
Regulamin zespołu ds. Uczniowskich Klubów Sportowych 
i sportu powszechnego

1 STRUKTURA I ZADANIA.
1.1 Sposób powoływania i liczba członków.

1.1.1  Zespół  ds.  UKS  i  sportu  powszechnego  (ZUKS)  powołuje  

Zarząd PZA na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej (KWS) PZA.

1.1.2 Liczba członków ZUKS nie może przekraczać 3 osób.

1.1.3  Wygaśnięcie  kadencji  ZUKS następuje  wraz  z  upływem  kadencji

Zarządu PZA.

1.1.4 Zastąpienie członka ZUKS w czasie trwania kadencji może nastąpić

tylko  w  wyjątkowych  przypadkach  i  zgodnie  z  procedurą  wyboru

przewidzianą niniejszym regulaminem.

1.1.5  ZUKS  wybiera  spośród  swoich  członków  Przewodniczącego  

i  informuje  o  tym wyborze KWS  PZA.  ZUKS informuje  też KWS  PZA  

o każdej zmianie Przewodniczącego.

1.2 Kandydatury do KSWS 

1.2.1  Kandydatury do członkostwa w ZUKS należy składać po wyborze

nowej  KWS  PZA  następującym  po  Walnym  Zjeździe  Delegatów  PZA  

i zgłaszane do KWS PZA na piśmie (lub majl). Zgłoszenia muszą zawierać

curriculum  vitae  kandydata  oraz  opis  doświadczeń  kandydata  na  polu

pracy  ZUKS.  KWS  PZA  opiniuje  kandydatury  i  przedstawia  

do zatwierdzenia Zarządowi PZA.

1.3 Uczestnictwo w posiedzeniach.

1.3.1  Od  członków  ZUKS  wymagane  jest  uczestnictwo  we  wszystkich

posiedzeniach.

1.3.2  Jeżeli  członek  ZUKS  nie  uprzedzi  o  swojej  nieobecności  

na  posiedzeniu,  Przewodniczący ZUKS informuje  go o konsekwencjach

kolejnej nieusprawiedliwionej nieobecności.

1.3.3  W razie drugiej nieusprawiedliwionej nieobecności danego członka

ZUKS,  Przewodniczący  składa  w  przeciągu  30  dni  wniosek  

do Zarządu PZA o skreślenie go z listy członków z ZUKS.



1.4 Zadania.

1.4.1 Do zadań ZUKS należy:

a)  współpraca  z  KWS  PZA  i  z  zarządem  PZA  na  polu  sportu

powszechnego,

b) przygotowywanie wniosków i sprawozdań do Ministerstwa Sportu,

c) organizacja Pucharu Polski UKS,

d) organizacja zgrupowań UKS,

e) zatwierdzanie sprawozdań z imprez UKS pod patronatem PZA,

f) prowadzenie dokumentacji korespondencji dotyczącej UKS,

g) przesyłanie do KWS protokołów z posiedzeń,

h) współpraca z trenerami i opiekunami.

2 PRZEBIEG PRAC.
2.1 Zaproszenie.

2.1.1  Przewodniczący zarządza posiedzenie ZUKS nie rzadziej  niż raz  

do roku, z miesięcznym wyprzedzeniem.

2.1.2  Data kolejnego posiedzenia ZUKS powinna być ustalana w czasie

poprzedzającego posiedzenia.

2.1.3  Porządek obrad posiedzenia powinien zostać przesłany wszystkim

członkom ZUKS z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2.1.4  Przewodniczący  ZUKS  musi  zarządzić  posiedzenie  ZUKS  

na wniosek większości jej członków.

2.2 Głosowanie.

2.2.1 ZUKS podejmuje decyzje w przypadku obecności co najmniej połowy

członków.

2.2.2 Każdy członek ZUKS ma jeden głos.

2.2.3  Decyzje  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów.  

Nie są uznawane głosy członków nieobecnych.

2.2.4  W  razie braku rozstrzygnięcia głosowania,  głos Przewodniczącego

ZUKS liczony jest podwójnie.

2.2.5  ZUKS  może  podejmować  decyzje  korespondencyjnie,  jeżeli  

nie sprzeciwi się żaden z jej członków i jeżeli głosy są przesyłane w formie

pisemnej, również pocztą elektroniczną.

2.3 Protokoły.

2.3.1 Z każdego posiedzenia ZUKS musi zostać sporządzony protokół.



2.3.2  Protokoły  z  posiedzeń  ZUKS  są  przesyłane  członkom  ZUKS  

i  do  Biura  Zarządu  PZA  nie  później  niż  miesiąc  po  zakończeniu

posiedzenia.

2.4 Ważniejsze decyzje, wnioski.

2.4.1  Decyzje  o  znaczeniu  dla  PZA  jako  całości  oraz  decyzje

podejmowane w imieniu  PZA (np.  deklaracje)  podejmuje  w zastępstwie

ZUKS Zarząd PZA lub Walny Zjazd Delegatów PZA.

2.4.2 ZUKS może zgłaszać wnioski do KWS PZA i do Zarządu PZA.

2.5 Sprawozdania przedstawiane KWS PZA.

2.5.1  Po zakończeniu każdej kadencji  ZUKS przedstawia sprawozdanie  

z prac KWS PZA.

2.6 Udział delegatów KWS PZA.

2.6.1  W  posiedzeniach  ZUKS mogą brać  udział,  z  głosem  doradczym,

członkowie KWS PZA i członkowie zarządu PZA.

2.7 Udział osób trzecich.

2.7.1  Osoby trzecie  (np.  eksperci)  mogą uczestniczyć  w posiedzeniach

ZUKS z głosem doradczym po uzyskaniu zgody Przewodniczącego.

3 INNE.
3.1 Wyłączenie.

3.1.1  Członkostwo  w  ZUKS  nie  może  być  wykorzystywane  do  celów

komercyjnych.  Członkowie  ZUKS  nie  mogą  podejmować  decyzji  

w sprawach, w które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani.


