UCHWAŁA Nr 025/Z/2021
ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenie Regulaminu Rady Trenerów
Działając na podstawie § 25 ust. 1 lit h) Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę następującej treści:
§1
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego, w trybie obiegowym, podjął uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Trenerów (załącznik nr 1 do uchwały).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

REGULAMIN RADY TRENERÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
§1
1. Na podstawie §31 ust. 1 lit. a) Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
zwanego dalej PZTS, tworzy się Radę Trenerów PZTS.
2. Rada Trenerów PZTS, zwana dalej „Radą” jest statutowym ciałem doradczym
Zarządu PZTS.
3. Rada reprezentuje trenerów tenisa stołowego prowadzących szkolenie w Polsce.
§2
1. Cele działania:
1.1 rozwijanie wśród trenerów i instruktorów wiedzy merytorycznej, umiejętności
oraz najwyższych standardów etycznych;
1.2 integrowanie środowiska trenerów tenisa stołowego dla realizacji wspólnych
celów i zadań;
1.3 udział w budowaniu i optymalizowaniu systemu szkolenia w Polsce;
1.4 współpraca z Zarządem PZTS we wszelkich sprawach związanych ze
szkoleniem.
2. Zadania:
2.1.

reprezentowanie trenerów we wszystkich sprawach związanych z

systemem szkolenia w naszym kraju, jego realizacją, optymalizacją i
zwiększaniem efektywności; m.in. poprzez uczestnictwo przedstawiciela Rady
w posiedzeniach Zarządu PZTS;
2.2.

opiniowanie i współtworzenie:
2.2.1. regulaminu rozgrywek;
2.2.2. kalendarza rozgrywek;
2.2.3. powołań na trenerów kadr narodowych;
2.2.4. sprawozdań trenerów Kadr Narodowych z realizacji szkolenia
centralnego;

2.2.5. planów organizacyjno-szkoleniowych złożonych przez trenerów Kadr
Narodowych;
2.2.6. programów szkolenia trenerów/ instruktorów;
2.2.7. systemu licencji trenerskich i instruktorskich;
2.2.8. programów szkolenia oraz ich realizacji przez Centralne i Regionalne
Ośrodki Szkolenia Młodzieży;
2.2.9. systemu wyróżniania i nagan trenerów;
2.2.10. innych spraw zleconych przez Zarząd PZTS.
2.3.

współpraca z Zarządem PZTS i Wydziałem Szkolenia PZTS.
§3

1. W skład Rady wchodzi od 5 do 7 trenerów, w tym przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Wyboru członków Rady dokonuje się na Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów
(Trenerów), na czteroletnią kadencję, która jest zgodna z kadencją Zarządu PZTS.
3. Walne Wyborcze Zebranie Delegatów (Trenerów) zwołuje Zarząd PZTS przez
zawiadomienie umieszczone na oficjalnej stronie internetowej PZTS.
4. W Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów (Trenerów) mają prawo
uczestnictwa:
4.1.

z prawem głosowania następujący Delegaci:
4.1.1 po jednym przedstawicielu delegowanym przez Zarząd/Prezydium
Zarządu/Prezesa z każdego okręgowego związku tenisa stołowego;
4.1.1. po jednym przedstawicielu z każdego z 16 pierwszych klubów
sklasyfikowanych w Systemie Sportu Młodzieżowego z trzech ostatnich
zakończonych sezonów poprzedzających Walne Wyborcze Zebranie
Delegatów (Trenerów);
4.1.2. 16 trenerów koordynatorów kadr wojewódzkich;
4.1.3. 8 trenerów z klubów niepełnosprawnych z najwyższą liczbą medali
wywalczonych

podczas

Indywidualnych

Mistrzostw

Polski,

Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów oraz Drużynowych
Mistrzostw Polski z trzech ostatnich zakończonych sezonów
poprzedzających Walne Wyborcze Zebranie Delegatów (Trenerów).
4.2.

z głosem doradczym:
4.2.1. przedstawiciel Zarządu PZTS;

