Regulamin działania
Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”
Artykuł nr 1. Członkostwo w Porozumieniu
1. Współpraca pomiędzy członkami Porozumienia odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) równoprawność wszystkich członków w ramach Porozumienia,
b) otwartość i zaufanie,
c) wzajemny szacunek.
2. Porozumienie ma charakter otwarty. Do Porozumienia może dołączyć każdy podmiot krajowy
lub zagraniczny deklarujący utożsamianie się z celami Porozumienia i zobowiązujący się
przestrzegać zasad jego funkcjonowania określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przystąpienie do Porozumienia następuje w wyniku złożenia Deklaracji i przyjęcia jej przez Radę
Porozumienia. Deklaracja przystąpienia do Porozumienia Karpackiego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
4. Zakończenie członkostwa w Porozumieniu może nastąpić w przypadku rezygnacji lub przez
wykluczenie, po stwierdzeniu nieprzestrzegania zasad zawartych w Porozumieniu. Rada
Porozumienia przyjmuje rezygnację lub rozpatruje wniosek o wykluczenie na najbliższym
posiedzeniu. Wniosek o wykluczenie, wraz z uzasadnieniem, składa Organizacja wiodąca, a dla
jego przyjęcia potrzebna jest uchwała podjęta zwykłą większością głosów przez wszystkich
członków Rady Porozumienia.
5. Działania Porozumienia są finansowane ze środków własnych członków, o ile Plan działań nie
stanowi inaczej.
6. Członkowie Porozumienia mogą tworzyć partnerstwa projektowe w celu realizacji Planu działań
Porozumienia.
Artykuł nr 2. Obowiązki członków Porozumienia
1. Członkowie Porozumienia zobowiązują się do aktywnego działania w ramach Porozumienia
zgodnie z przyjętym przez Radę Porozumienia Planem działań.
2. Członkowie Porozumienia zobowiązują się do oddelegowania swojego przedstawiciela do
uczestniczenia w spotkaniach Porozumienia oraz w Forum Karpackim.
3. Członkowie Porozumienia są zobowiązani umieścić na swojej stronie internetowej informacje o
członkostwie w Porozumieniu, odnośnik do strony internetowej Porozumienia oraz logo
Porozumienia.
Artykuł nr 3. Promocja Porozumienia
Porozumienie będzie promować swoją działalność oraz działalność swoich członków poprzez:
1. Dystrybucję materiałów promocyjnych podczas imprez organizowanych przez Porozumienie oraz
przez jego członków, w ramach Porozumienia.
2. Umieszczenie na stronie Porozumienia informacji o członkach Porozumienia i ich logotypów.
3. Inne działania promocyjne określone przez Radę Porozumienia.
Artykuł nr 4. Forum i Rada Porozumienia
1. Forum Porozumienia składa się z przedstawicieli organizacji członkowskich Porozumienia.
2. Forum jest najwyższym organem Porozumienia, który określa zakres działalności Porozumienia i
wybiera Radę Porozumienia.
3. Rada Porozumienia koordynuje działalność Porozumienia.
4. Rada Porozumienia składa się z dwunastu osób, w tym:
a) stali członkowie Rady to sześciu przedstawicieli Członków Założycieli Porozumienia,
b) kadencyjni członkowie Rady to sześciu przedstawicieli pozostałych członków Porozumienia.
5. Kadencyjni członkowie Rady mają takie same prawa i obowiązki jak stali członkowie Rady.
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6. Kadencja nowych członków w Radzie porozumienia wynosi 3 lata.
7. W posiedzeniu Rady, w przypadku absencji przedstawiciela, może uczestniczyć z prawem głosu
wyznaczony zastępca.
8. Posiedzenia Rady Porozumienia odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
9. Posiedzenie może zostać zwołane na wniosek co najmniej 2 członków Rady złożony do
Organizacji wiodącej Porozumienia lub zgłoszony przez Organizację wiodącą. W obu
przypadkach musi być podany podstawowy temat spotkania Rady, co nie wyklucza omawiania
spraw bieżących.
10. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady
decyzje mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej (konferencja telefoniczna lub
drogą mailową). Rada może ustalić inne zasady podejmowania decyzji.
11. Rada ma prawo zaproponować inne dokumenty niezbędne do realizacji Porozumienia, które po
uchwaleniu stają się załącznikami do Porozumienia.
12. Porozumienie działa zgodnie z rocznym Planem działań, przyjmowanym przez Radę. Plan działań
może być każdorazowo aktualizowany podczas posiedzenia Rady.
Artykuł nr 5. Organizacja wiodąca
1. Rada Porozumienia wyznacza Organizację wiodącą Porozumienia, która w jej imieniu koordynuje
wdrażanie Planu działania Porozumienia.
2. Zadaniem Organizacji wiodącej jest organizacja prac Rady i Porozumienia. Organizacja wiodąca
jest uprawniona do reprezentowania Porozumienia na zewnątrz, w zakresie ustalonym przez
Radę Porozumienia.
3. Organizacja wiodąca dla zapewnienia przejrzystości finansowej ma obowiązek założenia
odrębnego rachunku bankowego związanego z obsługą finansową działalności Porozumienia
związaną z funkcjonowaniem Porozumienia Karpackiego.
4. Organizacja wiodąca wyznaczana jest na okres trzech lat.
5. Organizacja wiodąca ma obowiązek składania Radzie Porozumienia sprawozdań ze swoich
działań oraz z realizacji Planu działań raz na rok. Organizacja wiodąca przekazuje informacje o
działalności Porozumienia na Forum Porozumienia.
Artykuł nr 6. Finansowanie działań Porozumienia
1. Każdy członek Porozumienia ma obowiązek inicjowania działań w celu finansowania działalności
Porozumienia.
2. Porozumienie, na podstawie decyzji Rady Porozumienia, może pozyskiwać środki zewnętrzne na
swoją działalność przy współpracy Organizacji wiodącej lub innych organizacji członkowskich
Porozumienia, które wyrażą taką wolę.
Artykuł nr 7. Zmiany i rozwiązanie Porozumienia
1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. Porozumienie może być rozwiązane na podstawie uchwały o rozwiązaniu Porozumienia podjętej
zwykłą większością głosów przez wszystkich członków Forum Porozumienia.

Załącznik nr 1. Deklaracja przystąpienia do Porozumienia Karpackiego
Rytro, 16 stycznia 2014 r.
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