REGULAMIN ZARZĄDU
Podkarpackiego Związku Badmintona

Na podstawie § 39, pkt. 11 i 13 obowiązującego Statutu, Zarząd Podkarpackiego
Związku Badmintona (PZB) postanawia się, co następuje:
§1
1. Zarząd PZB jest organem władzy PZB i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego
Zebrania oraz niniejszego regulaminu.
2. W skład Zarządu PZB wchodzi 6 członków, w tym Prezes PZB, 3 Wiceprezesów,
Sekretarz i członek zarządu.
3. Zebrania Zarządu PZB odbywają się w miarę potrzeb oraz zgodnie ze Statutem PZB.
4. Termin, miejsce oraz porządek Zebrań ustala Prezes, który przewodniczy obradom.
5. Zebranie zwołuje Prezes lub upoważniony przez Prezesa Wiceprezes. Zabranie może
zostać również zwołane na wniosek, co najmniej 1/2 członków Zarządu.
6. Prezes PZB podaje do wiadomości wszystkim członkom Zarządu termin, miejsce oraz
porządek dzienny Zebrania.
7. Zebrania Zarządu PZB organizowane mogą być również poza siedzibą PZB.
§2
1. Na czele Zarządu PZB stoi Prezes.
2. Kadencja Zarządu PZB trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru przez Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZB nowego Zarządu.
§3
1. Obecność członków na posiedzeniach Zarządu PZB jest obowiązkowa, a w razie
przewidywanej nieobecności usprawiedliwiona (choroba, ważne sprawy osobiste lub
zawodowe).
2. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności ustaje członkostwo Zarządu
PZB.
3. W przypadku zmniejszania się składu Zarządu PZB, a do końca jego kadencji
pozostało więcej niż trzy miesiące, uzupełnia się skład Zarządu PZB zgodnie
z zapisami Statutu.
§4
1. Praca członków w Zarządzie PZB opiera się głównie na pracy społecznej.
2. Prezes i członkowie Zarządu PZB nie mogą pobierać wynagrodzenia za pełnioną
funkcję w zarządzie z wyjątkiem funkcji pełnionych przy organizacjach szkoleń
zawodników, organizacji turniejów, konsultacji, i innych prac zleconych.
§5
1. Zarząd PZB używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby PZB.
2. Członkowie Zarządu PZB mogą posługiwać się pieczątkami imiennymi z określeniem
pełnionych funkcji w Zarządzie PZB.
3. Wszelkie pisma i dokumenty PZB powinny być zaopatrzone w pieczątkę PZB.
4. Nadruk firmowy PZB nie jest równoznaczny z pieczątką PZB.
§6
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. Wykonywanie uchwał Zjazdu;
2. Sporządzanie planów pracy i preliminarzy finansowych;
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku;
Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku;
Ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Związku na zewnątrz;
Wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych
Związku;
Zwoływanie Zjazdu i ustalanie rozdziału mandatów na Zjazd SprawozdawczoWyborczy (klucza wyborczego) ogłaszanego 1 miesiąc przed upływem kadencji
według stanu na 2 miesiące przed datą Zjazdu;
Przyjmowanie i skreślanie członków, podejmowanie uchwał dotyczących ustania
członkostwa w Zarządzie i wynikających z tego konsekwencji;
Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat związanych z
uczestnictwem członków w działalności statutowej Związku;
Uchwalanie przynależności Związku do innych organizacji;
Uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego (dla usprawnienia swojej pracy i podziału
kompetencji);
Zatwierdzenie kadry wojewódzkiej;
Uchwalanie regulaminów organów wewnętrznych i Biura;
Powoływanie i odwoływanie osób funkcyjnych potrzebnych dla sprawnego działania
Związku;
Przygotowanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych
związku oraz analizowanie i odnoszenie się do zaleceń Komisji Rewizyjnej;
Przyjmowanie sprawozdań z prac organów wewnętrznych;
Rozpatrywanie odwołań od decyzji osób funkcyjnych i organów wewnętrznych,
Wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień, opiniowanie wniosków
stypendialnych dla zawodników i trenerów;
Uchwalanie zasad pracy organu jurysdykcyjnego z uwzględnieniem jego liczebności,
trybu
Powoływania i odwoływania osób wchodzących w jego skład, a także rodzajów
możliwych kar;
Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych dla Zjazdu
i Komisji Rewizyjnej.
