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Regulamin Komisji Regulaminowej 
Polskiej Federacji Petanque - Zwi ązku Sportowego 

 
 
Definicje 

§1 
1. P.F.P. – Polska Federacja Petanque - Związek Sportowy 
2. Regulamin – Regulamin Komisji Regulaminowej P.F.P. 
3. Zarząd – Zarząd P.F.P. 
4. Komisja – Komisja Regulaminowa P.F.P. 
5. Klub – członek zwyczajny P.F.P. 
6. Prezes P.F.P. – Prezes Zarządu P.F.P. 
7. Przewodniczący Komisji – Przewodniczący Komisji Regulaminowej P.F.P. 
8. Członek Komisji – Członek Komisji Regulaminowej P.F.P. 
 
Status organizacyjny 

§2 
1. Komisja Regulaminowa działa przy Zarządzie P.F.P. i pełni rolę organu opiniodawczo-

doradczego dla Zarządu. 
2. Komisję powołuje, nadzoruje i rozwiązuje Zarząd.  
3. Komisja działa zgodnie ze Statutem P.F.P. oraz niniejszym Regulaminem. 
4. Regulamin Komisji zatwierdza Zarząd. 
5. W Komisji zasiada od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący Komisji. 
6. Komisja ma prawo podejmowania uchwał i wydawania opinii. Podjęte uchwały i wydane 

opinie nie mają mocy wiążącej dla Zarządu. 
 
Tryb powoływania Członków Komisji 

§3 
1. Członkiem Komisji może być osoba pełnoletnia będąca członkiem zwyczajnym jednego z 

Klubów. 
2. Członków Komisji, w tym przewodniczącego, powołuje oraz odwołuje Zarząd w drodze  

uchwały. 
3. Członek Komisji ma prawo zrezygnować z udziału w Komisji poprzez złożenie pisemnej 

rezygnacji na ręce Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji. 
4. W okresie funkcjonowania Komisji Zarząd ma prawo powołać dodatkowego Członka 

Komisji, szczególnie w przypadku rezygnacji któregoś z Członków Komisji.  
 
Zadania i kompetencje Komisji oraz jej Członków 

§4 
1. Do zadań Komisji należy:  

a. Opracowywanie projektów regulaminów.  
b. Przygotowywanie propozycji zmian i poprawek do regulaminów. 
c. Przygotowywanie projektów zasad i przepisów dotyczących rozgrywek 

sportowych. 
d. Opracowywanie interpretacji regulaminów i przepisów sportowych. 
e. Wydawanie opinii w sytuacjach spornych dotyczących zapisów regulaminowych. 

2. Do kompetencji Komisji należy: 
a. Podejmowanie uchwał. 
b. Wydawanie opinii. 

3. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy: 
a. Kierowanie pracami Komisji. 
b. Ustalanie planu prac Komisji. 
c. Ustalanie terminów oraz prowadzenie posiedzeń Komisji. 
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d. Składanie Zarządowi sprawozdań z prac Komisji, efektów jej pracy, a także 
uchwał Komisji. 

4. Do kompetencji Członków Komisji należy: 
a. Uczestnictwo w pracach Komisji. 
b. Zgłaszanie propozycji tematów prac Komisji. 
c. Uczestnictwo w komisjach problemowych powoływanych podczas turniejów 

P.F.P. w celu rozstrzygania bieżących spraw.  
 
Tryb pracy Komisji 

§5 
1. Zarząd zleca Komisji zadania zgodnie z zakresem określonym w §4 pkt. 1 a-d.  
2. Formę zlecenia oraz termin wykonania zadań określa Zarząd. 
3. Komisja składa wykonane zadania określone w pkt. 1 w formie uchwały w terminie 

uzgodnionym z Zarządem. 
 

§6 
1. Prawo do złożenia wniosku o wydanie opinii, zgodnie z zakresem określonym w §4 pkt. 1 

e, posiadają: Walne Zgromadzenie Członków P.F.P., Zarząd P.F.P., Komisja Rewizyjna 
P.F.P. oraz Kluby.  

2. Zgłoszenie wniosku o wydanie opinii następuje w formie pisemnej na ręce Zarządu, który 
przekazuje Komisji wniosek do rozpatrzenia. 

3. Komisja wydaje opinie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku. 
 

§7 
1. Komisja podejmuje uchwały oraz wydaje opinie na posiedzeniach Komisji. 
2. Podejmowane uchwały oraz wydawane opinie są ważne w przypadku obecności na 

posiedzeniu minimum 50% Członków Komisji. 
3. Komisja podejmuje uchwały oraz wydaje opinie zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
4. Uchwały oraz opinie w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji.  
5. Posiedzenia Komisji odbywają się w wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji 

miejscu oraz terminie.  
6. Termin posiedzenia Komisji musi być wyznaczony minimum na 3 dni przed planowaną 

datą posiedzenia Komisji. 
7. Posiedzenia Komisji mogą być prowadzone w formie telekonferencji za pośrednictwem 

elektronicznych środków łączności. 
8. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego 

Członek Komisji. 
9. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który zawiera: 

a. Miejsce, czas i formę posiedzenia. 
b. Listę uczestników posiedzenia. 
c. Przebieg obrad. 
d. Treść podjętych uchwał lub wydanych opinii. 
e. Wyniki głosowania. 
f. Zastrzeżenia, uwagi lub zdania odrębne zgłoszone przez Członków Komisji. 

10. Protokół sporządza protokolant, który jest wybierany na początku posiedzenia Komisji 
przez jego uczestników. 

 
Forma komunikacji Komisji z Zarz ądem 

§8 
1. Za bezpośredni kontakt Komisji z Zarządem odpowiada Przewodniczący Komisji lub 

wyznaczony przez niego Członek Komisji. 
2. Przewodniczący Komisji kontaktuje się z Prezesem P.F.P. lub wyznaczonym przez niego 

Członkiem Zarządu.  
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3. Przewodniczący Komisji przekazuje Zarządowi uchwały Komisji oraz jest odpowiedzialny 
za ich prezentację w wyznaczonym przez Zarząd terminie. 

4. Zarząd może przekazać uchwały Komisji do ponownych prac Komisji wskazując obszary 
do poprawy. O formie oraz zakresie przekazywanych uwag decyduje Zarząd.  

5. Przewodniczący Komisji przekazuje wnioskodawcy oraz Zarządowi opinie wydane na 
podstawie wniosku, o którym mowa w §6 pkt. 1. 

6. Wydane przez Komisję opinie są ostateczne i nie podlegają cofnięciu do Komisji do 
ponownego rozpatrzenia.  

 
Postanowienia ko ńcowe 

§9 
1. We wszystkich nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin sprawach decyduje Zarząd. 
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd. 
 
 