4.2.2. Dyrektor Sportowy.
5. Delegat ma prawo do uczestnictwa w Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów
(Trenerów) pod warunkiem posiadania aktualnej licencji trenera PZTS.
6. Prawo do ubiegania się o wybór do Rady mają trenerzy aktualnie prowadzący
szkolenie w klubach tenisa stołowego, niezasiadający w Zarządzie i Komisji
Rewizyjnej PZTS, nienależący do Wydziału Szkolenia PZTS oraz posiadający
aktualną licencję trenera PZTS.
7. Wyboru składu Rady dokonuje się poprzez głosowanie tajne, chyba że delegaci na
Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów (Trenerów) zadecydują inaczej.
8. W pierwszej kolejności wybierany jest Przewodniczący, który musi uzyskać
bezwzględną liczbę głosów, a następnie wybiera się pozostałych członków Rady
zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.
9. Do rady wybierani są trenerzy, którzy otrzymali największą liczbę głosów, w
przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów,
organizuję się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.
10. Co najmniej jedno miejsce w Radzie przysługuje trenerowi zawodników
niepełnosprawnych, który uzyskał największą liczbę głosów w wyborach.
11. Rada Trenerów wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza.
12. Przebieg

Walnego

Wyborczego

Zebrania

Delegatów

(Trenerów)

jest

protokołowany, a informacja o wybranym składzie Rady jest przekazana
niezwłocznie do wiadomości Zarządu PZTS.
§4
1. W przypadku, gdy Przewodniczący zrezygnuje ze swej funkcji lub z istotnych
przyczyn nie może pełnić swoich obowiązków, członkowie Rady wybierają
nowego Przewodniczącego. W przypadku braku porozumienia co do wyboru
nowego Przewodniczącego z uwagi na równowagę głosów, dodatkowy głos
przysługuje Prezesowi PZTS.
2. W przypadku, gdy zwykły członek Rady zrezygnuje ze swej funkcji lub z istotnych
przyczyn nie może pełnić swoich obowiązków, Przewodniczący dobiera nowego
członka Rady.
3. Zarząd PZTS, może odwołać członka Rady ze stanowiska przed upływem kadencji
w przypadku rażącego naruszenia Statutu PZTS, Regulaminu Rozgrywek PZTS lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku dokooptowania członka Rady do Zarządu PZTS, Komisji Rewizyjnej
PZTS lub rozpoczęcia pracy w ramach Wydziału Szkolenia PZTS, członek Rady jest
zobowiązany złożyć rezygnacje z funkcji w Radzie w przeciągu 30 dni od objęcia
stanowiska.
§5
Rada Trenerów za swą działalność odpowiada przed Zarządem PZTS.
§6
1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się:
a) stacjonarnie,
b) zdalnie,
c) hybrydowo.
3. W posiedzeniu Rady mogą brać udział osoby zaproszone.
4. Posiedzenia są każdorazowo protokołowane, a protokół po zatwierdzeniu jest
przesyłany niezwłocznie do Biura PZTS.
§7
1. Uchwały Rady zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Rada
postanowi o głosowaniu tajnym, a w przypadku równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagana jest aby w głosowaniu wzięło udział co
najmniej 50% liczby członków.
3. W sprawach nagłych, nie cierpiących zwłoki możliwe jest głosowanie obiegowe
(elektroniczne):
a) przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona informuje
członków Rady o zarządzeniu głosowania obiegowego poprzez wysłanie
pocztą elektroniczną komunikatu,
b) komunikat o głosowaniu powinien zawierać:
i. informacje

o

okolicznościach

uzasadniających

zarządzenie

głosowania po za porządkiem obrad,
ii. treść uchwały wraz z załącznikami,
iii. wskazanie terminu zakończenia głosowania.
c) dla ważności głosowania wymagany jest udział członków Rady w ilości jak

wskazane w § 7 ust. 2 Regulaminu.
d) głosem ważnym jest e-mail zwrotny na adres podany w komunikacie
o głosowaniu ze wskazaniem „tak”, „nie” lub „wstrzymuję się”.
e) wydruk e-maili z oddanymi głosami jest archiwizowany i przechowywany
wraz z uchwałami Rady w Biurze PZTS.
f) głosowania można dokonać tylko ze skrzynek, których adresy zgłoszone
zostały w oświadczeniu złożonym w PZTS.
§8
Rada corocznie, na wezwanie Biura PZTS, sporządza sprawozdanie ze swojej
działalności celem przedłożenia go na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZTS.
§9
1. Członkowie Rady są zobowiązani do:
1.1

sumiennego wykonywania przyjętych na siebie obowiązków;

1.2

podporządkowywania się uchwałom i zarządzeniom właściwych władz w
zakresie pełnienia obowiązków Rady.

2. Praca trenera w Radzie jest działalnością społeczną i nieodpłatną.
3. Członkom Rady przysługuje zwrot poniesionych kosztów, takich jak np.: koszty
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, pod warunkiem uzyskania zgody
Dyrektora Biura lub Prezesa Zarządu PZTS.
§10
Rada może wnioskować o wsparcie administracyjno-finansowe do Zarządu PZTS.
§11
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZTS.

