Uchwała nr 312016 z dnia 13 stycznia 2016r
Walnego Sprawozdawczego Zebr ania Człon ków
MKS Polonia Warszawa

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków MKS Polonia Warszawa w wyniku
głosowania przyjmuję uchwałę o przyjęciu Regulaminu Pracy Zarządu MKS Polonia
Warszawa po zmianach , zaproponowanych przezZarząd MKS Polonia Warszawa.
Treśćjednolita Regulaminu Pracy Zarządu MKS Polonia Warszawa po zmianach
stanowi integralna częśćUchwały i jest zawarta w zalączniku do Uchwały.
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REGULAMIN PRACY
Z^RZ ĄDU MIEJSKIEGO KLUBU SPoRTowEGo
POLONIA WARSZAWA
( tekst

jednolity)
s1

Zarząd Stowarzys zenia, zwany w dalszej części,,Zarządem" , działa na podstawie Statutu
Miejskiego Klubu Sportowego,,Polonia Warszawa", zwanego dalej ,,Stowarzyszeniem",
uchwalońego w dniu 10 grudnia 2009 roku oraz niniejszego Regulaminu

s2
Zarządjest władzą Wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtemdziałalności
je na
stowarzys zenia, zgoo'nie z uchwałami Walneg o Zebrania Członków, reprezentuje
Zewnąłizi ponosi odpowiedzialnoŚĆ przed Walnym Zebraniem Członkow'
s3
. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia i składa się z
pięciu oó sióomiu osob. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala
kaŻdorazowo Wal ne Zebr anie Człon kow.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa i dwóch
Wiceprezesow.
3.W iazie powstania wakatu w składzie Zarządu w trakcie kadencji ma on prawo
kooptacji nowych członkow. Liczba członkow dokooptowanych nie moze przekroczyc
113 liczby osób pochodzących z wyboru'
1
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Zarząd S towa rzys zenia'.
l . iniijuje i nadzoruje działalnoścsportową,organizacyjną i finansową Stowarzyszenia
2. zatwiterdza roczne plany budzetowe i bilanse Stowarzyszenia
3. podejmuje decyzje W Sprawie majątku Stowarzyszenia
4. ustala wysokoŚć wpisowego i składki członkowskiej
5. zatwierdza regulaminy sekcji i komisji Zarządu
6. tworzy iznosi sekcję i grupy sportowe oraz komisję
godności
7. wnioskuje na Walne Zóbranie członkow w sprawię nadania lub pozbawienia
Członka Honorowego
B. przyznaje wyróznienia oraz nakłada kary przewidziane statutem
9. składa sprawozda nia z działalnościStowarzyszenia
l0. zwołuje i przygotowuje WalneZebrania
l 1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
12. zatrudnia i zwalnia etatowych pracownikow Stowarzyszenia
13' przy1muje, skreśla i wyklucza członków'

s5
1

. Posiedz enia

Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niŻ raz na trzy

miesiące'
2. Uchwały zapadajązwykłąwiększoscią głosów przy obecności minimum trzech
członkow przy składzie pięcioosobowym lub pięciu przy składzie siedmioosobowym,
w tvm Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
3' Zarząd działa w oparciu o opracowany regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Członkow.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie jeden z Wiceprezesow'
W czasie nieobecności PrezesaZarządu' trwającej nieprzerwanie co najmniej pięc dni
roboczych, pracami Zarządu kieruje wyznaczony pisemnie przez niego Członek Zarządu.
5. CzłonekZarządu moŻe w trakcie posiedzeniaZarządu uczestniczyÓ w dyskusji i
głosowaÓ za pomocą Środkow bezpoŚredniego porozumiewania się na odległoŚÓ, jezeli nie
moŻe byc fizycznie obecny na posiedzeniu.
6' Zarząd moze rowniez podejmowaÓ uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
Środkow bezpośredniego porozumiewania się na odległośc.
7. Głosowanie w trybach określonych w ust. 6 zarządza Prezes Zarządu, a w przypadku
jego nieobecności inny CzłonekZarządu uprawniony do zastępowania PrezesaZarządu,
zgodnie z postanowieniami $ 5 ust' 4, okreŚlając termin końcowy dla oddania głosu przez
Członków Zarządu.
B. Wniosek i projekt uchwały przedstawiane są Członkom Zarządu w formie pisemnej lub
przy uŻyciu poczty mailowej, lub w inny sposób umozliwiający zapoznanie się z ich treścią.
9. Głosowanie w trybie pisemnym polega na tym, Że kaŻdy Członek Zarządu po otrzymaniu
projektu uchwały oddaje głos poprzez wpisanie ,,za",,,przeciw'', czy teŻ,,Wstrzymuje się'' pod
treŚcią uchwały, podpisując się oraz wpisując datę oddania głosu przy podpisie.
1O' Głosowanie przy wykorzystaniu środkow bezpośredniego porozumiewania się na
odległoścprzeprowadza się wówczas, gdy Członkowie Zarządu nie są obecni w jednym
miejscu, ale mogą się porozumiewać za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora
internetowego lub kazdego innego środkatechn icznego, Zapewn iającego bezpoŚred n ie
komunikowanie się.
11. Rozpoczęcie formalnego głosowania przy wykorzystaniu środkowbezpoŚredniego
porozumiewania się na odległoścmoŻe byc poprzedzone poddaniem pod dyskusję
przedstawionego projektu uchwały wrazz uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do
projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Prezes Zarządu (lub inny Członek
Zarządu, o ktorym mowa w ust. 7) i zarządza głosowanie.
12. odbiór głosu od Członkow Zarządu podczas głosowania przy wykorzystaniu środkÓw
bezpośredniego porozumiewania się na odległośĆodbywa się w sposób wskazany przez
Prezesa Zarządu lub CzłonkaZarządu, o ktÓrym mowa w ust.7.
13. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania w trybach określonych w ust. B, Zarząd
informuje Członków Zarządu o wynikach głosowania'
14. Uchwały podjęte w trybach określonychw ust. B zostają podpisane przez Członkow
Zarządu, ktorzy brali udział w podejmowaniu uchwał w tym trybie.
15' Uchwały podjęte w trybach okreŚlonych w ust. 11 zosta1ąprzedstawione na
najblizszym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.
16. Zarząd moŻe powołać Biuro dla zapewnienia obsługi administracyjnej prac Zarządu.
17 ' w posiedzeniach Zarządu mogą brac udział z głosem doradczym przedstawiciele
Komisji Rewizyjne 1 i zaproszone osoby.
s6

