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REGULAMIN 
 

Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sportowego w Poznaniu 

 

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem 

wykonawczym Zarządu Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia 

oraz na podstawie niniejszego Regulaminu organizacyjnego, określającego jego 

zakres działania, strukturę oraz organizację wewnętrzną i zgodnie z § 27 Statutu jest 

uchwalany przez Zarząd. 

2. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego składa się z:     

a) Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego, 

b) Zespołu Organizacyjno-Prawnego, 

c) Zespołu Ekonomiczno-Księgowego, 

d) Biura Obsługi Finansowej Wielkopolskich Związków Sportowych. 

3. Dyrektor Biura może powołać zespoły organizacyjne do zadań wspólnych.                                  

§ 2. 

Zadaniem Biura jest realizowanie postanowień statutowych, uchwał, wytycznych Zarządu 

Stowarzyszenia, planów i programów działania. 

 

II. 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIURA 

§ 3. 

1. Pracą Biura  kieruje Dyrektor Biura. 

2. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia. 

3. W czasie nieobecności Dyrektora Biura zastępuje go upoważniony przez niego 

pracownik.  
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III. 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA DYREKTORA BIURA 

 

§ 4. 

Dyrektor Biura jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy i w tym 

zakresie przysługują mu uprawnienia zatrudniania i zwalniania pracowników Biura oraz              

do ustalenia im wynagrodzenia w ramach obowiązującego regulaminu płacowego. 

§ 5. 

Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Biura: 

1. Nadzoruje pracą Biura oraz kieruje podległymi mu komórkami organizacyjnymi. 

2. Uczestniczy w pracach Zarządu z głosem doradczym. 

3. Kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w granicach określonych treścią 

udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa. 

4. Przy zachowaniu warunków określonych w § 30 ust.2 Statutu Stowarzyszenia, 

reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz  państwowych, samorządowych, 

organizacji sportowych, organizacji społecznych, związków zawodowych                    

oraz innych instytucji w tym sądów i organizacji, z którymi współdziała 

Stowarzyszenie. 

5. Podpisuje pisma kierowane do urzędów, instytucji i organizacji  określonych  pkt.4. 

6. Składa podpisy pod oświadczeniami woli w podmiocie praw i obowiązków 

majątkowych przy zachowaniu  warunków określonych w § 30 pkt.2 Statutu 

Stowarzyszenia. 

7. Podejmuje decyzje finansowe w ramach zatwierdzonego przez Zarząd preliminarza 

finansowego. 

8. Podejmuje wszystkie inne czynności nie  zastrzeżone do kompetencji Zarządu, 

Prezydium. 

9. Składa Zarządowi sprawozdanie z działalności Biura. 

10. Przygotowuje materiały na posiedzenia Zarządu i Prezydium. 
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IV. 

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO 

STOWARZYSZENIA 

Zadania poszczególnych zespołów Biura. 

 

§ 6. 

1. Zespół Metodyczno-Szkoleniowy 

1) Opracowuje program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, zgodnie ze 

zleceniem  Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki i innymi 

umowami, w oparciu o merytoryczne  uzgodnienia ze związkami i klubami 

sportowymi, sprawuje nadzór nad jego realizacją, 

2) Opracowuje  przy współpracy ze związkami i klubami sportowymi system 

współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, zgodny z zawartymi umowami 

oraz sprawuje nadzór nad jego realizacją, 

3) Opracowuje harmonogram działań metodyczno-szkoleniowych dla poszczególnych 

dyscyplin, gwarantujących właściwą jakość szkolenia w tym: 

a) hospitacje zajęć szkoleniowych 

b) obserwacje zawodów 

c) kontakty z klubami, z których wywodzą się szkoleni zawodnicy 

d) przygotowuje okresowe i całoroczne analizy szkoleniowe i oceny 

sportowe wynikające z realizacji procesu szkoleniowego 

e) organizuje konferencje metodyczne mające na celu doskonalenie 

zawodowe kadry trenersko- instruktorskiej. 

