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Załącznik nr 1  
do uchwały Zarządu PZSN Start z dnia ……… 

 

Regulamin Rady Zawodników w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

 

§1 

1. Regulamin Rady Zawodników w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” określa 

zasady wyboru, prac oraz funkcjonowania Rady Zawodników w Polskim Związku Sportu 

Niepełnosprawnych „Start” oraz sposób przeprowadzania wyborów do Rady. 

2. Rada Zawodników jest statutowym organem doradczym Zarządu Polskiego Związku Sportu 

Niepełnosprawnych „Start”, a niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd w drodze 

uchwały podjętej na podstawie Statutu Związku.   

 

§2 

Definicje: 

1. Regulamin – Regulamin Rady Zawodników w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych 

„Start” 

2. Związek – Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

3. Zarząd – Zarząd Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

4. Rada – Rada Zawodników w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

5. Zawodnik – zawodnik ujęty w „Wykazie szkolonych zawodników Polskiego Związku Sportu 

Niepełnosprawnych „Start” 

 

§3 

Celami działalności Rady są: 

1. Ochrona interesów Zawodników oraz uwzględnienie przez Zarząd opinii i sugestii 

Zawodników co do statutowej działalności Związku, 

2. Zwiększenie roli Zawodników w procesie podejmowania decyzji przez Zarząd, 

3. Poprawa komunikacji na linii Zawodnicy – Zarząd, 

4. Zwiększenie transparentności działań Zarządu, 

5. Dbałość o podnoszenie poziomu etyki sportowej środowiska. 

 

§4 

Do zakresu działań Rady należą: 
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1. Tworzenie formalnych i nieformalnych kanałów komunikacji Zarządu z Zawodnikami 

2. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów Zawodników i kadr narodowych 

3. Reprezentowanie i przedstawianie stanowiska Zawodników przed Zarządem i innymi 

organami Związku 

4. Inicjowanie własnych projektów na rzecz Zawodników i środowiska 

5. Współpraca z Zarządem i innymi organami Związku 

6. Współpraca z radami zawodniczymi funkcjonującymi przy organizacjach międzynarodowych 

 

§5 

Kadencja Rady trwa 4 lata 

 

§6 

1. Rada składa się z 5 osób: 

a. 3 - wybieranych spośród Zawodników letnich sportów indywidualnych, 

b. 1 - wybieranej spośród Zawodników zimowych sportów indywidualnych, 

c. 1 - wybieranej spośród Zawodników sportów drużynowych letnich lub zimowych. 

2. Rada wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków: Przewodniczącego, 

Zastępcę oraz Sekretarza . 

 

§7 

1. Zarząd zapewnia Radzie obsługę administracyjną i niezbędne do przeprowadzenia posiedzeń 

pomieszczenia. 

2. Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady ma prawo uczestniczenia w 

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

3. Uchwały, opinie lub innego rodzaju zalecenia Rady nie wiążą Zarządu.  

 

§8 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca. 

3. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Przewodniczący lub Zastępca informuje członków 

Rady, jak również Zarząd, pisemnie lub drogą elektroniczną - najpóźniej na 7 dni przed 

planowanym posiedzeniem. 

4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć – bez prawa głosowania - członkowie 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Związku.  
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5. W przypadku pierwszego posiedzenia Rady pierwszej kadencji obowiązki wymienione w ust. 

2 i 3 wykonuje Prezes Zarządu Związku, zaś w przypadku kolejnych kadencji - ustępujący 

Przewodniczący Rady. 

6. Posiedzenia odbywają się w formie tradycyjnej lub z zastosowaniem środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Posiedzenia  Rady są protokołowane i podpisywane co najmniej przez przewodniczącego 

posiedzenia Rady i osobę sporządzającą protokół. Przyjęcie protokołu z posiedzenia powinno 

nastąpić najpóźniej na kolejnym posiedzeniu. 

8. Protokół z posiedzenia  powinien zawierać listę członków biorących udział w posiedzeniu 

Rady, porządek obrad, treść przyjętych uchwał i wyniki głosowań. 

 

§9 

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

2. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.  

3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

4. Dopuszcza się głosowania drogą elektroniczną. 

5. W przypadku głosowania droga elektroniczną do protokołu posiedzenia dołącza się wydruki 

e-maili z zawartymi głosami. 

6. W przypadku, w którym w pierwszym terminie posiedzenia nie będzie możliwe podjęcie przez 

Radę uchwały z uwagi na brak wymaganego kworum, Przewodniczący lub Zastępca 

Przewodniczącego Rady mogą wyznaczyć drugi termin posiedzenia Rady, nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady. W drugim terminie Rada podejmuje 

uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jej członków, a w 

przypadku równej ilości głosów rozstrzyga kolejno głos Przewodniczącego lub Zastępcy.  

7. Drugi termin posiedzenia Rady może zostać zwołany, jeżeli w zawiadomieniu o pierwszym 

terminie wskazany został proponowany porządek obrad oraz, jeżeli porządek obrad w drugim 

terminie jest tożsamy z proponowanym porządkiem obrad w pierwszym terminie 

posiedzenia Rady.  

§10 

1. Przewodniczący przekazuje podjęte uchwały i przyjęte protokoły z posiedzeń Rady Zarządowi 

bez zbędnej zwłoki. 

