Załącznik nr 1000
REGULAMIN DZIAŁANIA
ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWON-DO
W KADENCJI 2015-2019
§ 1.
Zarząd Polskiego Związku Taekwon-do, zwany dalej Zarządem Związku działa w oparciu
o Statut Związku i niniejszy Regulamin.
§ 2.
Zarząd Związku składa się z 9-11 członków, w tym prezesa, 3-5 wiceprezesów i ewentualnie
sekretarza generalnego.
§ 3.
Prezes Związku wybierany jest przez Walny Zjazd Delegatów w drodze oddzielnego
głosowania.
§ 4.
Kadencja Zarządu Związku trwa 4 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
jawnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 5.
Członkowie Zarządu Związku pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek stanowi urzędujący
członek Zarządu.
§ 6.
Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu Związku zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu, w tym prezesa
lub jednego z wiceprezesów. W przypadku równości głosów, decyduje głos
przewodniczącego zebrania.
§ 7.
Zarząd Związku ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili
w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 osób
pochodzących z wyboru.
§ 8.
1. 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 Zjazdu Delegatów.
2. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje Zarząd Związku, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego.
§ 9.
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie zarządzeń Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie rozwoju Taekwon-do
oraz wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Występowanie do MSiT w sprawach dotyczących działalności Związku.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z przepisami.
5. Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
6. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku.
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7. Opiniowanie Statutów Okręgowych Związku Taekwon-do.
8. Ocena działalności Okręgowych Związków Taekwon-do.
9. Rozpatrywanie odwołań od postanowień Okręgowych Związków Taekwon-do.
10. Reprezentowanie Związku w Międzynarodowych Organizacjach Sportowych.
11. Powoływanie i nadzorowanie oraz rozwiązywanie Komisji Problemowych, Rady
Instruktorów i Trenerów oraz uchwalanie regulaminów działania tych organów.
12. Rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Związku i jego członków.
13. Powoływanie Komisji Dyscyplinarnej.
14. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Związku.
15. Ustalanie centralnego kalendarza imprez.
16. Wnioskowanie do Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie nadania lub odebrania godności
członka honorowego PZTKD.
17. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia lub ustania członkostwa.
18. Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów.
19. Kierowanie bieżącą pracą Związku.
20. Rozpatrywanie wniosków komisji dyscyplinarnej o nałożenie kar na: członków Związku,
działaczy, zawodników, instruktorów i trenerów, sędziów.
21. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów, lub
uchwał władz Związku, Zarządowi przysługuje prawo do:
a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym
terminie,
b) odmówienia pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień,
c) zawieszenie w prawach członka na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: zawieszenie
polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, w szczególności prawa do
udziału w systemie rozgrywek sportowych, nadawania stopni szkoleniowych,
d) wykluczenie członka za działalność na szkodę Związku po uprzednio
przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przez Komisję Dyscyplinarną.
§ 10.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i według następującego schematu:
- w I kwartale roku – zatwierdzenie bilansu,
- pod koniec II kwartału roku – sprawozdanie i podsumowanie półrocznej działalności,
- na przełomie września i października – przyjęcie kalendarza imprez na rok następny,
- w grudniu – przyjęcie planów szkoleniowych i projekt budżetu na rok kolejny,
zapoznanie ze sprawozdaniami, naniesienie korekt kalendarza.
2. 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.
3. Uchwały Zarządu Związku realizuje biuro, którym kieruje urzędujący członek Zarządu.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu, działalnością Związku kieruje prezes,
wiceprezesi i ewentualnie sekretarz generalny, którzy tworzą prezydium Zarządu.
§ 11.
Regulamin musi uzyskać akceptację Walnego Zjazdu Delegatów.

Podstawa prawna: Decyzja WZD z dnia 14.11.2015 r., Warszawa

2

