REGULAMIN
Rady Trenerów Związku Piłki Ręcznej w Polsce
(zatwierdzony uchwałą nr 45/21 Zarządu ZPRP z dnia 19 września 2021 r.)

§1
Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin Rady Trenerów Związku Piłki Ręcznej w Polsce, zwany dalej
„Regulaminem”, określa:
1) status prawny i skład Rady Trenerów Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
zwanej dalej „Radą Trenerów ZPRP”,
2) zasady wyboru przewodniczącego Rady i jej członków,
3) kompetencje Rady Trenerów ZPRP,
4) zasady funkcjonowania Rady Trenerów ZPRP.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o trenerach i instruktorach piłki
ręcznej albo o trenerach i instruktorach bez bliższego określenia, rozumie się
zarówno trenerów i instruktorów piłki ręcznej halowej, jak i trenerów i
instruktorów piłki ręcznej plażowej.
§2
Status prawny Rady Trenerów

1. Rada Trenerów ZPRP działa w ramach Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
zwanego dalej „Związkiem” lub w skrócie „ZPRP”.
2. Rada Trenerów ZPRP jest organem doradczym Zarządu Związku w
sprawach szkolenia i doskonalenia trenerów oraz nadzoru nad szkoleniem
zawodników piłki ręcznej.
§3
Skład Rady Trenerów

1. W skład Rady Trenerów ZPRP wchodzą:
1) przewodniczący Rady,
2) pięciu członków Rady.
2. Funkcję sekretarza Rady pełni pracownik Działu Organizacji Szkolenia w
Biurze Związku.
§4
Wybór przewodniczącego Rady

1. Przewodniczący Rady Trenerów ZPRP jest wybierany w głosowaniu
tajnym przez zebranie przedstawicieli środowiska trenerów piłki ręcznej.
2. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, biorą udział z głosem stanowiącym
oraz czynnym i biernym prawem wyborczym:
1) trenerzy główni zespołów PGNiG Superligi kobiet i mężczyzn,
2) trenerzy główni zespołów I ligi kobiet i mężczyzn,
3) trenerzy główni kadr narodowych,
zwani dalej „elektorami”.
3. Każdy z elektorów może korzystać z prawa wyborczego wyłącznie
osobiście.

4. Jeżeli trener główny zespołu PGNiG Superligi lub I ligi jest równocześnie
trenerem głównym kadry narodowej, ma prawo tylko do jednego głosu.
§5
Zebranie elektorów

1. Zebranie elektorów, o którym mowa w § 4, zwołuje się po upływie
czteroletniej kadencji Rady Trenerów ZPRP w okresie bezpośrednio
poprzedzającym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze
Delegatów ZPRP.
2. Zebranie elektorów zwołuje i otwiera Prezes Związku lub w czasie jego
nieobecności wskazany przez niego Wiceprezes Zarządu ZPRP, a prowadzi
wybrany przez elektorów przewodniczący zebrania zgodnie z zatwierdzonym
porządkiem i regulaminem obrad.
3. W zebraniu elektorów mogą uczestniczyć także z głosem doradczym i
biernym prawem wyborczym:
1) przewodniczący i członkowie ustępującej Rady Trenerów ZPRP,
2) osoby zaproszone przez Prezesa Związku.
4. Zebranie elektorów jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim:
1) w pierwszym terminie – 50% + 1 elektorów
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę elektorów.
§6
Regulamin wyborczy

1. Wyboru przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP dokonuje się na
podstawie regulaminu wyborczego, zatwierdzonego przez zebranie elektorów, z
uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 – 6.
2. Kandydatów na przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP w liczbie
nieograniczonej zgłaszają wyłącznie elektorzy spośród osób, które:
1) uczestniczą w zebraniu,
2) posiadają co najmniej bierne prawo wyborcze,
3) posiadają co najmniej uprawnienia zawodowe Master Coach,
4) posiadają obywatelstwo polskie,
5) wyraziły zgodę na kandydowanie,
6) były trenerem zespołu kadry narodowej przez co najmniej jeden sezon,
7) były trenerem zespołu najwyższej klasy rozgrywkowej przez co
najmniej jeden sezon,
3. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania, która zawiera
wyłącznie oficjalnie zgłoszone kandydatury, ułożone w porządku alfabetycznym,
pozostanie jedno nieskreślone nazwisko.
4. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP zgłoszono
tylko jednego kandydata, za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał ponad
połowę ważnych głosów. W przeciwnym wypadku zgłasza się nową kandydaturę i
powtarza głosowanie. Procedurę tę stosuje się aż do uzyskania poparcia kandydata
przez ponad połowę ważnych głosów elektorów.

5. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP zgłoszono
wielu kandydatów, za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał ponad
połowę ważnych głosów.
6. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP zgłoszono
wielu kandydatów, ale żaden z nich nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów,
zarządza się drugą turę wyborów, w której uczestniczy tylko dwóch kandydatów z
najwyższą liczbą uzyskanych ważnych głosów. W tej fazie wyboru
przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP dokonuje się zwykłą większością
ważnych głosów.
§7
Mandat przewodniczącego Rady

1. Kadencja przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP trwa przez okres
kadencji Zarządu.
2. Ustanie mandatu przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP przed upływem
kadencji następuje:
1) w przypadku śmierci przewodniczącego Rady,
2) w przypadku rezygnacji ze stanowiska,
3) na skutek odwołania ze stanowiska.
3. Zarząd Związku może odwołać przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP
ze stanowiska przed upływem kadencji na umotywowany wniosek środowiska
trenerów i piłki ręcznej albo z własnej inicjatywy w przypadku rażącego naruszenia
statutu i regulaminów ZPRP lub zasad współżycia społecznego.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Prezes Związku lub w czasie
jego nieobecności I Wiceprezes Zarządu ZPRP zwołuje zebranie elektorów, które
dokonuje wyboru nowego przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP w trybie
określonym w § 5 i 6.
5. Wybór nowego przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP następuje na
okres do końca trwania kadencji.
§8
Członkowie Rady

1. Na wniosek przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP Zarząd Związku
powołuje członków Rady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
2. Członkami Rady Trenerów ZPRP mogą być osoby, które spełniają
przynajmniej jedno z kryteriów, o których mowa w §6 ust. 2 punkt 3), 6) i 7).
3. Rada Trenerów ZPRP na wniosek przewodniczącego może w głosowaniu
tajnym zawiesić członka Rady na czas określony.
4.
Zarząd Związku odwołuje członków Rady Trenerów ZPRP na
uzasadniony wniosek przewodniczącego Rady.
5. Zarząd Związku może odwołać członków Rady Trenerów ZPRP również
z własnej inicjatywy w przypadkach rażącego naruszenia statutu i regulaminów
ZPRP oraz zasad współżycia społecznego.
6. Powołanie nowych członków Rady Trenerów ZPRP następuje na okres do
końca trwania kadencji przewodniczącego Rady.

§9
Zadania Rady

1. Zakres działania Rady Trenerów ZPRP obejmuje sprawy:
1) szkolenia i doskonalenia trenerów i instruktorów,
2) szkolenia zawodników, w tym członków kadr narodowych w piłce
ręcznej.
2. Do zadań Rady Trenerów ZPRP należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów regulaminów dotyczących spraw trenerskich,
2) inicjowanie zmian w systemie szkolenia i opracowywanie wytycznych
do programów szkolenia trenerów i instruktorów,
3) opiniowanie programów kształcenia kursowego trenerów na
poszczególne stopnie trenerskie,
4) wnioskowanie w sprawach wyróżniania i odznaczania trenerów i
instruktorów,
5) opiniowanie zmian systemu rozgrywek krajowych,
6) opiniowanie rocznych kalendarzy sportowych poszczególnych kadr
narodowych,
7) opiniowanie kandydatur na stanowiska trenerów kadr narodowych,
8) (skreślono)
9) zapoznawanie się ze sprawozdaniami trenerów kadr narodowych
z
realizacji szkolenia centralnego oraz udziału reprezentacji narodowych
w imprezach głównych,
10) opiniowanie programów szkolenia centralnego w tym programów
szkolenia kadr narodowych, programów szkolenia obowiązujących w
szkołach mistrzostwa sportowego, ośrodkach szkolenia piłki ręcznej i
kadrach wojewódzkich
11) opiniowanie zasad klasyfikacji sportowej zawodników.
12) ocena realizacji szkolenia centralnego i udziału reprezentacji kraju w
imprezach głównych
3. (skreślono)
4. W celu właściwej realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, Rada
Trenerów ZPRP może ponadto:
1) współpracować z placówkami naukowo-badawczymi,
2) promować najnowsze zdobycze naukowe w zakresie szkolenia
trenerów i instruktorów,
3) opracowywać materiały szkoleniowe.
§ 10
Realizacja zadań Rady

1. Rada Trenerów ZPRP wykonuje swoje zadania statutowe i regulaminowe
na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy posiedzeniami poprzez działalność
przewodniczącego i sekretarza Rady oraz jej zespołów problemowych.
2. Rada Trenerów ZPRP organizuje swoją działalność oraz realizuje zadania,
o których mowa w § 9, w ramach środków finansowych przewidzianych dla potrzeb