2. Przewodniczący przygotowuje coroczne sprawozdanie z działalności Rady i po zatwierdzeniu 

przez Radę przekazuje je Zarządowi nie później niż do 31 marca roku następnego. 

 

§11 

1. Członkami Rady mogą być wyłącznie czynni Zawodnicy - posiadający aktualną licencję 

Zawodnika. 

2. Członkiem Rady może zostać Zawodnik, który spełnia następujące warunki: 

a. Ma ukończone 18 lat, 
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b. Posiada ważną licencję zawodniczą, 

c. w ciągu ostatnich 8 lat co najmniej raz uczestniczył w międzynarodowej imprezie 

mistrzowskiej, 

d. ma nieposzlakowaną opinię i nie był karany dyscyplinarnie przez organy Związku. 

3. W przypadku rezygnacji jednego z członków Rada może dokooptować kolejnego członka z 

zachowaniem struktury wskazanej w §6 ust. 1 Regulaminu. Mandat dokooptowanego 

członka Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. 

4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: 

a. śmierci członka Rady; 

b. pisemnej rezygnacji członka Rady, złożonej Zarządowi Związku; 

c. podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady. 

5. Członek Rady może zostać odwołany w przypadku gdy: 

a. nie będzie obecny - bez usprawiedliwionej przyczyny - w trzech kolejnych posiedzeniach 

Rady lub w połowie posiedzeń Rady w ciągu jednego roku kalendarzowego; 

b.  utraty przez członka Rady kwalifikacji, o których mowa w ust. 2; 

c. zostanie przez niego popełniony czyn sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, w 

szczególności w razie popełnienia przestępstwa lub działania na szkodę Związku; 

d. członek Rady nie będzie przestrzegał obowiązków wynikających ze statutu Związku lub 

uchwał władz Związku.  

6. Odwołanie Członka Rady w przypadkach określonych w ust. 5. powyżej może nastąpić w 

drodze uchwały podjętej przez Zarząd Związku. Uchwała o odwołaniu podejmowania jest 

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku 

określonym w ust. 5 lit. a członek Rady może zostać odwołany również przez pozostałych 

członków Rady w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy członków Rady, przy czym przy obliczaniu kworum oraz głosowaniu nie 

uwzględnia się członka Rady, którego dotyczy głosowanie.  

7. W czasie trwania kadencji, Zarząd - w drodze uchwały - może dokooptować nowych członków 

Rady w miejsce tych, którzy zmarli, ustąpili lub zostali odwołani. Mandat dokooptowanego 

członka Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.  

 

§12 

1. Najpóźniej na 90 dni przed upływem kadencji Rady Zarząd ogłasza wybory do Rady (dalej 

zwane „Wyborami”). W przypadku pierwszej kadencji Rady, Zarząd ogłasza Wybory w dniu 

przyjęcia Regulaminu. 

2. Ogłoszenie wyborów do Rady następuje w drodze ogłoszenia opublikowanego na stronie 

internetowej Związku lub/i w siedzibie Związku.  

3. Wraz z ogłoszeniem wyborów do Rady Zarząd powołuje Komisję Wyborczą (zwaną dalej 

Komisją). 

4. Komisja składa się z 3 osób i wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę i 

Sekretarza. 

5. Członek Komisji nie może kandydować do Rady. 
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6. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy Zawodnicy spełniający wymogi określone w niniejszym 

Regulaminie. 

7. Kandydatów do Rady (dalej zwanych Kandydatami) zgłasza się do Komisji w formie pisemnej 

w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia Wyborów. Zgłoszenie musi być poparte 

podpisami minimum 5 Zawodników. 

8. Od dnia zgłoszenia do dnia rozpoczęcia Wyborów Kandydaci mogą prowadzić kampanię 

wyborczą. 

9. W ramach kampanii Kandydaci mogą organizować spotkania z Zawodnikami w ramach akcji 

szkoleniowych organizowanych przez Związek. 

10. Na potrzeby kampanii Związek publikuje podstronę na swojej stronie internetowej, na którą 

Kandydaci mogą przesyłać swoje materiały wyborcze. 

11. Na prośbę Kandydatów Związek rozsyła do Zawodników materiały wyborcze za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

12. Członków Rady, spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z procedurą przewidzianą w 

ustępach poprzedzających, powołuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

13. Członkami Rady zostaje wybranych: 

a. 3 Kandydatów, którzy w Wyborach uzyskali najwyższe liczby głosów spośród Zawodników 

indywidualnych sportów letnich 

b. 1 Kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów spośród Zawodników 

indywidualnych sportów zimowych 

c. 1 Kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów spośród Zawodników sportów 

drużynowych. 

14. W przypadku, gdy ostatnie miejsce premiowane wyborem do zajmą dwie lub większa liczba 

Kandydatów Zarząd przeprowadza losowanie. 

15. Zarząd zatwierdza protokół z Wyborów i powołuje Radę w wybranym składzie. 

16. Dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o powołaniu do Rady jest tożsamy z rozpoczęciem jej 

kadencji oraz odwołaniem Rady poprzedniej kadencji. 

 

§13 

1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi. 

2. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd.  

3. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu Związku, która podejmowana jest zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej 

ilości głosów rozstrzyga kolejno głos Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.  

 

 


