Regulamin pracy
Zarządu i Prezydium Zarządu
Polskiego Związku Wushu
§1
Zarząd Polskiego Związku Wushu, zwany dalej Zarządem działa na mocy postanowień Statutu PZ Wushu.
§2
Zarząd kieruje działalnością Polskiego Związku Wushu w okresie pomiędzy Walnymi Zjazdami Członków PZ
Wushu
§3
Kompetencje i zakres działalności Zarządu określają §18, §19, §20, §27 pkt.2, §28 Statutu PZ Wushu.
§4
1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Termin zebrania Zarządu i jego porządek dzienny ustala Prezes lub upoważniony przez niego Członek
Zarządu.
3. W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej PZ Wushu i
zaproszeni goście.
§5
Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Członek
Zarządu..
§6
1.Uchwały i decyzje Zarządu są prawomocne jedynie w przypadku obecności na zebraniu co najmniej połowy
Członków Zarządu.
2. Uchwały i decyzje Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Zebrania Zarządu są protokołowane w przypadku podejmowania odrębnych uchwał. Protokoły podpisywane
są przez osobę protokołującą oraz wszystkich Członków Zarządu obecnych na zebraniu.
4. Członkowie Zarządu mają prawo wglądu do protokołu i zgłaszania ewentualnych poprawek na następnym
posiedzeniu Zarządu. W przypadku braku wnoszonych poprawek protokół uważa się za przyjęty.
§7
Powiadomienie o terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zebrania Zarządu, jego członkowie i osoby
zaproszone do udziału otrzymują na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
§8
1. W przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniu Zarządu lub też okresowej niezdolności do
wykonywania powierzonych mu obowiązków, każdy Członek Zarządu powinien powiadomić o tym Prezesa lub
zastępującego go Wiceprezesa.
2. Dwukrotna, kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność członka zarządu na zebraniu może być traktowana jako
rezygnacja z pracy w Zarządzie PZ Wushu.
3. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 2, Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 1/2 ilości członków Zarządu.
§9
1. W okresie między zebraniami Zarządu działalnością Związku kieruje Prezes i Wiceprezes.
2. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, Wiceprezesa , Sekretarza Generalnego i Skarbnika.
3. Prezydium podejmuje decyzje w imieniu Zarządu. Decyzje Prezydium są podawane do wiadomości członków
Zarządu na jego kolejnym posiedzeniu.
4. Członkowie Zarządu mają prawo uzyskać wyjaśnienia dotyczące decyzji i postanowień Prezydium.
5. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Prezydium na zebraniu może być traktowana przez
Prezydium jako rezygnacja z pracy w Prezydium.

Ustala się następujący podział kompetencji wśród członków Prezydium i Zarządu Polskiego Związku
Wushu:
1. Prezes
2. Wiceprezes
-

reprezentuje Polski Zwiazek Wushu na zewnątrz,
koordynuje działalność przedstawicieli PZWS w międzynarodowych organizacjach
sportowych,
kieruje pracami Zarządu i Prezydium Zarządu,
współpracuje z członkami Prezydium przy opracowywaniu projektów rocznych planów
finansowych,
koordynuje pracę członków Zarządu i Prezydium Zarządu,
zwołuje posiedzenia Zarządu i Prezydium zarządu i im przewodniczy,
w sprawach nagłych podejmuje decyzje w imieniu Prezydium zarządu w okresie pomiędzy
posiedzeniami,
nadzoruje realizację uchwał Walnego Zjazdu Delegatów, Zarządu i Prezydium Zarządu,
koordynuje i nadzoruje prace biura Związku oraz Komisji działających przy Zarządzie PZWS.
w porozumieniu z Prezesem podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych z
działalnością związku,
nadzoruje i koordynuje pracę poszczególnych Komisji Szkoleniowych PZWS,
współpracuje z Prezesem i Sekretarzem Generalnym przy opracowywaniu projektów rocznych
planów finansowych,
w czasie nieobecności Prezesa lub w jego zastępstwie reprezentuje Związek na zewnątrz,
organizuje prace związane ze szkoleniem instruktorów, sędziów, trenerów,
wykonuje inne prace powierzone mu przez Prezydium Zarządu.

3. Sekretarz Generalny
-

opracowuje i przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia okresowe plany pracy Zarządu PZWS i
Prezydium PZWS,
w porozumieniu z Prezesem podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych z
działalnością Związku,
współpracuje z Prezesem i Wiceprezesem przy opracowywaniu projektów rocznych planów
finansowych i szkoleniowych,
wykonuje inne prace powierzone mu przez Prezydium Związku,

4. Skarbnik
-

-

nadzoruje sprawy związane z opłacaniem przez kluby składek członkowskich, licencji
zawodniczych, sędziowskich i instruktorskich,
współpracuje z Prezydium Zarządu w sprawach związanych z rozliczeniem finansowym
Związku oraz przy zawieraniu zobowiązań finansowych wynikających ze statutowej
działalności Związku,
wykonuje inne prace powierzone mu przez Prezydium Związku.

5. Członkowie Zarządu
-

-

uczestniczą w posiedzeniach Zarządu oraz Komisji do których zostali desygnowani,
biorą czynny udział w pracach Zarządu PZWS,
realizują zadania powierzone im przez Zarząd PZWS.

§10
Członkowie Zarządu zobowiązani są do realizacji wszystkich uchwał i decyzji podejmowanych przez Zarząd
Polskiego Związku Wushu.
§11
Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu PZWS

Zarząd Polskiego Związku Wushu