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§7
Do zakresu działania Zarządu PZB w szczególności należy:
Zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania PZB;
Przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania PZB;
Określanie głównych kierunków działania PZB;
Obowiązki Prezesa PZB, w przypadku ustąpienia Prezesa PZB w trakcie kadencji
pełni Wiceprezes ds. organizacyjnych lub sportowych do czasu wyboru nowego
Prezesa;
5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności;
6. Wnioskowanie o nadanie godności Prezesa Honorowego PZB i tytułu Członka
Honorowego PZB;
7. Określanie zasad i trybu powstawania, działania oraz likwidowania jednostek
organizacyjnych PZB w tym Rady Trenerów
8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków PZB zgodnie ze Statutem;
9. Określanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i trybu ich zbierania;
10. Analizowanie:
- stopnia realizacji preliminarza finansowego,
- przebiegu wykonania planów finansowych,
- planów działalności PZB,
- realizacji kalendarza sportowego,
- dokumentów ewidencji materiałów i sprzętu,
- dokumentów obrotu pieniężnego oraz o charakterze rozliczeniowym,
- umów oraz pism rodzących zobowiązania PZB ;
11. Upoważnianie i cofanie upoważnień do podpisywania dokumentów PZB;
12. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań delegatów na Zebrania i Konferencje.
13. Administrowanie majątkiem PZB zgodnie ze Statutem;
14. Przedstawienie władzom państwowym, samorządowym oraz właściwym organizacjom
i instytucjom wniosków zmierzających do rozwoju sportu kwalifikowanego dzieci
i młodzieży, wnioskowanie o zaopatrywanie w sprzęt specjalistyczny oraz
wnioskowanie w sprawie budowy i wykorzystania obiektów sportowych;
15. Stosowanie innych przedsięwzięć i środków zgodnych z prawem, jakie okażą się
celowe dla realizacji celów i zadań w działalności PZB;
16. Powoływanie zespołów opiniodawczych i określanie ich regulaminów;
1.
2.
3.
4.

§8
1. Zebranie Zarządu PZB zwołuje, otwiera prowadzi, zawiesza i kończy Prezes PZB lub
osoba zastępująca Prezesa.

2. Zebrania Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji, a głosowania
w formie elektronicznej.
3. W trakcie Zebrania Zarządu PZB udziela i odbiera głos Prezes PZB lub osoba
zastępująca Prezesa.
4. W Zebraniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek.
5. Główna Księgowa może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. W Zebraniach z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele właściwych
organów państwowych, samorządowych i inne osoby zaproszone. Listę zaproszonych
gości ustala Prezes lub z jego upoważnienia Sekretarz w porozumieniu z pozostałymi
członkami Zarządu."
§9
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1. Uchwały Zarządu PZB zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków Zarządu PZB i są prawomocne.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa PZB lub
przewodniczącego Zebrania.
3. Zarząd może zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne.
§ 10
1. Członkowie Zarządu PZB
wykonują zadania wynikające ze statutu, uchwał,
regulaminów i decyzji władz PZB .
2. Materiały, które mają być przedmiotem porządku Zebrania przygotowują poszczególni
członkowie Zarządu, zgodnie ze swoją właściwością i są one dołączone do protokołu
Zebrania;
3. Rozpatrywanie spraw odbywa się w formie dyskusji.
4. Przewodniczący zebrania poddaje sprawy pod obrady w kolejności przewidzianej
porządkiem obrad.
5. Członkowie Zarządu i uczestnicy Zebrania uprawnieni są do swobodnej wypowiedzi
poglądów. Podjęte uchwały zobowiązują cały Zarząd. Po podjęciu uchwały członkowie
Zarządu i uczestnicy posiedzenia zobowiązani są do wstrzymania się od
komentowania swego stanowiska poza Zebraniem Zarządu.
