
Regulamin działalności 
Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 

 
§ 1 

1. Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Łodzi, zwany dalej 
Zarządem ŁTKKF jest organem władzy ŁTKKF działającym na podstawie § 18 
Statutu ŁTKKF. 

2. Zarząd ŁTKKF kieruje działalnością Łódzkiego TKKF w okresie między zjazdami 
i odpowiada za swoją prace przed Wojewódzkim Zjazdem Delegatów. 

3. W skład Zarządu ŁTKKF wchodzą członkowie wybrani przez Wojewódzki Zjazd 
Delegatów w liczbie ustalonej każdorazowo przez Zjazd. Zmiany w składzie Zarządu 
ŁTKKF mogą nastąpić wyłącznie w trybie określonym w § 18 ust 16 Statutu ŁTKKF. 

4. Kompetencja Zarządu ŁTKKF wynikają z § 18 Statutu ŁTKKF. 
 

§ 2 
1. Posiedzenia Zarządu ŁTKKF odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
2. Posiedzenia Zarządu ŁTKKF zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego 

Wiceprezes 
3. O zwołaniu posiedzenia Zarządu ŁTKKF należy powiadomić jego członków co 

najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem z jednoczesnym zapoznaniem 
z projektem porządku obrad. 

4. W posiedzeniach Zarządu ŁTKKF mają prawo brać udział z głosem doradczym 
członkowie Komisji Rewizyjnej ŁTKKF. 

5. W posiedzeniach Zarządu ŁTKKF mogą brać udział z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez Prezydium Zarządu ŁTKKF. 

6. Obradom posiedzenia Zarządu ŁTKKF przewodniczy Prezes, a w razie jego 
nieobecności upoważniony Wiceprezes. 

7. W czasie posiedzeń Zarządu ŁTKKF przewodniczący obrad udziela głosu wg 
kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może 
udzielić głosu poza kolejnością. 

8. Zarząd ŁTKKF może w uzasadnionych przypadkach określić czas trwania wystąpień 
na posiedzeniach Zarządu ŁTKKF, jak również listę dyskutantów, a w razie 
dostatecznego wyjaśnienia omawianej sprawy uchwalić zamknięcie dyskusji. 

9. Posiedzenia Zarządu ŁTKKF są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący 
obrad i protokolant. 

10. Członkowie Zarządu ŁTKKF mają prawo zgłaszania poprawek do protokołu na 
następnym posiedzeniu. W przypadku braku poprawek protokół uważa się za przyjęty. 
W przypadku rozbieżności należy głosować nad przyjęciem protokołów. 

 
§ 3 

1. Uchwały Zarządu ŁTKKF są prawomocne w przypadku obecności w posiedzeniu co 
najmniej 50% członków Zarządu ŁTKKF. 

2. Uchwały Zarządu ŁTKKF podejmowane są zwykłą większości głosów. Przy równej 
ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

3. Zarząd ŁTKKF podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne stosuje 
się w przypadku, gdy Zarząd ŁTKKF tak postanowi. 

 
§ 4 

1. Zarząd ŁTKKF wybiera Prezydium Zarządu ŁTKKF ze swojego składu zgodnie 
z § 19 Statutu TKKF. 

2. Zmiany w składzie Prezydium mogą być dokonywany wyłącznie na mocy uchwały 
Zarządu ŁTKKF. 



3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu ŁTKKF Prezydium posiada jego 
uprawnienia i wypełnia swe zadania zgodnie z regulaminem działalności Prezydium 
uchwalonej przez Zarząd ŁTKKF. 

4. Zmiany regulaminu działalności Prezydium może dokonać wyłącznie na drodze 
uchwały Zarząd ŁTKKF. 

 
§ 5 

1. Zarząd ŁTKKF może powołać społeczne komisje stałe i okresowe, które zobowiązane 
są realizować zadania powierzone im przez Zarząd ŁTKKF. 

2. Społeczne komisje stałe działają w oparciu o regulaminy nadane przez Zarząd 
ŁTKKF. 

3. W skład społecznych komisji wchodzą:  
a) Przewodniczący,  
b) Wiceprzewodniczący,  
c) Sekretarz  
d) członkowie powołani imiennie przez Prezydium. 

4. Zmiany regulaminu społecznych komisji stałych dokonywane są w drodze uchwały 
Prezydium. 

5. Zmiany w składzie społecznych komisji mogą nastąpić wyłącznie na mocy uchwały 
Prezydium. 

6. W skład społecznych stałych komisji powoływani są członkowie Zarządu ŁTKKF 
i inne osoby fizyczne będące członkami TKKF, specjaliści w dziedzinie stanowiącej 
przedmiot działalności komisji. 

7. Społeczne komisje okresowe powołuje Zarząd ŁTKKF w miarę występujących, 
uzasadnionych każdorazowo przez Prezydium potrzeb. 

 
§ 6 

1. Członkowie Zarządu ŁTKKF mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach 
Zarządu ŁTKKF i działania w społecznych komisjach, w skład których zostali 
powołani. 

2. W razie przewidywanej nieobecności na posiedzeniu Zarządu ŁTKKF, członek 
Zarządu jest zobowiązany powiadomić Prezesa o przyczynach nieobecności. 

3. Członek Zarządu ŁTKKF może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany ze 
składu Zarządu ŁTKKF jeżeli nie wykonuje dobrowolnie przyjętych na siebie 
zobowiązań lub działa niezgodnie ze statutem. 

4. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu ŁTKKF na 
posiedzeniach Zarządu stanowi podstawę do odwołania go ze składu Zarządu ŁTKKF.  

 
§ 7 

1. Zmiany regulaminu działalności Zarządu ŁTKKF można dokonywać wyłącznie 
w drodze uchwały. 

2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd ŁTKKF na posiedzeniu 
w 10.12.2010. 

3. Z dniem uchwalenia nabiera mocy obowiązującej. 
 


