Regulamin
Zarządu Polskiego Związku Sportowego
Polski Związek Bocci
Na podstawie art. 37 § 2 Statutu Polskiego Związku Bocci ustala się Regulamin Zarządu
Polskiego Związku Bocci:
§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Bocci jest organem władzy Polskiego Związku Bocci z siedzibą w
Poznaniu, zwanego dalej PZBocci, działającym w oparciu o postanowienia Statutu PZBocci i
niniejszy Regulamin.
§ 2.
Do kompetencji Zarządu PZBocci należy:
1) realizacja celów Związku oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
Członków,
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3) wykonywanie postanowień Statutu i uchwał Zgromadzenia Członków,
4) uchwalanie planów działalności rzeczowej i budżetu oraz przyjmowanie sprawozdań z
ich wykonania,
5) występowanie z wnioskami w sprawach:
a. pozyskania dotacji, zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych,
b. szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich, sędziowskich i klasyfikatorów,
c. budowy urządzeń i produkcji sprzętu zgodnie z potrzebami Bocci,
d. inwestycji sportowych w zakresie budowy, remontów i doposażenia
sprzętowego.
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku oraz ustalanie wysokości składek i
innych opłat członkowskich,
7) uchwalanie i zmienianie regulaminu Zarządu, biura Związku oraz regulaminów
jednostek organizacyjnych,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków,
9) uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i
wytycznych normujących uprawianie Bocci, a w szczególności dotyczących:
a. zasad współzawodnictwa sportowego,
b. statusu zawodników oraz zmian ich przynależności klubowej,
c. udzielania, zawieszania i pozbawiania licencji,
10) powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych oraz wspomaganie i
nadzorowanie ich działalności,
11) powoływanie zespołów roboczych, sekcji i innych ciał kolegialnych mających
charakter wspierający pracę Zarządu.
12) podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
§ 3.
1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialne w formie uchwał, które są numerowane.
2. Uchwały Zarządu PZBocci zapadają większością głosów wszystkich jego członków.
W razie równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa.

3. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu nad sprawami ich osobiście
dotyczącymi.
§ 4.
Zarząd PZBocci zobowiązany jest:
1) prowadzić działalność PZBocci w celu pełnej ochrony praw i interesów jego
członków związanych z uprawianiem i organizowaniem szkolenia i
współzawodnictwa w Bocci,
2) realizować uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
3) składać sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków
PZBocci,
4) dokonywać okresowej analizy działalności PZBocci i przedstawiać Walnemu
Zgromadzeniu PZBocci odpowiednie wnioski.
§ 5.
1. Posiedzenia Zarządu PZBocci odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu PZBocci określa się jego termin i
przewidywany porządek obrad.
3. O posiedzeniu Zarządu PZBocci i proponowanym porządku obrad zainteresowani
powinni być zawiadamiani co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział, z głosem doradczym, przewodniczący
Komisji Rewizyjnej PZBocci lub jej upoważniony przedstawiciel, a także inne zaproszone
osoby.
§ 6.
1. Posiedzenia Zarządu PZBocci są protokołowane.
2. Protokoły ustaleń powinny zawierać datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i
innych osób obecnych na zebraniu, porządek obrad i treść podjętych uchwał. Plany,
sprawozdania, wnioski i inne materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad
powinny być załączone do oryginału protokołu ustaleń.
3. Protokoły ustaleń podpisuje Prezes PZBocci (ewentualnie przewodniczący zebrania
Zarządu PZBocci) oraz osoba sporządzająca protokół.
4. Protokół ustaleń powinien być przygotowany i rozesłany do członków Zarządu PZBocci
wraz z zaproszeniem powiadamiającym o kolejnym posiedzeniu Zarządu, jeśli zostanie
wyznaczone.
§ 7.
1. Posiedzenia Zarządu mogą być przeprowadzane i zwoływane za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość, w szczególności takich jak wideokonferencja, chat,
komunikator internetowy.
2. Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w szczególności w
drodze wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, jeżeli na ich głosowanie wyrażą
zgodę wszyscy członkowie Zarządu.

§ 8.
1. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes PZBocci, który równocześnie reprezentuje go
na zewnątrz. Do zakresu czynności i uprawnień Prezesa PZBocci należy w szczególności:
a) bieżące działanie w imieniu PZBocci,
b) zwoływanie zebrań Zarządu,
c) koordynowanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu,
d) składanie organom władzy PZBocci informacji o sytuacji PZBocci i podejmowanych
na bieżąco decyzjach.
2. Podczas nieobecności Prezesa PZBocci jego uprawnienia wykonuje Wiceprezes.
§ 9.
1.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd w dniu 20 października 2018