6. Członek Zarządu głosujący za projektem uchwały, który został odrzucony lub
przeciwko projektowi uchwały, który w głosowaniu został zatwierdzony, może zgłosić
do protokołu swoje odmienne zdanie.
§ 11
1. Zarząd w drodze uchwały ustala szczegółowy podział funkcji, uprawnień i obowiązków.
2. Zarząd w drodze uchwały ustala regulaminy, zakresy uprawnień i obowiązków
powołanych jednostek organizacyjnych, organów wykonawczych i opiniodawczych.
3. Głosowanie odbywa się nad całą uchwałą. W przypadku różnicy wniosków
częściowych, w pierwszej kolejności głosuje się nad wnioskiem najdalej idącym.
§ 12
1. Z Zebrań Zarządu PZB sekretarz sporządza protokół, który zawiera:
a. kolejny numer Zebrania, porządek obrad;
b. imiona i nazwiska, funkcje obecnych na Zebraniu członków Zarządu PZB;
c. nazwiska innych osób obecnych na Zebraniu;
d. nazwiska zabierających głos oraz treść istotnych wystąpień;
e. liczbę oddanych głosów „za”, „wstrzymanych” i „przeciw” uchwałom;
f. odrębne zdanie członka w danej kwestii jeżeli występuje;
g. pełną treść podjętych uchwał, decyzji oraz przyjętych wniosków i postulatów.
h. osoby odpowiedzialne za realizację i termin ich wykonania.
i. datę i podpisy Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i obecnych na Zebraniu
członków Zarządu.
2. Protokół przedkładany jest do zapoznania się na następnym Zebraniu Zarządu PZB
i podpisania przez Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Protokół po zatwierdzeniu przez Zarząd wraz z załącznikami włącza się do teczki
protokołów posiedzeń Zarządu.
4. Protokół przesyła się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwały i decyzje Zarządu PZB podlegają ewidencji.
§ 13
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1. Członkom Zarządu PZB przysługuje prawo zwrotu kosztów delegacji według
obowiązujących przepisów w tym zakresie w zależności od środków wypracowanych
przez Stowarzyszenie.
§ 14
1. Całością działalności wykonawczej Stowarzyszenia kieruje Prezes.
2. W przypadkach nieokreślonych w regulaminie decyduje Zarząd PZB zgodnie ze
statutem PZB i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
§ 15
1. Zmian w regulaminie w całości lub w części może dokonać Zarząd w każdym czasie
w obecności, co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów. Interpretacja
postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów poszczególnych organów PZB
należy do Zarządu PZB.
§ 16
Podział kompetencji członków Zarządu PZB:
1. Prezes PZB:
- sprawuje kierownictwo i nadzór ogólny nad działalnością Zarządu oraz
reprezentuje PZB na zewnątrz,
- otwiera Zebrania Delegatów i uroczystości stowarzyszenia,
- przewodniczy Zebraniom Zarządu,
- przedstawia analizę i ocenę realizacji uchwał, wniosków, decyzji, postanowień
Zarządu,
- zawiera umowy i zobowiązania zgodnie z uchwałą i decyzją Zarządu oraz
podpisuje je wraz z osobą upoważnioną,
- jeżeli umowa lub zobowiązanie wymaga współdziałania Prezesa i Głównej
Księgowej wówczas musi być parafowana przez osobę upoważnioną,
- zgodnie z uchwałą Zarządu zawiera lub rozwiązuje umowy zlecenia,
- podpisuje dokumenty zastrzeżone do podpisu Prezesa,
- nadzoruje ewidencję sprzętu sportowego będącego na stanie Związku,
- przygotowuje korespondencje bieżącą we współpracy z sekretarzem,
2. Wiceprezes ds. organizacyjnych:
- pod nieobecność Prezesa jest jego pierwszym zastępcą,
- współpracuje z władzami państwowymi, samorządowymi i PFS zakresie
wynikających z potrzeb stowarzyszenia,
- przedstawia wnioski o powołanie jednostek organizacyjnych, Komisji
problemowych, przyjęcie członków,
- prowadzi dokumentację faktograficzną PZB,
- pomaga w uzyskaniu środków finansowych i sprzętu do szkolenia i organizacji
startów z organów państwowych i samorządowych oraz innych źródeł,
- nadzoruje rozliczenia finansowe i sprawozdawczość skarbową,
- prowadzi rozliczenia z członkami PZB,
- wraz z prezesem opracowuje roczne preliminarze,
- współpracuje z Wiceprezesem ds. sportowych zakresie opracowania kalendarza
sportowego i szkoleniowego PZB,
- przedstawia Zarządowi wnioski dotyczące nagród, wyróżnień, odznaczeń oraz kar,
- składa okresowe sprawozdania Zarządowi i Walnemu Zebraniu.
