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał, wniosków lub
stanowisk.
2. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania podjętych uchwał władz Stowarzyszenia.
§21
Dokumentacja Stowarzyszenia przechowywana jest w siedzibie Stowarzyszenia.
§22
Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia.
§23
Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, tracą moc dotychczasowe regulacje w tym
względzie.

