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Regulamin Pracy 
 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Techników Cukrowników 
 
I. Postanowienia ogólne. 

 
§1 
 

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi do 20 członków, w tym Przewodniczący, dwaj 
Wiceprzewodniczący i Sekretarz Generalny. 

 
2. W razie ustąpienia Przewodniczącego jego funkcję pełni do najbliższego Zjazdu 

Delegatów jeden z Wiceprzewodniczących, wyznaczonych przez Zarząd Główny. 
 
3. W razie ustąpienia członka Zarządu Głównego reprezentującego daną Spółkę Cukrową 

lub grupę pozostałych Kół Zakładowych do składu Zarządu Głównego może wejść 
odpowiednio kolejny kandydat z listy kandydatów danej Spółki Cukrowej lub z listy 
grupy pozostałych Kół Zakładowych. 

 
§ 2 

 
Zarząd Główny w swojej działalności przestrzega postanowień Statutu STC, Statutu NOT 
oraz uchwał i zaleceń Zjazdu Delegatów. 
 

§ 3 
 
Zakres kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego określa § 31 Statutu STC. Zasady 
zatrudniania i wynagradzania pracowników określa „Regulamin wynagradzania” stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 4 
 
Zadania swe Zarząd Główny wykonuje bezpośrednio lub za pośrednictwem swych organów. 
 

§ 5 
 
1. Organami Zarządu Głównego są: 

a) Prezydium Zarządu Głównego 
b) Sekretarz Generalny i podlegające mu Biuro Zarządu Głównego 
c) Sekcje 
d) Komisje. 
 

2. Zarząd Główny może powoływać inne organa i agendy, jeżeli jest to konieczne dla 
realizacji określonych zadań statutowych Stowarzyszenia. 
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II. Zarząd Główny. 
 

§ 6 
 
1. Zarząd Główny pracuje kolegialnie. 
 
2. Zebrania Zarządu Głównego powinny odbywać się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej jak 

dwa razy w roku. 
 
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

statutowej ilości członków Zarządu Głównego, w tym Przewodniczącego lub jednego z 
Wiceprzewodniczących. 
 

4. Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Głównego, a w razie jego nieobecności 
– jeden z Wiceprzewodniczących. 

 
5. Zebrania są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący zebrania i protokolant. 
 
6. Zebrania zwołuje Przewodniczący Zarządu Głównego. W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego zebranie zwołuje jeden z Wiceprzewodniczących. Przewodniczący 
decyduje o ewentualnym zaproszeniu na zebranie osób nie będących członkami Zarządu 
Głównego.  

 
7. O terminie i porządku obrad zebrania uczestnicy zebrania powiadamiani są listownie, 

faksem lub elektronicznie, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 
Do zawiadomienia o zebraniu powinny być dołączone materiały dotyczące spraw 
będących przedmiotem zebrania. 

 
§ 7 

 
1. Na żądanie Komisji Rewizyjnej plenarne zebranie Zarządu Głównego powinno odbyć się 

z podanym przez Komisję porządkiem obrad w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania. 
 
2. Zwołanie zebrania Zarządu i podejmowanie na nim uchwał następuje w trybie określonym 

w § 6 niniejszego regulaminu. 
 

§ 8 
 
W zebraniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym: 
 
1. z urzędu: 

- przedstawiciele Zarządu NOT 
- członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
- Delegaci Stowarzyszenia do Rady Głównej NOT 
 

2. na zaproszenie: 
- Przewodniczący Sekcji i Komisji,  
- Członkowie Honorowi STC, 
- inne osoby. 
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§ 9 
 
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 
 
1. kierowanie działalnością STC oraz realizowanie zadań statutowych zgodnie z 

wytycznymi, uchwalonymi przez Walny Zjazd Delegatów, 
 
2. wybór dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Generalnego zgodnie § 29 Statutu, 
 
3. reprezentowanie STC na zewnątrz i występowanie w jego imieniu, 
 
4. zwoływanie Walnych Zjazdów i Nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów, zgodnie z § 26,    

§ 27 i § 28 Statutu, 
 
5. opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności STC, 
 
6. uchwalanie budżetu STC i zatwierdzanie rocznych bilansów, uchwalanie sposobu 

prowadzenia rachunkowości w STC, 
 
7. zarządzanie majątkiem i funduszami STC, 
 
8. powoływanie oddziałów i uchwalanie dla nich regulaminów oraz stymulowanie 

działalności, 
 
9. decydowanie o nabywaniu, sprzedawaniu lub obciążaniu nieruchomości STC, 
 
10. powoływanie stałych Sekcji i Komisji, które pracują w oparciu o regulaminy 

zatwierdzone przez Zarząd Główny, 
 
11. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania członków wspierających STC zgodnie z 

§ 18, § 19 i § 20, 
 
12. zgłaszanie wniosków o nadanie godności Członka Honorowego i o utracie tej godności, 

oraz nadawanie odznak honorowych STC, 
 
13. uchwalanie regulaminów działania: Prezydium Zarządu Głównego, Sekretarza 

Generalnego, Komisji i Sekcji powoływanych w STC oraz oddziałów i kół zakładowych, 
 
14. podejmowanie decyzji o członkostwie w zagranicznych organizacjach o pokrewnych 

celach działania, 
 
15. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania pracowników. 
 

 
III. Postanowienia końcowe. 

 
§ 10 

 
Członkom Zarządu Głównego oraz członkom wszystkich organów Zarządu Głównego 
przysługuje prawo zwrotu kosztów przejazdów lub kosztów delegacji. 
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§ 11 
 

Niniejszy regulamin uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia go przez XXXV 
Walny Zjazd Delegatów STC. 
 
 
 

Przewodniczący 
   XXXV Walnego Zjazdu Delegatów STC 

 
 
        Wojciech Wąs 
Licheń, 18 czerwca 2009 r. 
 