Rady w planie finansowym ZPRP na dany rok budżetowy.
3. Dla realizacji swoich zadań Rada Trenerów ZPRP współdziała z komisjami
i kolegiami Związku oraz Biurem ZPRP, w szczególności z Działem Organizacji
Szkolenia i Działem do spraw Piłki Ręcznej Plażowej, a także z Radami Trenerów
przy WZPR.
§ 11
Kompetencje przewodniczącego Rady

1. Przewodniczący Rady Trenerów ZPRP:
1) opracowuje projekt rocznego harmonogramu posiedzeń Rady,
2) określa zadania dla poszczególnych członków Rady,
3) zwołuje posiedzenia Rady,
4) przewodniczy posiedzeniom Rady,
5) opracowuje projekt rocznego sprawozdania z działalności Rady,
6) reprezentuje Radę wobec Zarządu, Prezydium Zarządu i Prezesa
Związku oraz wobec środowiska trenerów i instruktorów piłki ręcznej.
2. Przewodniczący Rady Trenerów ZPRP:
1) przedkłada Zarządowi ZPRP do zatwierdzenia projekt regulaminu
wydawania licencji trenerskich w uzgodnieniu z Dyrektorem Sportowym
ZPRP,
2) przedkłada Zarządowi ZPRP ocenę realizacji szkolenia centralnego i udziału
reprezentacji kraju w imprezach głównych, a także propozycje dotyczące
wyróżniania i odznaczania trenerów i instruktorów.
3. Wiceprezes Zarządu Związku do spraw szkolenia sportowego reprezentuje
na posiedzeniach Prezydium Zarządu ZPRP sprawy objęte zakresem działania Rady
Trenerów i jej przewodniczącego. Przewodniczący Rady Trenerów reprezentuje na
posiedzeniu Zarządu sprawy objęte zakresem działania Rady Trenerów.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP
zastępuje go wyznaczony przez niego członek Rady.
§ 12
Posiedzenia Rady Trenerów

1. Posiedzenia Rady Trenerów ZPRP odbywają się w siedzibie Związku lub
w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Rady w porozumieniu z
Dyrektorem Biura Związku.
2. Obrady Rady Trenerów ZPRP mogą być prowadzone przy obecności co
najmniej 4 członków Rady, w tym przewodniczącego Rady.
3. W posiedzeniach Rady Trenerów ZPRP mogą brać udział z urzędu
członkowie Zarządu Związku, Dyrektor Biura, Dyrektor Sportowy Związku oraz
Przewodniczący Komisji do spraw Piłki Ręcznej Plażowej.
4. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP
w
posiedzeniach mogą uczestniczyć także trenerzy kadr narodowych i inne osoby.
5. W czasie posiedzeń Ra dy osoby wymienione w ust. 3 i 4 mogą zabierać
głos, ale nie mogą uczestniczyć w głosowaniach.
6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może postanowić że

posiedzenia lub obrady Rady Trenerów odbywać się będą w trybie telekonferencji.
§ 13
Decyzje Rady Trenerów

1. Rada Trenerów ZPRP podejmuje decyzje w formie uchwał i postanowień.
2. Uchwały Rady Trenerów ZPRP zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 4 członków Rady. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Rada Trenerów ZPRP podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, chyba że
Regulamin stanowi inaczej.
§ 14
Protokoły posiedzeń Rady

1. Z posiedzenia Rady Trenerów ZPRP sporządza się protokół, który
podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
2. Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) datę i miejsce posiedzenia,
2) ustalony porządek obrad,
3) treść uchwał i postanowień Rady Trenerów ZPRP.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Trenerów ZPRP gromadzi i przechowuje
sekretarz Rady. Do Protokołu należy dołączyć listę obecności.
§ 15
Zespoły problemowe Rady

1. Rada Trenerów ZPRP może utworzyć stałe i doraźne zespoły problemowe
i powierzyć im realizację szczególnych zadań sportowo - szkoleniowych.
2. Pracą zespołu problemowego kieruje przewodniczący zespołu powołany
przez Radę Trenerów ZPRP.
3. Przewodniczący zespołu może powoływać do składu zespołu specjalistów
niebędących członkami Rady.
§ 16
Uprawnienia członków Rady

1. Administracyjno-biurową obsługę Rady Trenerów ZPRP zapewnia Biuro
Związku, jeżeli posiedzenie Rady odbywa się w siedzibie ZPRP, a w pozostałych
przypadkach - sekretarz Rady w ramach środków finansowych, o których mowa w
§ 10 ust. 2.
2. Do osób uczestniczących w posiedzeniach Rady Trenerów stosuje się
właściwe przepisy wewnętrzne ZPRP dotyczące zasad zwrotu kosztów podróży
członków władz, działaczy i pracowników ZPRP oraz zawodników i osób im
towarzyszących na zgrupowania i zawody sportowe.

