REGULAMIN FUNDUSZU SZKOLENIOWO - WYJAZDOWEGO
CZŁONKÓW ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO
STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 1. Postanowienia ogólne
Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej
tworzy fundusz szkoleniowo -wyjazdowy (zwany dalej Funduszem) członków Oddziału
Dolnośląskiego STOMOZ.
2. Fundusz jest dobrowolnym funduszem celowym, tworzonym przez członków Oddziału
Dolnośląskiego i zarządzanym przez Zarząd Oddziału .
3. Fundusz jest przeznaczony na pokrycie udziału członków Oddziału Dolnośląskiego w
szkoleniach i wyjazdach szkoleniowych, organizowanych lub współorganizowanych
przez Oddział Dolnośląski , zgodnie z dyspozycją członka Oddziału.
4. Gospodarowanie Funduszem prowadzi Zarząd Oddziału Dolnośląskiego na osobnym
od wpłat składek członkowskich rachunku bankowym, z indywidualnym przypisem dla

1.

każdego wpłacającego członka Oddziału .

§ 2. Słownik pojęć

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. członku Oddziału - należy przez to rozumieć zarówno członka zwyczajnego,
honorowego jak i wspierającego, także w przypadku, gdy Statut STOMOZ nie
przewiduje wobec takiego członka obowiązku opłacania składek
członkowskich,

b. wyjeździe - należy przez to rozumieć organizowany lub współorganizowany
przez Zarząd Oddziału Dolnośląskiego, zarząd innego oddziału lub Zarząd
Główny STOMOZ wyjazd krajowy lub zagraniczny (w tym w szczególności
wyjazd studyjny, szkoleniowy, projektowy), związany z podnoszeniem
kwalifikacji lub kompetencji członka, w zakresie zgodnym z celami STOMOZ,
c. szkoleniu - należy przez to rozumieć organizowane lub współorganizowane
przez Zarząd Oddziału Dolnośląskiego, zarząd innego oddziału lub Zarząd
Główny szkolenie, konferencję, warsztaty, seminarium, kurs lub inną formę
podnoszenia kompetencji członka, w zakresie zgodnym z celami STOMOZ,
odbywające się w kraju lub za granicą

§ 3. Wpłaty na Fundusz

1. Każdy z członków Oddziału Dolnośląskiego ma prawo do dobrowolnych i w dowolnej
wysokości wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy Oddziału kwot, które
przeznaczone będą na udział tego członka w wyjeździe lub szkoleniu.
2. Wpłaty dokonywane przez członka Oddziału na rachunek bankowy Funduszu nie mogą
być

przeksięgowywane

ani przekazywane w inny sposób na rzecz składek
członkowskich, o których mowa w Statucie STOMOZ.

3. Wpł~ty członków Oddziału nie stanowią przychodów Oddziału Dolnośląskiego, są
powierzone przez członków Zarządowi Oddziału, który może nimi dysponować tylko
na zlecenie członka Oddziału .
4. Wpłaty dokonywane na Fundusz przez członków Oddziału są ewidencjonowane
imiennie, mogą z nich korzystać tylko członkowie, którzy dokonali wpłat.
5. W przypadku wątpliwości co do przypisania wpłaty konkretnemu członkowi Oddziału
(np. w przypadku braku danych członka w dokumencie przelewu lub wpłaty z rachunku
bankowego instytucji, bez wskazania członka), środki są zwracane na rachunek
bankowy, z którego zostały zlecone, a w przypadku gdy wpłata miała charakter
gotówkowy, bez możliwości zidentyfikowania danych nadawcy, przekazywane są na
główny rachunek bankowy Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ, jako anonimowa
darowizna.

§ 4. Wypłaty z Funduszu

1. Środki zgromadzone przez członka Oddziału na rachunku bankowym Funduszu mogą
być przekazane na sfinansowanie udziału członka w szkoleniu lub wyjeździe tylko na
wyraźne pisemne lub elektroniczne polecenie członka, którego środki są własnością.
2. Środki zgromadzone przez członka Oddziału na rachunku bankowym Funduszu mogą
być mu w każdej chwili zwrócone w pełnej wysokości, na pisemne lub elektroniczne
żądane złożone Zarządowi Oddziału .

3. Środki zgromadzone przez członka Oddziału na rachunku Funduszu nie mogą być
przeznaczone na finansowanie składek członkowskich, ani innych zobowiązań członka
wobec STOMOZ, niebędących szkoleniem lub wyjazdem.
4. Środki przypisane członkowi Oddziału, możliwe do zaangażowania w szkolenie lub
wyjazd, lub zwracane w trybie ust. 4, nie podlegają waloryzacji czy dopisaniu odsetek
bankowych. Wypłacane są do wysokości wpłaconej przez członka Oddziału.
5. Środki zgromadzone przez członka Oddziału, który złoży rezygnację z członkostwa,
zostanie skreślony z listy członków lub jego członkostwo ustanie z innych przyczyn, są
zwracane na pisemne lub elektroniczne żądanie zainteresowanego na wskazany
rachunek bankowy, a w przypadku śmierci członka - na żądanie jego spadkobiercy.

§ 5. Obsługa rachunku bankowego Funduszu
1. Zarząd Oddziału Dolnośląskiego podejmuje uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch

wskazanych przez siebie członków Zarządu, uprawnionych do zarządzania rachunkiem
bankowym. Uchwała ta dla swojej skuteczności musi zostać potwierdzona uchwałą
Zarządu Głównego.

2. Koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego Funduszu stanowią koszt
finansowy Oddziału Dolnośląskiego, a przychody wynikające z przypisanych odsetek od
środków zgromadzonych na rachunku stanowią przychody finansowe Oddziału
Dolnośląskiego .

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Zarząd Oddziału zobowiązany jest do opracowania we współpracy z Komisją Rewizyjną

wzoru sprawozdania finansowego, w którym prezentowany będzie stan rozrachunków
Funduszu.
2. Do kontroli stanu przepływów pieniężnych Funduszu oraz transakcji realizowanych z
rachunku bankowego Funduszu upoważniona jest Komisja Rewizyjna Oddziału
Dolnośląski ego .
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