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Załącznik do Uch wały nr 1/WZJWOT/2011 
Warszawskiej Organizacji Turystycznej 

z dnia 13.04.2011 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu WOT 

i regulaminu Komisji Rewizyjnej WOT 

 
 

REGULAMIN ZARZĄDU 
WARSZAWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 

 
1. Zarząd WOT (zwany dalej Zarządem) jest organem wykonawczym Warszawskiej Organizacji 
Turystycznej (zwanej dalej WOT). Kieruje działalnością WOT i odpowiada za swą pracę przed 
Walnym Zebraniem członków WOT. 
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie WOT w drodze głosowania. 

 
§ 2. 

 
1. Zarząd składa się z 6 osób, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 
członka zarządu. 
2. Członkowi inicjującemu przysługuje 1/3 miejsc w Zarządzie. 
3. Zarząd konstytuuje się w ciągu 7 dni od dnia wyboru i wybiera ze swego grona Prezesa, 
Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. 
4. Wiceprezes zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności. 
5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 
6. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić tylko przez dwie kadencje. 

 
§ 3. 

 
1. Po upływie kadencji Członek Zarządu działa do dnia wyboru nowego Członka Zarządu. 
2. W razie ustąpienia przedstawiciela członka organizacji w zarządzie, bądź innej okoliczności 
powodującej zmniejszenie składu podczas trwania kadencji, uchwałę o uzupełnieniu składu o 
nowego przedstawiciela członka w zarządzie podejmuje Zarząd. 

 
Rozdział 2 

Zadania Zarządu WOT 
 

§ 4. 
 

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
1) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz, 
2) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej , organizacjami 
politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności 
statutowej, 
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3) składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu, 
4) zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowanie wniosków na Walne Zebranie, 
5) przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania, 
6) realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań, 
7) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia, skreślanie i wykluczenia z listy 
członków Stowarzyszenia i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia, z wyjątkiem przypadku gdy 
wykluczenie nastąpiło na skutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zatwierdzonego przez Walne 
Zebranie, 
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, przy czym zmiana wysokości 
składki członka inicjującego możliwa jest jedynie wówczas, gdy o powiedzą się za nią 
wszyscy jego przedstawiciele wchodzący w skład Zarządu, 
9) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
10) wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród, 
11) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia,. 
12) podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia orzeczeń Sądu 
Koleżeńskiego w przedmiocie nałożenia na członka Stowarzyszenia kary upomnienia, 
13) wykonywanie czynności przypisanych Zarządowi w Kodeksie Etyki Stowarzyszenia WOT. 

 
Rozdział 3 

Uprawnienia i obowiązki Zarządu WOT 
 

§ 5. 
 

1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał, 
dokumentów i innych aktów normatywnych, w tym regulaminów. 
2. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością WOT. 
3. Uchwalanie wysokości składek członkowskich WOT. 
4. Proponowanie zmian w statucie WOT. 
5. Proponowanie kandydatów do władz WOT w wyborach uzupełniających 
6. Opracowywanie i przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu WOT do rozpatrywania 
zatwierdzania planu finansowego oraz planów działania WOT. 
7. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 
8. Zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami. 
9. Wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę. 
10. Udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu WOT wyczerpujących wyjaśnień wraz z 
przedstawieniem wszystkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu 
kontroli WOT. 
11 . Przyjmowanie oświadczeń członków- deklaracji członkowskiej , o wstąpieniu do WOT. 
12. Podejmowanie decyzji o przyjęciu w poczet członków WOT osób spełniających warunki 
statutowe oraz odmowa przyjęcia w poczet członków WOT. 
13. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków zwyczajnych WOT. 
14. Podejmowanie uchwał w sprawie utraty praw członka W OT. 
15. Obowiązkiem Zarządu WOT jest przygotowanie sprawozdania finansowego w pierwszym 
kwartale roku następnego i przedłożenie go Komisji Rewizyjnej. 

 
Rozdział 4 

Posiedzenia Zarządu 
 

§ 6. 
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1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona . 
2. Posiedzenia Zarządu WOT odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. 
3. W posiedzeniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście 
zaproszeni przez Prezesa WOT. 
4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, listę 
obecności, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami. Protokół podpisuje 
Prezes i Protokolant. 

 
§ 7. 

 
1. Uchwały Zarządu WOT podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów. Głos wstrzymujący nie liczy się. 
2. Głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością 
głosów Członków Zarządu. 
3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia 
telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego z 
dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich Członków Zarządu. 
4. Zarząd prowadzi rejestr uchwał. 

 
§ 8. 

 
1. W razie konfliktu interesów WOT z interesami poszczególnego Członka Zarządu, członek 
ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia 
tego w protokole. 
 
W przypadku niezastosowania się Członka Zarządu do wymogów zapisów statutowych, 
Zarząd WOT jest obowiązany dla dobra organizacji wyłączyć tego członka z udziału w 
posiedzeniu Zarządu. 

 
Rozdział 5 

Prawa i Oobowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie 
 

§ 9. 
 

1. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności: 
a) kierowanie pracami Zarządu i bieżącą działalnością WOT oraz reprezentowanie WOT na 
zewnątrz, 
b) wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu, 
c) wykonywanie uchwał i decyzji Walnego Zebrania WOT. 
2. Do kompetencji Wiceprezesa należy w szczególności zastępowanie Prezesa w czasie jego 
nieobecności. 
3. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności prowadzenie i nadzór nad polityką 
finansową WOT. 
4. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności prowadzenie bieżącej pracy Zarządu. 

Sformatowano: Polski

Z komentarzem [K1]: Taki tytuł jest bardziej adekwatny, 
zważywszy na to że w treści rozdziału jest większość postanowień 
odnoszących się do praw/kompetencji niż obowiązków 
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5. Osoby będące członkami  Zarządu są obowiązane do stosowania się do postanowień Kodeksu 
Etyki Stowarzyszenia WOT, w szczególności do pełnienia swoich funkcji w sposób należyty, z 
zachowaniem należytej staranności. 

 
Rozdział 6 

Biuro Warszawskiej Organizacji Turystycznej 
 

§ 10. 
 

1. Zarząd WOT nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura, sprawuje nad nim 
kontrolę, powołuje- zatrudnia i zwalnia jego pracowników. . 
2. Zarząd udziela pełnomocnictwa osobie kierującej Biurem do prowadzenia spraw bieżących 
WOT. 
3. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji 
zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż. 
4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi 
pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy. 

 
Rozdział 7 

Walne Zebrania Członków WOT 
 

§ 11. 
 

1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie WOT co najmniej raz w roku, z pisemnym 
powiadomieniem członków WOT co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarząd WOT zwołuje co dwa lata. 

 
§ 12. 

 
Zarząd zwołuje Walne Zebranie WOT: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

 
Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 
 

§ 13. 
 

1. Zarząd używa podłużnej lub okrągłej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby WOT. 
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie WOT posługują się pieczątkami imiennymi. 

 
§ 14. 

 
W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd WOT kierując się 
postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa. 

 
§ 15. 
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Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie WOT w dniu 13.04.2011 roku i wchodzi w 
życie z chwilą jego uchwalenia. 
 