3. Wiceprezes ds. sportowych:
- pod nieobecność Prezesa jest jego drugim zastępcą
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-

opracowuje plany rozwoju sportu młodzieżowego w województwie we współpracy
z innymi członkami zarządu,
nadzoruje szkolenie kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików,
współpracuje z członkami PZB oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi
w zakresie popularyzacji i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży,
współpracuje z Wiceprezesem ds. organizacyjnych zakresie opracowania
kalendarza sportowego i szkoleniowego PZB ,
koordynuje realizację kalendarza sportowego i szkoleniowego PZB,
organizuje imprezy centralne, regionalne i czuwa nad ich właściwym przebiegiem,
wnioskuje o zaopatrzenie w sprzęt sportowy członków PZB dla zabezpieczenia
realizacji kalendarza sportowego i szkoleniowego,
prowadzi dokumentację działalności sportowej PZB
nadzoruje terminowość tworzenia dokumentacji sportowo – szkoleniowej dla
organów i instytucji nadzorczych,
prowadzi ewidencję klas sportowych nadawanych zawodnikom przez Okręg
i PZB.

4. Wiceprezes ds. promocji i rozwoju
- Kreuje wizerunek PZB w mediach,
- Sporządza notatki do prasy, radia, oraz stron internetowych na temat osiągnięć
sportowych we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży,
Typuje i zgłasza zawodników do Plebiscytów organizowanych przez prasę, radio
i TV na szczeblach powiatowych i w województwie w porozumieniu
zainteresowanymi klubami,
Wnioskuje o wykonawstwo wydawnictw, znaczków i odznak organizacyjnych
oraz okolicznościowych znaczków i proporców,
Zapewnia profesjonalną współpracę z przedstawicielami prasy, radia i TV,
przekazuje wyniki sportowe, biuletyny informacyjne,
przygotowuje materiały informacyjne dla mediów,
Prowadzi inne działania promocyjne dla rozwój Podkarpackiego Związku
Badmintona w zależności od potrzeb.
5. Sekretarz:
prowadzi dokumentację Zarządu,
przygotowuje zebrania Zarządu i Walne Zebrania PZB,
nadzoruje realizację uchwał i wniosków,
współpracuje z administracją centralną, sądem rejestrowym i urzędami,
przygotowuje całość dokumentów wymaganych przez organy nadzorcze,
prowadzi doradztwo w powyższych sprawach dla członków PZB,
prowadzi ewidencję wyposażenia biura Związku i obsługuje urządzenia
biurowe,
prowadzi ewidencje biurowe w tym:
dziennik pism przychodzących i wychodzących
6. Członek zarządu współpracuje z pozostałymi członkami zarządu PZB w miarę
potrzeb organizacyjnych związku w zakresie:
organizacji szkolenia instruktorów
szkolenia zawodników
organizacji turniejów orgaznizowanych przez związek
pomocy technicznej podczas promocji związku w mediach i prasie
oraz innych wynikających z bieżących potrzeb
§ 17
Regulamin Zarządu PZB wchodzi w życie z dniem 7.02.2020 r.
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