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Regulamin Rady Trenerów kajakarstwa klasycznego 

 Polskiego Związku Kajakowego 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Rada trenerów Polskiego Związku Kajakowego jest organem opiniującym  

i wnioskującym do Zarządu Polskiego Zawiązku Kajakowego w zakresie szkolenia  

i współzawodnictwa sportowego. 

§2 

Rada Trenerów działa w oparciu o Statut Polskiego Związku Kajakowego oraz 

regulamin zatwierdzony przez  Zarząd Polskiego Związku Kajakowego. 

 

Rozdział II 

Cele i zakres działania 

 

§3 

Celem Rady Trenerów jest pomoc w opracowaniu strategii działania i rozwoju 

kajakarstwa. 

§4 

I. Rada Trenerów działa w zakresie spraw trenerskich i szkoleniowych: 

1. Realizacja celów w zakresie spraw trenerskich: 

- współorganizacji dorocznych spotkań szkoleniowych, 

- opracowywanie oraz redagowanie materiałów szkoleniowych wydanych przez Polski 

Związek Kajakowy, 

- opiniowanie, wnioskowanie i postulowanie w sprawach zatrudniania trenerów 

szkolenia centralnego, 

- opiniowanie i wnioskowanie w zakresie: wyróżnień, nagród, awansów trenerów  

i instruktorów. 

2. Realizacja celów w zakresie organizacji i szkolenia: 

- opiniowanie i postulowanie  ogólnych kierunków szkolenia w PZKaj, 
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- opiniowanie regulaminów i terminów regat centralnych w porozumieniu z Kolegium 

Sędziów PZKaj, 

- współudział w tworzeniu regulaminów powoływania kadry narodowej, 

- opiniowanie propozycji składów Kadry Olimpijskiej i Narodowej, 

- ocenę startu na Mistrzostwach Świata i Europy, 

- współpracę i wymianę myśli szkoleniowej pomiędzy trenerami klubowymi  

i trenerami Kadry Narodowej i Olimpijskiej, 

- analizowanie wyników i sporządzanie wniosków z ogólnopolskich konsultacji. 

 

Rozdział III 

Powoływanie Rady Trenerów 

 

§5 

1. W okresie trzech miesięcy poprzedzających Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-

Wyborcze Członków PZKaj, zwoływane jest Ogólnopolskie Zgromadzenie trenerów 

i instruktorów pracujących lub działających w klubach kajakowych, Szkołach 

Mistrzostwa Sportowego, jak również w Polskim Związku Kajakowym. 

2. Wymienieni trenerzy i instruktorzy muszą posiadać licencję zarejestrowaną  

w Polskim Związku Kajakowym 

3. Wymagane jest zaświadczenie z klubu, SMS czy PZKaj o zatrudnieniu lub działaniu 

w w/w organizacjach. 

4. Ogłoszenie terminu, porządku obrad i jego regulaminu oraz zasad zgłaszania się 

na Zgromadzenie, zostanie opublikowane na stronie internetowej PZKaj na 14 dni 

przed jego rozpoczęciem. 

5. Delegaci (zgodnie z pkt. 2 i 4) wybierają Przewodniczącego Rady Trenerów. 

6. Przewodniczący Rady Trenerów musi być trenerem pracującym w klubie 

zrzeszonym w PZKaj, w Szkole Mistrzostwa Sportowego lub świadczącym usługi  

z zakresu szkolenia zawodników na rzecz tych podmiotów. 

7. Wybór przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym a kandydat musi  

uzyskać 50% +1 głosów. 

8. Delegaci wybierają kandydatów na członków Rady Trenerów w liczbie 4 spośród 

osób zaproponowanych przez Przewodniczącego Rady Trenerów  

9. Pracom Rady Trenerów przewodniczy Prezydium w składzie: Przewodniczący, 

wybierany w odrębnym głosowaniu oraz Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybrani 

przez członków Rady na wniosek przewodniczącego. 

 

§6 

 

1. Przewodniczący przestaje pełnić swoją funkcję z chwilą złożenia pisemnej 

rezygnacji z jej sprawowania. 

2. Funkcję przewodniczącego do nowych wyborów pełni Wiceprzewodniczący. 

3. Kadencja Rady Trenerów trwa 4 lata. 
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4. Zarząd może odwołać z Rady Trenerów jej członków na wniosek Przewodniczącego 

oraz z woli członka Rady. 

5. W razie ustąpienia członka Rady Trenerów, Przewodniczący przedstawia Zarządowi 

PZKaj wniosek o powołanie nowego członka. 

6. W razie ustąpienia członków Rady Trenerów powyżej 50% składu, Radę Trenerów 

uznaje się za rozwiązaną a Zarząd PZKaj zarządza w terminie trzech miesięcy nowe 

wybory Przewodniczącego i kandydatów na członków w trybie §5. 

 

§7 

1. Posiedzenie Rady odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał . 

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 

3. Rada może zatwierdzać uchwały drogą elektroniczną zwykłą większością głosów. 

4. Posiedzenia Rady są protokołowane a kopia protokołu przesłana do biura Związku 

w ciągu 14 dni. 

5. Rada może zaprosić na swoje posiedzenie trenerów lub instruktorów nie będących 

członkami Rady. 

6. W posiedzeniu Rady ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zarządu PZKaj  

i Komisji Rewizyjnej. 

§8 

Do zadań Rady Trenerów należy realizowanie uchwał: 

- Walnego Zgromadzenia Członków PZKaj,  

- Zarządu PZKaj, 

- Ogólnopolskiego Zgromadzenia Trenerów, 

- realizowanie zadań ujętych w §4 niniejszego regulaminu, 

- powołanie, nadzorowanie i rozwiązanie zespołów problemowych. 

 

§9 

1. Rada Trenerów prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę społeczną jej 

członków.  

2. Członkom Rady przysługuje jednak zwrot uzasadnionych, poniesionych kosztów, 

jak koszty podróży, zakwaterowania, pod warunkiem, że koszty te zostaną ujęte  

w budżecie rocznym zatwierdzonym przez PZKaj. 

 

 

Rozdział IV 

Finanse Rady Trenerów 

 

§10 

Działalność Rady Trenerów finansowana jest ze środków przeznaczonych  

i zatwierdzonych na ten cel przez Zarząd PZKaj. 



4 
 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§11 

1. Regulamin Rady Trenerów jest ważny po zatwierdzeniu przez Zarząd PZKaj. 

2. Zmiany w regulaminie należą do Ogólnopolskiego Zgromadzenia Trenerów  

i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PZKaj. 

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKaj. 

 

§12 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZKaj uchwałą nr 16/2020/Z  

z dnia 30.09.2020 r. 


