
 
REGULAMIN 

PRACY KOMISJI SPORTOWYCH  PZN 
 

§ 1 
Dla realizacji swoich zadań i celów statutowych powołuje się Komisje Sportowe w 
dyscyplinach: biegi narciarskie, skoki narciarskie i kombinacja norweska, narciarstwo 
alpejskie i freestyle oraz snowboard, zwane dalej Komisjami.  
 

§ 2 
Komisja podlega bezpośrednio Zarządowi Związku i realizuje wyłącznie zadania 
powierzone przez Zarząd lub Prezydium Związku. 

§ 3 
W szczególnych przypadkach Zarząd Związku ma prawo odwołać lub zawiesić Komisję. 
 

§ 4 
Komisja jest organem doradczym Zarządu w zakresie sportu dzieci i młodzieży dyscypliny, 
dla której została powołana.  

§ 5 
Komisja podejmując działania musi stosować się do niniejszego regulaminu oraz do 
postanowień zawartych w Statucie Związku, respektować uchwały Zarządu i Prezydium 
Zarządu Związku. 

§ 6 
Komisja współpracuje z innymi Komisjami Sportowymi Związku, OZN-ami i klubami 
sportowymi. 

§ 7 
Siedzibą Komisji jest biuro Polskiego Związku Narciarskiego. 
  

§ 8 
Do głównych zadań Komisji należy :  
- wskazywanie kierunków rozwoju dyscypliny i przedstawianie ich Zarządowi lub 
Prezydium Zarządu Związku,  
- opracowywanie wniosków dotyczących rozwoju swojej dyscypliny w zakresie sportu 
dzieci i młodzieży, 
- opiniowanie zmian do NRS oraz  do Wytycznych Sportowych PZN, 
- opiniowanie propozycji kalendarza zawodów i imprez centralnych PZN. 

 
§ 9 

Zarząd może przyznać Komisji Sportowej środki finansowe na realizację jej celów.  
 

§ 10 
1.  W skład Komisji wchodzą  osoby  delegowane przez Okręgowe Związki Narciarskie w 
liczbie nie większej niż 7 osób, które swe funkcje spełniają na zasadzie dobrowolnych 
zobowiązań.  
2.  Ilość miejsc w Komisji dla poszczególnych konkurencji, przysługujące poszczególnym 
OZN-om, określa Zarząd PZN na podstawie siły sportowej. 
  



3.  W trakcie trwania kadencji, Zarząd PZN ma prawo weryfikować skład Komisji 
Sportowych                                       z uwzględnieniem aktualnej siły sportowej OZN-ów. 
4.  Ponadto w skład komisji sportowej wchodzą : kierownik wyszkolenia w danej 
konkurencji lub Dyrektor Sportowy PZN  oraz delegowany przez Zarząd PZN członek 
Zarządu . 
5.  Członek Komisji Sportowej dysponuje jednym głosem. W przypadku równej ilości 
głosów w głosowaniach, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Komisji.  
 

§ 11 
1. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zwykłą większością głosów 

przewodniczącego i jego zastępcę.  
2. Skład Komisji Sportowych oraz funkcje w Komisji zatwierdza  Zarząd PZN w formie 

stosownej uchwały.  
3. Zarząd  może odwołać przewodniczącego oraz jego zastępcę przed upływem kadencji. 
 

§ 12 
1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

na kwartał. 
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący a posiedzeniom przewodniczy 

przewodniczący lub jego zastępca. 
3. Posiedzenia są protokołowane, a w protokole należy wyodrębnić opinie oraz wnioski. 
4. Protokoły z zebrań Komisji winny być przekazywane do biura Związku w ciągu 7 dni. 
5. Wnioski podejmowane  są przez Komisje w głosowaniu  jawnym, zwykłą większością 

głosów. 
§ 13 

1. Za efekty pracy Komisji, realizację jej zadań i celów odpowiada przed Zarządem 
Związku jednoosobowo jej przewodniczący, a do jego obowiązków należy:  
- reprezentowanie  Komisji Sportowej,  
- kierowanie całością prac w Komisji w zakresie sportu dzieci i młodzieży w swojej 

dyscyplinie, 
- przewodniczenie posiedzeniom Komisji. 

2. Między zebraniami Komisji, bieżącymi sprawami kieruje jednoosobowo przewodniczący 
Komisji lub pod jego nieobecność - zastępca przewodniczącego Komisji. 

 
§ 14 

Zmiana niniejszego regulaminu w okresie kadencji przysługuje wyłącznie Zarządowi. 
 

§ 15 
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZN. 
                      

§ 16 
Regulamin Komisji Sportowych został zatwierdzony przez Zarząd PZN w dniu 23 czerwca  
2015 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