 

2. Zespół Organizacyjno- Prawny 

1) prowadzi ewidencję związków sportowych, klubów sportowych oraz stowarzyszeń               

i organizacji zrzeszonych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, 

2) udziela pomocy organizacyjnej i prawnej przy powoływaniu stowarzyszeń kultury 

fizycznej, 

3) wspomaga pracę związków i klubów sportowych, 

4) realizuje promocję działań Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, 

5) nadzoruje pracę archiwum zakładowego, 

6) prowadzi sprawy osobowe pracowników zatrudnionych w Wielkopolskim 

Stowarzyszeniu Sportowym, 
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7) udziela porad prawnych związkom sportowym, klubom oraz zespołom 

organizacyjnym Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, 

8) koordynuje wszelkie prace organizacyjno- administracyjne Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sportowego, 

9) prowadzi magazyn, dokonuje zakupów  zbiorczych i prowadzi sprawy zamówień 

publicznych dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. 

 

 

3. Zespół Ekonomiczno-Księgowy  

1) planuje i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi budżet Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sportowego, 

2) realizuje  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzony przez Zarząd budżet  

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, 

3) prowadzi ewidencję księgowo-materiałową majątku Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

Sportowego, 

4) prowadzi księgowość Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego zgodnie                      

z obowiązującymi przepisami i wymogami wynikającymi z zawartych umów                    

o zadaniach zleconych, 

5) sprawuje nadzór i kontrolę  nad realizacją zadań finansowych w stowarzyszeniach 

kultury fizycznej, które otrzymują środki na zadania zlecone przez Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Sportowe, 

6) prowadzi sprawozdawczość finansową Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. 

 

 

4. Biuro Obsługi Finansowo- Księgowej Wielkopolskich Związków Sportowych 

1) prowadzi  rozliczenie finansowe zadań szkoleniowo- sportowych, wynikających                 

z umowy z Urzędem Marszałkowskim, realizowanych przez Wojewódzkie Związki 

Sportowe, 

2) prowadzi pełną księgowość dla Wojewódzkich Związków Sportowych, zgodnie                 

z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ze  zmianami, które złożyły stosowną 

deklarację na piśmie, 

3) prowadzi sprawozdawczość finansową w zakresie działalności Wojewódzkich 

Związków Sportowych. 
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Wspólne zadania zespołów organizacyjnych Biura. 

 

§ 7. 

Do zadań zespołu organizacyjnego z zakresie jej właściwości należy: 

1) organizowanie wykonania zadań Wielkopolskiego Stowarzyszenia, 

2) wykonywanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań, stosowanie obowiązujących 

przepisów oraz uchwał, decyzji i poleceń Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia, 

3) rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do Wielkopolskiego Stowarzyszenia, 

4) współdziałanie z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi, 

5) działanie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Zarządu Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia. 

§ 8. 

Do zadań ogólnych Biura należy: 

1) terminowe wykonanie  przydzielonych im zadań, 

2) opracowanie zagadnień  zgodnie z wymogami wiedzy fachowej i obowiązującymi 

aktami normatywnymi, 

3) należyte i wyczerpujące zbieranie i analizowanie materiałów stanowiących podstawę 

zatwierdzania sprawy lub wydania decyzji, 

4) redagowanie opracowań i pism  zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami 

techniki biurowej, 

5) przechowywanie akt w należytym porządku, 

6) referowanie spraw w sposób wyczerpujący, skuteczny i ostateczny w możliwie 

najkrótszym czasie, 

7) wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw 

wynikających z toku pracy, jak również występowanie z wnioskami do przełożonego, 

8) sprawowanie kontroli w granicach określonych w szczegółowym zakresie czynności. 

 

§ 9. 

Szczegółowe określenie obowiązków i kompetencji wszystkich pracowników Biura 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia zawierają indywidualne zakresy czynności. 
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V. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. 

Przy podpisywaniu korespondencji należy przestrzegać zasady równorzędności stron 

korespondujących. 

§ 11. 

Wszystkie zespoły organizacyjne Wielkopolskiego Stowarzyszenia współdziałają w zakresie 

swej właściwości z innymi instytucjami i organizacjami stosownie do potrzeb warunkujących 

sprawne wykonanie zadań Wielkopolskiego Stowarzyszenia. 

 

§ 12. 

Tryb postępowania w toku przygotowania i uzgodnienia aktów normatywnych, tryb 

załatwiania spraw osobowych, spraw i czynności związanych  obiegiem i przechowywaniem 

korespondencji oraz tryb postępowania z aktami tajnymi określają odrębne przepisy. 

 

§ 13. 

Prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacji przysługuje 

Zarządowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia. 

 

Regulamin niniejszy został uchwalony na Zebraniu Zarządu w dniu 14 września 2015 roku. 
Podstawa prawna - § 27 Statutu. 
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