
Regulamin Rady Fundacji 
,,Polska Siatkówka” 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i opiniującym Fundacji oraz posiada uprawnienia inicjatywne. 
2. Rada działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, Statutu Fundacji oraz niniejszego 

Regulaminu. 
3. Niniejszy regulamin wymaga przyjęcia przez Radę Fundacji w drodze uchwały. 
4. Rada Fundacji wskazuje priorytety i plany działania Fundacji. 
5. Rada Fundacji składa się co najmniej z pięciu Członków, osób powoływanych i odwoływanych przez 

Prezydium Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
6. Rada Fundacji pełni funkcje kontrolne w stosunku do Zarządu Fundacji. 
7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 
8. Członkowie Rady nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej. 

9. Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje czynności osobiście. Funkcje w Radzie pełnione są 
honorowo. 

10. Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot kosztów podróży i innych udokumentowanych, 
uzasadnionych kosztów poniesionych w związku pełnieniem funkcji; decyzję o uznaniu wyżej 
wymienionych kosztów i ich dopuszczalnej wysokości każdorazowo podejmuje Przewodniczący Rady 
Fundacji. 

11. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracą Rady Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec 
Zarządu Fundacji. 

12. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. 
13. Rada Fundacji w celu wykonywania swych działań otrzymuje od Zarządu Fundacji sprawozdania z 

działalności za każdy rok kalendarzowy. 
14. Rada Fundacji otrzymuje kopie protokołów posiedzenia Zarządu Fundacji; protokoły składane są 

każdorazowo na ręce Przewodniczącego rady Fundacji w terminie 15 dni od daty posiedzenia Zarządu 
Fundacji. 

 
 

Rozdział II 
Tryb pracy Rady Fundacji 

 
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub w Jego zastępstwie 

Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenie zwoływane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres wskazany przez Członka Rady. 

2. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku. 
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę 

Członków obecnych. 
4. W uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może podjąć uchwałę w drodze obiegowej, bez 

odbywania posiedzenia. 
5. Posiedzenia rady Fundacji mogą odbywać w formie zdalnej za pośrednictwem urządzeń służących do 

porozumiewania się na odległość. 
6. Zebrania Rady Fundacji są protokołowane. 

 
 

Rozdział III 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uchwalenie niniejszego Regulaminu oznacza jego akceptację i przyjęcie do stosowania przez 

wszystkich Członków Rady Fundacji. 
2. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 02.03.2022 roku, obowiązuje od dnia 

uchwalenia.  


