REGULAMIN ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU KORFBALLU

§1
1. Zarząd Polskiego Związku Korfballu (PZKorf), zwany dalej Zarządem, kieruje bieżącą działalnością
Związku na podstawie Statutu Polskiego Związku Korfballu i niniejszego regulaminu.
2. Skład Zarządu i jego kadencję określa Statut Polskiego Związku Korfballu.
§2
1. Przy Zarządzie Związku działają komisje problemowe powoływane przez Zarząd.
2. Członek Zarządu powinien uczestniczyć w pracach minimum jednej komisji.
§3
Do kompetencji Zarządu należy:
1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2/ realizowanie zarządzeń i uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
3/ występowanie do władz publicznych w sprawach dotyczących działalności Związku,
4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
5/ uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,
6/ opracowanie zasad i prowadzenie przyznawania licencji sportowych: klubom, zawodnikom, trenerom i
sędziom,
7/ reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach sportowych,
8/ powoływanie i nadzorowanie oraz rozwiązywanie doraźnych komisji problemowych oraz ustalanie
regulaminów ich działania,
9/ opracowanie zasad i regulaminów współzawodnictwa sportowego,
10/ ustalanie kalendarza rozgrywek ligowych i pucharowych,
11/ organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego trenerów, instruktorów i sędziów
sportowych,
12/ organizowanie przygotowań kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym,
13/ ustalanie zasad i trybu przynależności klubowej,
14/ występowanie o nadanie lub odebranie członkostwa honorowego.
§4
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum raz na trzy miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu. W razie równej ilości głosów ‘’za’’ i ‘’przeciw’’ decyduje głos przewodniczącego zebrania Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach, które są niezastrzeżone w Statucie PZKorf do kompetencji innych
organów.
4. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał.
5. W sprawach wymagających podjęcia pilnej decyzji Prezes może zarządzić głosowanie drogą
elektroniczną.
6. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu nad sprawami ich osobiście dotyczącymi.

§5
Zarząd jest zobowiązany:
1. organizować i prowadzić działalność PZKorf w celu pełnej ochrony praw i interesów jego członków,
2. realizować uchwały Walnego Zebrania Delegatów,
3. składać sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów,
4. dokonywać okresowej analizy działalności PZKorf oraz poszczególnych zakresów jego działania i
przedstawić Walnemu Zebraniu Delegatów odpowiednie wnioski.
§6
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia Sekretarz Generalny.
2. Zwołujący ustala termin i projekt porządku obrad.
3. Porządek obrad winien m.in. przewidywać:
- przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania
- wykaz spraw przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu,
- sprawy wniesione.
§7
1. O posiedzeniu Zarządu i proponowanym porządku obrad zainteresowani powinni być zawiadamiani na
co najmniej 21 dni przed terminem.
2. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub
upoważniony przez niego członek Komisji, a także inne osoby zaproszone przez zwołującego.

§8
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes, w razie jego nieobecności upoważniony członek Zarządu.
3. Protokoły powinny zawierać datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu innych osób obecnych na
zebraniu, porządek obrad i treść podjętych uchwał.
4. Protokoły podpisuje Prezes Zarządu lub przewodniczący zebrania oraz osoba sporządzająca protokół.
4. Protokół z posiedzenia Zarządu winien być przygotowany i przesłany do członków Zarządu drogą
elektroniczną w terminie 10 dni roboczych od zakończenia zebrania.
5. Przyjęcie protokołu następuje w trakcie najbliższego posiedzenia zarządu.

§9
1.W okresie między posiedzeniami działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu w składzie:
1/ Prezes,
2/ V-ce Prezes
3/ Sekretarz Generalny
§ 10
1. Członkowie władz Związku, którzy uchylają się od wypełniania przyjętych obowiązków i nie biorą bez
usprawiedliwienia udziału w posiedzeniach władz przez okres minimum sześciu miesięcy, mogą być
zawieszeni w prawach członka tych władz do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.
2. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje Zarząd po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

