
 
REGULAMIN 

KOMISJI DS. SZKOLENIA  
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
 

§ 1 
Komisja do spraw Szkolenia Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zwana dalej „Komisją” jest organem 
wykonawczym Pomorskiego ZPN, powołanym w celu projektowania i realizowania zadań w zakresie  
selekcji i szkolenia piłkarzy nożnych oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego trenerów, instruktorów 
i animatorów piłki nożnej. 
 

§ 2 
1. Działalność Komisji podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN. 
2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz członków, w liczbie 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 
Pomorskiego ZPN .  

3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem Sądu, za 
przestępstwa umyślne. Każdy członek Komisji zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powołania 
złożyć oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.  

4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 

§ 3 
Dla zapewnienia prawidłowego działania Komisji, Przewodniczący może powoływać zespoły 
merytoryczne stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z jej 
działalnością . 
 

§ 4 
Do zadań Komisji należą: 

a) opracowywanie strategii rozwoju piłki nożnej na obszarze działania Pomorskiego ZPN; 
b) organizacja procesów kształcenia i dokształcania trenerów, instruktorów i animatorów piłki 

nożnej; 
c) nadzorowanie procesów szkolenia piłkarskiego w klubach zrzeszonych w Pomorskim ZPN; 
d) kontrola i ocena pracy trenerów zatrudnionych w prowadzonych przez Pomorski ZPN  

Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN; 
e) analiza gry zespołów ligowych zrzeszonych w Pomorskim ZPN i uczestniczących w rozgrywkach 

prowadzonych przez Pomorski ZPN; 
f) analiza i ocena gry kadr Pomorskiego ZPN; 
g) opiniowanie wniosków w sprawie powoływania lub odwoływania  trenerów kadr Pomorskiego 

ZPN oraz Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży prowadzonych przez Pomorski ZPN; 
h) delegowanie trenerów do udziału w kursach i kursokonferencjach na szczeblu krajowym i 

regionalnym; 
i) rozpowszechnianie i popularyzacja materiałów szkoleniowych i publikacji o tematyce 

szkoleniowej związanych z piłką nożną w formie wydawnictw książkowych, czasopism 
drukowanych lub utrwalonych na nośnikach elektronicznych; 

j) organizowanie kursokonferencji trenerskich i warsztatów szkoleniowych; 
k) koordynowanie turniejów finałowych, rozgrywek młodzieżowych przyznanych Pomorskiemu 

ZPN przez PZPN (Puchar K.Deyny, K.Górskiego, W.Smolarka, Puchar Prezesa); 
l) współpraca z innymi komisjami Pomorskiego ZPN. 

 
§ 5 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w przypadku czasowej przeszkody do sprawowania 
tej funkcji przez Przewodniczącego, z powodu choroby lub długotrwałego wyjazdu, w jego 
zastępstwie Wiceprzewodniczący. O terminie posiedzenia Przewodniczący lub upoważniona przez 



niego osoba zobowiązany jest zawiadomić wszystkich członków za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, 
Sekretarz lub inny członek  wyznaczony przez  Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący reprezentuje Komisję wobec władz statutowych Pomorskiego ZPN oraz informuje 
Zarząd Pomorskiego ZPN o jej pracach.  

4. Stanowiska i decyzje Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na 
posiedzeniu co najmniej połowy członków Komisji.  

5. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest  głos Przewodniczącego posiedzenia. 
6. Podczas prac Komisji obowiązuje głosowanie jawne. 
7. Reasumpcja głosowania w sprawach wymagających zgodnie z odrębnymi przepisami wydania 

decyzji może być podjęta na tym samym lub następnym posiedzeniu większością 2/3 głosów.  
8. Wszelkie stanowiska Komisji przekazywane są zainteresowanym stronom w formie pisemnej i 

powinny być podpisane przez Przewodniczącego lub Sekretarza oraz Dyrektora Biura Związku. W 
sprawach wymagających zgodnie z odrębnymi przepisami wydania decyzji, powinna ona poza 
rozstrzygnięciem zawierać zwięzłe uzasadnienie.  

9. Organizację pracy Komisji, zakres obowiązków jej członków oraz zespołów powoływanych do 
realizacji określonych zadań ustala Przewodniczący Komisji. 

 
§ 6 

1. Posiedzenia Komisji  są protokołowane. 
2. Protokół sporządza Sekretarz lub inny członek, a podpisują Przewodniczący posiedzenia i 

sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności powinien być nie później niż w 
terminie 14 dni od jego daty przekazany Dyrektorowi Biura Związku.  

3. Obsługę techniczno- organizacyjną zapewnia Biuro Związku. 
4. Koszty działalności Komisji, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN 
 

§ 7 
W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, Trener Koordynator, 
Dyrektor Biura Związku lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 
 

§ 8 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
 

§ 9 
Niniejszy Regulamin przyjęty został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 19.12.2016r. i  obowiązuje od 
dnia  jego uchwalenia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


