Gdańsk, 26.05.2019 r.

Regulamin Komisji Skeletonu
Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu
I. Postanowienia ogólne.
1. Komisja Skeletonu PZBiS powoływana jest przez Zarząd PZBiS
2. Celem działania komisji jest promocja i rozwój dyscypliny skeleton w Polsce
3. Komisja działa na podstawie § 20 ust. 2 lit. k Statutu Polskiego Związku Bobslei i
Skeletonu
4. Kadencja komisja trwa od chwili powołania do końca kadencji obecnego Zarządu
PZBiS
II. Organizacja pracy Komisji Skeletonu PZBiS
1.
2.
3.
4.

Działalnością Komisji kieruje Przewodniczący w razie jego nieobecności Zastępca
W działalności zewnętrznej Komisja reprezentowana jest przez Przewodniczącego
Komisja Skeletonu PZBiS składa się z 3-5 osób
Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonane na wniosek Przewodniczącego
Komisji po akceptacji przez Zarząd PZBiS
5. Członkowie Komisji wykonują swoją pracę na rzecz Związku w formie wolontariatu,
nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia
6. W skład Komisji wchodzą:
6.1. Przewodniczący
6.2. Zastępca Przewodniczącego
6.3. Członkowie komisji
7. Komisja Skeletonu PZBiS swoja działalność opierać będzie na danych uzyskanych
z PZBiS, IBSF lub innych oficjalnych organizacji dysponującymi danymi w
analizowanych sprawach
8. Działalność Komisji Skeletonu PZBiS prowadzona będzie na podstawie
opracowanych przez Komisję, a zatwierdzonych przez Zarząd planów:
8.1. perspektywicznego planu na kadencję
8.2. rocznych planów, składanych co roku
9. Posiedzenia Komisji Skeletonu PZBiS odbywać się będą 2-4 razy w roku.
10.Do prawomocności uchwał Komisji Skeletonu PZBiS konieczna jest obecność, co
najmniej połowy członków z Przewodniczącym lub w przypadku zgody
Przewodniczącego na zastępstwo przez Zastępcę Przewodniczącego
11.Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego lub w przypadku wyrażenia zgody
Przewodniczącego na zastępstwo przez Zastępcę Przewodniczącego.

PZBiS-Komisja-Skeletonu-regulamin

1/3

Gdańsk, 26.05.2019 r.

12.Wszystkie posiedzenia Komisji muszą być protokołowane, a podjęte decyzje i
wnioski winny być wypunktowane na końcu protokołu z określeniami:
12.1.termin i sposób realizacji
12.2.odpowiedzialności personalnej za wykonanie określonego zadania
12.3.terminu złożenia sprawozdania z wykonania określonego zadania.
13.Biuro PZBiS wspomaga prace komisji i jest miejscem przekazywania i
archiwizowania dokumentacji z prac Komisji.
14.Działalność Komisji finansowana jest ze środków przeznaczonych przez PZBiS
zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym.
15.Komisja obowiązana jest do złożenia rocznego sprawozdania z całokształtu
prowadzonej działalności finansowej do Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu w
terminie do 31 stycznia następnego roku.
III. Prawa i obowiązki Komisji Skeletonu PZBiS
1.
2.
3.
4.

Opracowywanie perspektywicznego planu pracy na kadencję działania Komisji
Opracowywanie rocznych planów działania komisji
Opracowywanie planów rozwoju skeletonu w Polsce
Przeprowadzanie analiz związanych z bieżącą działalnością PZBiS w zakresie
skeletonu.
5. Dokonywanie oceny poziomu rozwoju skeletonu w kraju i przedstawianie w tym
zakresie wniosków
6. Tworzenie ram związanych ze szkolenie trenerów i instruktorów skeletonu w Polsce
7. Tworzenie koncepcji rywalizacji w skeletonie na arenie krajowej
8. Tworzenie koncepcji budowy bazy treningowej dla skeletonu w Polsce
9. Analiza i opiniowanie startów Polskiej Reprezentacji w skeletonie
10.Analizowanie, opiniowanie i opracowywanie trendów rozwoju sprzętu
skeletonowego na świecie
11.Tworzenie programów promocji skeletonu w Polsce
12.Wspomaganie pozyskiwania środków finansowych na rozwój skeletonu w Polsce
13.Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów posiadających oraz
zainteresowanych posiadaniem sekcji skeletonu
14.Zapraszanie na posiedzenia Komisji gości związanych z tematyką obrad.
IV. Zakres obowiązków Przewodniczącego Komisji Skeletonu PZBiS:
1. Przewodniczący Komisji Skeletonu PZBiS kieruje pracami Komisji oraz reprezentuje
ją na forum Zarządu PZBiS.
2. Ma obowiązek wykonywania zaleceń Zarządu PZBiS w zakresie kompetencji
Komisji
3. Wnioskowanie do Zarządu PZBiS o powołaniu lub odwołaniu członków Komisji.
4. W naglących przypadkach Przewodniczący Komisji ma prawo podjęcia decyzji
jednoosobowo po ówczesnym skonsultowaniu się z Zastępcą Komisji
5. Składanie pisemnych sprawozdań z realizacji powierzonych personalnie zadań.
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6. Dostarczenie protokołu, uchwał i wytworzonych dokumentów z prac Komisji do
biura PZBiS
V. Zakres obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skeletonu PZBiS
1.
2.
3.
4.

Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego zastępuje go w trakcie posiedzeń Komisji
Czynnie uczestniczy w pracach Komisji
Składanie pisemnych sprawozdań z realizacji powierzonych personalnie zadań.
Spisanie protokołu z posiedzenia Komisji

VI. Zakres obowiązków członków Komisji Skeletonu PZBiS
1. Czynne uczestnictwo w pracach Komisji
2. Współudział w opracowywaniu dokumentów i analiz na rzecz Komisji
3. Składanie pisemnych sprawozdań z realizacji powierzonych personalnie zadań.
VII.Przepisy końcowe
1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego
Związku Bobslei i Skeletonu
2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Bobslei i
Skeletonu w dniu 26.05.2019 i obowiązuje od dnia uchwalenia.
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