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REGULAMIN  WYBORU I DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ZAWODNICZEJ  

W POLSKIM ZWIĄZKU KAJAKOWYM 

 

§ 1. 

1. Regulamin Komisji Zawodniczej w Polskim Związku Kajakowym określa zasady 

funkcjonowania Komisji Zawodniczej w Polskim Związku Kajakowym. 

2. Komisja Zawodnicza jest – zgodnie z § 51a Statutu Polskiego Związku Kajakowego – 

organem przedstawicielskim środowiska zawodniczego w kajakarstwie  i funkcjonuje na 

podstawie niniejszego regulaminu. 

§ 2. 

1. Komisja Zawodnicza składa się z trzech – wybieranych na czteroletnią kadencję – 

członków, jako przedstawicieli  środowiska zawodniczego w kajakarstwie. 

2. Komisja Zawodnicza wybierana jest w głosowaniu tajnym lub jawnym na okres kadencji 

w latach, w których odbywają się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenia 

Członków. 

3. Prawo zgłaszania zawodników do Komisji Zawodniczej posiadają kluby – członkowie 

zwyczajni   Polskiego Związku Kajakowego oraz Zarząd Związku. 

4. Grupę zawodników dokonujących wyboru Komisji Zawodniczej, sposób wyborów oraz 

ich termin określa Zarząd Polskiego Związku Kajakowego. 

5. Komisja Zawodnicza posiada prawo dokooptowania członków w miejsce tych, którzy 

ustąpili w czasie kadencji. Zmiany w składzie Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd 

Polskiego Związku Kajakowego. 

§ 3. 

Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Komisji Zwodniczej może uczestniczyć 

w zebraniach Zarządu Polskiego Związku Kajakowego z głosem doradczym, jeśli 

przewodniczący nie jest członkiem Zarządu Polskiego Związku Kajakowego.  

§ 4. 

Posiedzenia Komisji Zawodniczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

jeden raz w roku. 

§ 5. 

Do zakresu działania Komisji Zawodniczej należy: 

1. reprezentowanie interesów zawodników wobec władz Polskiego Związku Kajakowego 

oraz innych organizacji i jednostek działających  w strukturach Związku; 

2.  współdziałanie z kadrą trenersko-instruktorską w realizacji zadań szkoleniowych; 
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3.  nadzór nad realizacją przez zawodników obowiązków zawartych w Statucie  

i regulaminach Polskiego Związku Kajakowego; 

4.  współdziałanie z władzami Polskiego Związku Kajakowego w zakresie spraw socjalno-

bytowych zawodników; 

5.  współdziałanie z władzami Polskiego Związku Kajakowego w zakresie spraw 

dyscyplinarnych zawodników, zwłaszcza nadzór nad przestrzeganiem przez zawodników 

porządku i dyscypliny na zgrupowaniach i imprezach sportowych oraz nad prowadzeniem 

sportowego trybu życia; 

6.  współdziałanie z władzami Polskiego Związku Kajakowego w zakresie spraw społeczno-

wychowawczych zawodników, w tym pomoc w zakresie organizowania życia kulturalnego 

i sportowego na zgrupowaniach; 

7.  udzielanie pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów zawodników; 

8.  wnioskowanie o pomoc dla wyróżniających się zawodników w zdobywaniu kwalifikacji 

instruktorskich i trenerskich; 

9.  inicjowanie i organizowanie uroczystych pożegnań dla zawodników kończących karierę 

sportową; 

10.  uczestniczenie, z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Trenerów w sprawach 

dotyczących zawodników na każdym etapie szkolenia; 

11. współpraca z innymi organami  Polskiego Związku Kajakowego. 

§ 6. 

1. Pierwsza Komisja Zawodnicza powoływana jest przez Zarząd Polskiego Związku  

Kajakowego. 

2. Kadencja pierwszej Komisji Zawodniczej trwa do końca kadencji Zarządu. 

3. Do zakresu działania pierwszej Komisji Zawodniczej, oprócz uprawnień wynikających 

     z § 5., należy przeprowadzenie wyborów członków Komisji Zawodniczej na kolejne lata. 

4. Kadencja Komisji Zawodniczej kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu Polskiego 
Związku Kajakowego. 

§ 7. 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu  przysługuje Zarządowi Polskiego Związku 

Kajakowego. 

§ 8. 

Regulamin Komisji Zawodniczej jest ważny po zatwierdzeniu przez Zarząd  Polskiego 

Związku Kajakowego. 

§ 9. 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego 

uchwałą 04/2020/Z w dniu 21.05.2020 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia. 

 


