
           

REGULAMIN RADY  ZAWODNICZEJ 

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO 

 

SPRAWY OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1.  Regulamin Rady Zawodniczej Polskiego Związku Szermierczego określa zasady działania tej 
Rady.  

2.  Rada Zawodnicza reprezentuje zawodniczki i zawodników kadry narodowej i działa na 
podstawie Statutu PZS oraz niniejszego Regulaminu. 

3. Rada Zawodnicza wybierana jest na okres kadencji Zarządu Związku. 
 

§ 2 
 

1. Rada Zawodnicza składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza. 

2. Każda broń ma jednego przedstawiciela w ramach Rady Zawodniczej. 
3. W przypadku rezygnacji któregoś z członków Rady Zawodniczej, organizuje się wybory 

uzupełniające zgodnie z par. 4.  
 

ZASADY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW 
 

§ 3 
 
1. Nie później niż miesiąc po Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, 

biuro PZS ogłasza na stronie internetowej PZS wezwanie o zgłaszanie wniosków, zawierających 
nazwiska kandydatów do Rady Zawodniczej. 

2. Wnioski składają członkowie Związku, w ustalonym terminie przez Zarząd PZS, na formularzu 
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.  

 
 

TRYB WYBORU RADY ZAWODNICZEJ 
 

§ 4 
 

1. Rada Zawodnicza jest wybierana w głosowaniu tajnym w trakcie zawodów ogólnopolskich 
lub przy wykorzystaniu elektronicznych systemów do głosowania zapewniających tajność 
głosowań.  

2. Kandydatami do Rady Zawodniczej mogą być zawodnicy pełnoletni, posiadający aktualną 
licencję PZS.  

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie zawodnikom pełnoletnim, posiadającym 
ważną licencję PZS. 

4. Wybory do Rady Zawodniczej organizuje się oddzielnie dla każdej broni.   
5. W skład Rady Zawodniczej zostaje wybrany zawodnik lub zawodniczka, który w głosowaniu 

otrzyma największą liczbę głosów w każdej broni.  



6. W przypadku, w którym dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, 
organizuje się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów. W przypadku kolejnego remisu, 
przewodniczącym zostaje najstarszy kandydat.  

7. Wybory do Rady Zawodniczej przeprowadza biuro PZS lub Komisja Techniczna w trakcie 
zawodów ogólnopolskich, w oparciu o niniejszy Regulamin.  

 
 

ZASADY DZIAŁANIA RADY ZAWODNICZEJ 
 

§ 5 
 

Radę Zawodniczą wobec Zarządu PZS reprezentuje jej przewodniczący lub z jego upoważnienia  
zastępca. 

§ 6 
 

1. Posiedzenia Rady Zawodniczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz  
na pół roku. 

2. Posiedzenia mogą być prowadzone za pomocą elektronicznej platformy 
komunikacyjnej. 

§ 7 
 

Do kompetencji Rady Zawodniczej należy: 
 

1. reprezentowanie zawodników wobec Zarządu Związku oraz innych organów i jednostek 
działających w ramach sportu wyczynowego; 

2. współdziałanie z kadrą szkoleniową w realizacji zadań szkoleniowych; 
3. współdziałanie z władzami Związku w zakresie spraw socjalno-bytowych, dyscyplinarnych i 

wychowawczych zawodników. 
4. nadzór nad realizacją przez zawodniczki i zawodników obowiązków zawartych  

w Statucie i regulaminach Związku oraz dbanie o  realizację przysługujących im uprawnień, 
5. występowanie z wnioskami do PZS w  sprawie podjęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 

zawodniczek lub zawodników naruszających zasady wynikające z regulaminów i kodeksu 
etycznego. 

6. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów zawodniczek i zawodników, 
7. wnioskowanie o pomoc dla wyróżniających się zawodniczek lub zawodników w zdobywaniu 

kwalifikacji instruktorskich i trenerskich, 
9. współpraca z pozostałymi organami Zarządu PZS określonymi w Statucie. 
 

Postanowienia końcowe 
 

&7 
 

1. Regulamin Rady Zawodniczej jest uchwalany przez Zarząd PZS i obowiązuje od dnia jego 
przyjęcia. 

2. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZS. 
 
 

 
 



&8 
 
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZS w dniu 9 października 2021 i obowiązuje 

od dnia jego zatwierdzenia. 

 

 

 

 
Prof. dr hab. Tadeusz TOMASZEWSKI 

      Prezes Zarządu  