/

.W celu realizacji zadan sportowych Stowarzyszenia, Zarząd zgodnie z
obowiązującymi przepisami tworzy i znosi sekcję sportowe.
2. Strukturę organizacyjną sekcji i zakres ich działania ustala regulamin uchwalony przez
sekcje i zatwierdzony przez Zarząd.
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.Zarząd powołuje w razie potrzeby komisje, ktore wykonują określone zadania
związane z działaln os ci ą Stow arzy szenia.
2.Dla kontynuowania wieloletnich tradycji KS Polonia Warszawa, Zarząd powołuje Komisję
Historyczną, ktÓra prowadzi działania upoWSZeChniające osiągnięcia tego Klubu w
całym okresie jego działania począwszy od powstania w 1911 r'
3.Komisja Historyczna propaguje i upowszechnia wśrodczłonkow, mieszkańcow
Warszawy i Polski tradycje sportowe i patriotyczne członkÓw klubu w całejjego
1

Historii.

S.Komisja działa w oparciu o swoj regulamin zaIwierdzony przezZarząd'
6.Komisja składa się z osob zasłuŻonych dla Klubu zroŻnych dyscyplin spońowych.
sB

1'Za wzorową postawę sportową i osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w
pracy na rzecz'Stowarzys zenia. członkom mogą byc przyznane przez Zarząd

następujące wyroznien ia
a) dyplomy
b) brązowe. srebrne izłote odznaki Stowarzyszenia
c) nagrody rzeczowe.
2''Zaćzcz'egolne zasługi dla Stowarzyszenia odznaka honorowa moŻe byc przyznana
przez Zarząd oso bo m. n e będ ącym czło n ka m i Stowa rzy szenia'
:
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se.
ow, oraz uchwał władz
kary
następujące
członkÓw
Stowarzys zenia, Zarząd moŻe nałoŻyc na
a) upomnienie
b) naganę
cj.a*ies.enie w prawach członka na okres od '1 do 3 miesięcy.

Za naruszenie postanowień statutu stowarzyszenia, regulamin
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1.

2'

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie jego praw i
obowiązkÓw majątkowych Wymagane jest współdziałanie dwÓch członkÓw Zarządu,
w tym Prezesa lub WicePrezesa '
Do składania oŚwiadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach nie
wymagających zaciągania zobowiązan majątkowych uprawniony jest jednoosobowo
Piezes. W przypadku nieobecnoŚci Prezesa, Stowarzyszenie moze reprezentowac
inny Człon ek Zarządu, upowazniony pisemnie przez Prezesa.
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i.

Wnioski, prośby iskargi składane sąwformie pisemnej na ręce Zarządu.
Ż. Zarząd winien udzielić w kazdym przypadku odpowiedzi pisemnej w ciągu miesiąca
od wpłynięcia wniosku, skargi lub prośby.
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W przypadkach nie uregulowanych W niniejszym regulaminie decyduje7arząd kierując
się'posianowieniami Stitutu bądź innymi przepisami prawa, a W ostateczności
powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.
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1.

2.

Regulamin
zatwierdza
Regulamin
Miejskiego

Pracy Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego,,Polonia Warszawa"
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
obowiązuje od dnia przyjęcia go pruez Walne Zebranie Członków
Klubu Sportowego,, Polonia Warszawa",

Za Zarząd

