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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

&1 
 

1. Rada Trenerów Polskiego Związku Szermierczego jest ciałem doradczym Zarządu Polskiego 
Zawiązku Szermierczego w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego. 

2. Regulamin Rady Trenerów określa zasady funkcjonowania Rady Trenerów w Polskim 
Związku Szermierczym. 

3. Rada Trenerów wybierana jest na okres kadencji Zarządu Związku. 
4. Rada Trenerów działa w oparciu o Statut Związku oraz niniejszy regulamin zatwierdzony 

przez Zarząd PZS. 
 

§ 2 
 

Rada Trenerów składa się 3-7 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza. 

 
 

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  

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

 
TRYB WYBORU RADY TRENERÓW 

 
§ 4 

 
1. Rada Trenerów jest wybierana w głosowaniu tajnym w trakcie zawodów ogólnopolskich 

lub przy wykorzystaniu elektronicznych systemów do głosowania zapewniających 
tajność głosowań.  

2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie trenerom posiadającym ważną 
licencję PZS. 

3. Wybory do Rady Trenerów organizuje się oddzielnie dla każdej konkurencji.  
4. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje trenerom kadry PZS. 
5. W skład Rady Trenerów zostają wybrani trenerzy, którzy otrzymają największą liczbę 

głosów w każde konkurencji.  



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 Trenerskiej przeprowadza biuro PZS lub Komisja Techniczna w trakcie 
zawodów ogólnopolskich, w oparciu o niniejszy Regulamin.  

 
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 5 

 
Zadania Rady Trenerów: 
 

1. Opiniowanie regulaminów szkoleniowych. 
2. Pomoc i współpraca z pionem sportowym w zakresie: 

 
a. organizowania rocznych planów szkoleniowych, 
b. opracowania projektu kalendarza imprez centralnych. 

 
3. Ocenę startów na Mistrzostwach Świata i Europy. 
4. Współpraca i wymiana myśli szkoleniowej pomiędzy trenerami klubowymi i trenerami 

Kadry Narodowej. 
5. Analizowanie wyników zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 

 
§ 6 

 
1. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.  
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.  
3. Posiedzenia Rady są protokołowane, a kopia protokołu przekazywana jest do biura Związku 

w ciągu 14 dni do po zakończenia posiedzenia.  
4. Rada może zaprosić na swoje posiedzenie trenerów lub instruktorów niebędących członkami 

Rady oraz przedstawicieli pionu szkolenia.  
5. W posiedzeniu Rady ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zarządu PZS i Komisji Rewizyjnej. 
6. Posiedzenia mogą być prowadzone za pomocą elektronicznej platformy komunikacyjnej.  

 
§ 7 

 
1. Rada Trenerów prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę społeczną członków Rady. 
2. Członkom Rady przysługuje zwrot poniesionych, uzasadnionych kosztów, takich jak koszty 

podróży, zakwaterowania , pod warunkiem, że koszty te zostaną ujęte w budżecie rocznym 
zatwierdzonym przez Zarząd PZS. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 8 

 
1. Regulamin Rady Trenerów 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 3 września 2022 i obowiązuje 
od dnia jego zatwierdzenia. 
 
 
  
 
 
 

Prof. dr hab. Tadeusz TOMASZEWSKI 
      Prezes Zarządu  

 


