
Regulamin prac Komisji Szkolenia PZBiath. 

 

§1 

Komisja Szkolenia zwana dalej Komisją jest powołana przez Zarząd PZBiath. do realizacji 

zadań i celów statutowych. 

§2 

Komisja działa w oparciu o Statut PZBiath., uchwały i zarządzenia Zarządu i Prezydium 

PZBiath. oraz niniejszy Regulamin.  

§3 

Komisja współpracuje z innymi Komisjami i Zespołami problemowymi powołanymi przez 

Zarząd PZBiath. 

§4 

Prace Komisji z ramienia Zarządu PZBiath. nadzoruje Wiceprezes Zarządu ds. sportowych.  

 

§5 

Pracami Komisji kieruje Dyrektor Sportowy PZBiath., który jest jego przewodniczącym.  

 

§6 

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 

a) Zwoływanie posiedzeń Komisji, 

b) Kierowanie całością prac Komisji, 

c) Reprezentowanie Komisji przed Zarządem i Prezydium PZBiath. 

 

§7 

1. Komisja składa się do 10 członków powoływanych przez Zarząd PZBiath., w tym: 

a) Dyrektor Sportowy, 

b) Trenerzy powołani przez Zarząd (do 4 osób),  

c) Trenerzy reprezentujący kluby (do 5 osób). 

 

2. Członkowie Komisji spełniają swoje funkcje społecznie na zasadzie dobrowolnych 

zobowiązań. 

3. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia na zasadach 

obowiązujących w PZBiath. 

§8 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Zarząd PZBiath. ma prawo do odwołania jej członka 

za nie wypełnianie podjętych zobowiązań, nie uczestniczenie w pracach Komisji, nie 

przestrzeganie statutu Związku oraz regulaminu Komisji.  

 

§9 

Komisja może otrzymywać środki finansowe niezbędne do realizacji zadań. 

 

§10 

1. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, jakkolwiek nie rzadziej niż jeden raz na 

pół roku. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji informuje się jego członków na 7 

dni przed terminem spotkania.  

2. W wyjątkowych sytuacjach czas na powiadomienie członków o posiedzeniu może 

ulec skróceniu. 

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oficjalny biura Związku 

biuro@biathlon.com.pl lub do Przewodniczącego Komisji.  

 



 

§11 

W sprawach szczególnie ważnych zachodzących pomiędzy posiedzeniami Komisji 

uprawnienia do podejmowania decyzji posiada Przewodniczący, po konsultacji z członkami 

Komisji.  

 

§12 

Zakres prac Komisji obejmuje: 

 

1. Realizację zadań powierzonych przez Zarząd PZBiath. 

2. Przygotowanie projektów związanych z rozwojem biathlonu w Polsce. 

3. Opracowanie zasad współzawodnictwa i klasyfikacji sportowej. 

4. Opracowanie wytycznych sportowych. 

5. Proponowanie zasad kwalifikacji zawodników do kadr narodowych oraz do imprez 

mistrzowskich.  

6. Proponowanie składu reprezentacji na imprezy mistrzowskie oraz międzynarodowe. 

7. Opiniowanie wniosków organizacyjno-szkoleniowych dotyczących szkolenia w 

Szkołach Mistrzostwa Sportowego i innych placówkach szkolenia młodzieży 

uzdolnionej sportowo. 

8. Proponowanie zawodników do objęcia szkoleniem w ramach zadań z MSiT. 

9. Opiniowanie zatrudnienia na stanowisku trenerów PZBiath. 

10. Opiniowanie jakości procesu szkoleniowego oraz efektów pracy trenerów kadr 

narodowych. 

 

§13 

1. Uchwały i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej 50% członków Komisji. 

 

§14 

Prawo udziału w posiedzeniach Komisji posiadają:  

1. Z głosem stanowiącym – członkowie Komisji. 

2. Z głosem doradczym – zaproszeni Goście.  

 

§15 

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu muszą być zatwierdzone przez Zarząd PZBiath.  

§16 

Posiedzenia Komisji są protokołowane. 

§17 

Regulamin przyjęto na Posiedzeniu Komisji w dniu 10.10.2018 roku. 

§18 

Regulamin zatwierdzono na Posiedzeniu Zarządu w dniu 27.11.2018 roku. 


