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POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI
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Regulamin Działania Zarządu
w Kadencji 2016-2020
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§1

Zarząd PZ Muaythai, zwany dalej Zarządem Związku działa w oparciu o Statut Związku i
niniejszy Regulamin.

§2

Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§3

Prezes Związku wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w drodze oddzielnego
głosowania.

§4
Kadencja Zarządu PZ Muaythai trwa 4 lata.

§5

Członkowie Zarządu Związku pełnią swoje funkcje społecznie.

§6

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
jego członków.
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§7

Zarząd Związku ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby spośród delegatów,
którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą ilość głosów na miejsce
tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych
członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z
wyboru.

§8

Członkowie Zarządu Związku, którzy uchylają się od wypełnienia przyjętych obowiązków i
nie biorą, bez usprawiedliwienia, udziału w posiedzeniach, mogą być zawieszeni w prawach
członka tych władz do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Uchwałę o
zawieszeniu podejmuje Zarząd Związku, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

§9
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
a) realizowanie programu i wytycznych przyjętych w Uchwałach Walnego Zgromadzenia
Delegatów,
b) reprezentowanie PZ Muaythai w międzynarodowych organizacjach sportowych,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami PZ Muaythai,
d) uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie
sprawozdania finansowego PZ Muaythai,
e) uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz PZ Muaythai wiążących się
z uczestniczeniem w działalności statutowej PZ Muaythai,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g) zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej PZ Muaythai,
h) interpretacja regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd.
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§ 10
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
jego członków.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół sporządza przewodniczący posiedzenia i
protokolant. Protokół z Zebrania Zarządu zostanie rozesłany w formie elektronicznej do
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej do 14 dni od daty zebrania. Członkowie po
zapoznaniu się z protokołem maja prawo do wniesienia uwag. Protokół zostaje odczytany na
następnym zebraniu Zarządu i zatwierdzony przez jego członków.
Uchwały Zarządu Związku realizuje biuro.
W okresie między posiedzeniami Zarządu, działalnością Związku kieruje prezes i wiceprezesi
Zarządu.

§ 11
Regulamin musi uzyskać akceptację Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Podstawa prawna:
Decyzja WZD z dnia 03.04.2016 r., Kraków

