Regulamin Prezydium K-PZPN
Na podstawie § 28 litera j Statutu K-PZPN przyjmuje się Regulamin Prezydium K-PZPN w
następującym brzmieniu .
§1
1. Prezydium Zarządu K-PZPN jest organem wykonawczym Zarządu K-PZPN kierującym w
jego imieniu bieżącą działalnością K-PZPN oraz sporządzającym sprawozdanie finansowe
K-PZPN
§2
1. Prezydium Zarządu składa się z 9-ciu osób .
2. W skład Prezydium Zarządu wchodzi z urzędu Prezes Związku oraz wybrani na jego wniosek ,
spośród członków Zarządu Wiceprezesi K-PZPN i członkowie Prezydium .
§3
Do kompetencji Prezydium Zarządu należy :
1. Kierowanie bieżącymi sprawami Związku
2. Przestrzeganie wykonania Uchwał Walnego Zebrania Delegatów i Zarządu
3. Podejmowanie Uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych K-P ZPN na realizację
celów statutowych K-PZPN
4. Przedstawianie Zarządowi K-PZPN do zatwierdzenia projektu wewnętrznej struktury
organizacyjnej K-PZPN
5. Przedstawianie Zarządowi K-PZPN propozycji dotyczącej ustalenia zasad wyboru delegatów
na Walne Zebranie Delegatów
6. Przygotowywanie Walnych Zebrań Delegatów oraz z upoważnienia Zarządu
zawiadamianie o ich terminie , miejscu i porządku obrad
7 Powoływanie i odwoływanie Wiceprzewodniczących , Sekretarzy i członków Wydziałów oraz
Komisji K-PZPN ( oprócz Komisji Odwoławczej i Wydziału Dyscypliny )
8. Zatwierdzanie programów szkoleniowych wszystkich reprezentacji K-PZPN oraz
przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji
9. Zatwierdzanie regulaminów rozgrywek prowadzonych przez K-PZPN oraz terminarzy tych
rozgrywek
10. Zatwierdzanie listy kandydatów na sędziów poszczególnych szczebli
11. Zatwierdzanie listy kandydatów na obserwatorów i delegatów poszczególnych szczebli
12. Przedstawianie Zarządowi K-PZPN okresowych planów pracy , preliminarza budżetowego,
projektu sprawozdania finansowego oraz bieżących informacji dotyczących działalności
Prezydium , Wydziałów i Komisji K-PZPN
13.Przygotowywanie wniosków i projektów Uchwał wymagających zatwierdzenia przez
Zarząd K-PZPN
14.Przedstawianie Zarządowi K-PZPN wniosków w sprawie nadania tytułu Prezesa Honorowego
K-PZPN za szczególne zasługi dla organizacji , rozwoju i upowszechniania sportu piłki
Nożnej w K-PZPN
15.Podejmowanie Uchwał w sprawie zawieszania w prawach członków K-PZPN
16.Ustalanie zasad wynagradzania pracowników K-PZPN
17.Ustalanie schematu organizacyjnego Biura K-PZPN
18.Dokonywanie interpretacji uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do

włączonej kompetencji Zarządu
19.Podejmowanie wszelkich innych uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
do wyłącznej kompetencji Zarządu
§4
Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w terminach wyznaczonych przez Prezesa Związku.
§5
1. Całokształtem prac Prezydium Zarządu kieruje Prezes , który zwołuje jego posiedzenia oraz
przewodniczy obradom.
2. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony na piśmie Wiceprezes
K-PZPN , zaś w przypadku nie wyznaczenia - Wiceprezes wyznaczony przez Prezydium
Zarządu.
3. Wiceprezesi oraz inni członkowie Prezydium kierują i nadzorują działalność wewnętrznych
jednostek organizacyjnych Związku według rzeczowego podziału kompetencji ustalonego
przez Prezydium Zarządu K-PZPN.
§6
1. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej 5 członków Prezydium a wśród
nich Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa K-PZPN .
2. Uchwały na posiedzeniach Prezydium zapadają zwykłą większością głosów .Przy równej
ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia .
3. Reasumpcję Uchwały podejmuje się na tym samym posiedzeniu kwalifikowaną większością
2/3 obecnych członków Prezydium podczas pierwszego głosowania .
§7
1. Posiedzenia Prezydium Zarządu K-PZPN są protokołowane .
2. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego obrad i sekretarza.
3. Zatwierdzenia protokołu odbywa się na najbliższym posiedzeniu
§8
W posiedzeniach Prezydium Zarządu K-PZPN mogą brać udział z głosem doradczym:
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- osoby zaproszone przez Prezesa K-PZPN
§9
1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Prezydium Zarządu.
2. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia
Statutu K-PZPN .
§ 10
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd K-PZPN w dniu 7 lipca 2021 r. i obowiązuje
od dnia jego uchwalenia .

