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REGULAMIN RADY TRENERÓW PZP 

 
                                                    § 1 
 
Rada Trenerów Polskiego Związku Pływackiego, zwana dalej Radą Trenerów, jest  
komórką organizacyjną Polskiego Związku Pływackiego działającą na podstawie 
Statutu PZP, postanowień niniejszego regulaminu oraz planu pracy. Reprezentuje 
trenerów i instruktorów pracujących w klubach, które są członkami PZP i jako 
ciało doradcze współpracuje z Zarządem PZP. 
 
                                                    § 2 
 
Rada Trenerów składa się z 5-9 osób, w tym jej przewodniczącego,  
wiceprzewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków. 
 
                                                    § 3 
 
Kadencja Rady Trenerów równa jest kadencji Zarządu PZP. 

                                                    § 4 
 
Członkowie Rady Trenerów wybierani są w głosowaniu jawnym lub tajnym 
spośród kandydatów zgłoszonych  podczas  Zjazdu Delegatów  trenerów i 
instruktorów,  który powinien się odbyć nie później niż  30 dni przed  Walnym 
Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów PZP. 

                                                    § 5 
 
Do zadań Rady Trenerów należy: 
 
- Udział w opracowaniu kalendarza sportowych imprez pływackich.                                         
– Współudział w opracowaniu kryteriów powoływania zawodników do kadry 
narodowej oraz opiniowanie planów zgrupowań i obozów szkoleniowych.                                
- Przygotowanie wzorów programów i planów szkolenia dla potrzeb wszystkich     
grup wiekowych objętych szkoleniem. 
- Wnioskowanie o organizację kursów szkoleniowych i kursokonferencji. 
- Opiniowanie kandydatów na trenerów kadry narodowej (na wniosek Zarządu). 
- Dokonywanie oceny i analiza z przygotowań i startów w zawodach pływackich 
rozgrywanych w ramach kalendarza imprez  PZP oraz przedstawienie wniosków 
Zarządowi. 
- Współpraca z Radą Trenerów przy OZP. 
- Współpraca z  AWF, IKF i innymi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi. 
- Współpraca z wydziałami i komisjami  PZP. 
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                                                     § 6 
 
Rada Trenerów ściśle współpracuje z trenerami  kadry narodowej oraz wydziałem 
szkolenia PZP. 
 
                                                     § 7 
 
Rada Trenerów opracowuje  roczny plan pracy i przedkłada Zarządowi  do 
zatwierdzenia. 
 
                                                     § 8 
 
Całokształtem prac i działalnością Rady Trenerów kieruje na bieżąco jej 
przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz. Rada Trenerów zbiera się nie 
rzadziej niż  1 raz w kwartale.  Z posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół 
zawierający krótką charakterystykę rozpatrywanych zagadnień oraz stanowisko 
Rady w tych sprawach. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz, u którego 
protokół pozostaje do wglądu.  Posiedzenia Rady Trenerów zwołuje jej 
Przewodniczący lub zastępca.  Prezes PZP może zwołać posiedzenie Rady na 
wniosek wydziału szkolenia lub Zarządu PZP. 
 
                                                     § 9 
 
Uchwały Rady Trenerów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy jej członków. 
W razie równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.                      
W posiedzeniach Rady z głosem doradczym mogą brać udział trenerzy kadry 
narodowej nie będący jej członkiem, przedstawiciele wydziału szkolenia PZP oraz 
członkowie Zarządu. 
 
                                                     § 10 
 
Sprawozdanie ze swojej  działalności Rada Trenerów przedkłada Zarządowi raz w 
roku (na koniec roku kalendarzowego). 

                                                     § 11 

 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZP. 

 

                                                     § 12 
  
Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu PZP w dniu 
21.05.2009. 
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Projekt. 

                           Regulamin 

Zjazd delegatów trenerów i instruktorów w celu wyboru Rady Trenerów PZP 

 

1. Zajazd prowadzi przedstawiciel Zarządu PZP przy udziale pracownika Biura 
Związku. 

2. Delegaci.  

1.1. W zjeździe uczestniczą delegaci Okręgowych  Związków Pływackich i 
Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz przedstawiciel wydziału szkolenia 
PZP. 

1.2. Każda jednostka deleguje jednego przedstawiciela. 

1.3. Tryb wyłaniania przedstawiciela ustala jednostka delegująca. 

      3. Wybory Rady Trenerów. 

3.1. Prawo do zgłaszania kandydatów na Członków Rady Trenerów 
posiadają obecni na zjeździe delegaci oraz przedstawiciel wydziału 
szkolenia PZP. 

3.2. Członkiem RT zostaje ten kandydat, który otrzymał większą ilość 
głosów w głosowaniu tajnym lub został przyjęty przez delegatów w 
głosowaniu jawnym. 

3.3. Na pierwszym posiedzeniu RT  wybiera spośród siebie 
Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Dokumentację z działalności RT prowadzi sekretarz RT przy pomocy     
Biura Związku. 

 

 

 


