
REGULAMIN WYDZIAŁU SZKOLENIA 

PŁOCKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

Na podstawie § 31 Statutu POZPN postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wydział Szkolenia jest organem wykonawczym Płockiego Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej powołanym do kierowania pionem szkolenia. 

 

§ 2 

 

Działalność Wydziału podlega Wiceprezesowi POZPN do spraw szkolenia. 

 

§ 3 

W skład Wydziału Szkolenia wchodzą: 

1. Przewodniczący Wydziału; 

2. Sekretarz; 

3. Członkowie. 

§ 4 

 

Wydział Szkolenia składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i członków. Przewodniczący 

powoływany jest przez Zarząd Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Pozostali 

członkowie Wydziału, Rada Trenerów, trener koordynator i trenerzy reprezentacji 

powoływani są przez Zarząd POZPN na wniosek Przewodniczącego. 

 

§ 5 

 

Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Płockiego Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej 

 

§ 6 

Zakres działalności Wydziału Szkolenia: 

1. Ustalenie głównych kierunków i zadań szkoleniowych w piłce nożnej. 

2. Dokonywanie oceny poziomu piłkarstwa na terenie Płockiego Okręgowego  Związku 

Piłki Nożnej i przedstawianie wniosków w tym   zakresie. 

3. Współpraca koordynacyjna z kierownikami i trenerami Klubów delegujących 

zawodników do drużyn reprezentujących OZPN I MZPN. Ocena pracy 

poszczególnych trenerów z zespołami reprezentacyjnymi POZPN. 

4. Szkolenie i doszkalanie kadry trenersko-instruktorskiej oraz unifikacja metod 

nauczania piłki nożnej. 

5. Stawianie wniosków w sprawie powoływania i odwoływania Rady Trenerów, 

trenerów drużyn reprezentacyjnych POZPN oraz  analizą pracy członków 

poszczególnych komisji. 

6. Udzielanie pomocy i ocena pracy szkoleniowej w klubach zrzeszonych w Płockim 

Okręgowym Związku Piłki Nożnej ze szczególnym uwzględnieniem drużyn 

młodzieżowych. 



7. Współpraca z instytucjami, organizacjami sportowymi oraz AWF, prowadzącymi 

specjalizację piłki nożnej w kwestiach związanych z kształceniem i rozwojem piłki 

nożnej. 

8. Współpraca z pozostałymi wydziałami i komisjami Płockiego Okręgowego Związku 

Piłki Nożnej. 

9. Opracowywanie programów kursokonferencji, narad, zebrań o tematyce szkoleniowej. 

10. Współpraca z PZPN, MZPN i innymi Związkami piłkarskimi. 

11. Przygotowanie planów pracy i preliminarzy finansowych Wydziału i realizowanie  ich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

12. Współpraca z ośrodkami medycyny sportowej. 

 

§ 7 

 

Zebrania  Wydziału  Szkolenia odbywają się regularnie minimum 1  raz na kwartał i są 

protokołowane. Na zebrania mogą być zapraszane inne osoby. 

 

§ 8 

 

Wydział Szkolenia liczy od 4 do 6 członków. 

 

§ 9 

 

Do podjęcia uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Wydziału, w 

tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcy. 

 

§ 10 

 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

§ 11 

 

Wszystkie komórki organizacyjne pionu szkolenia działają na podstawie opracowanych 

planów pracy, określających swoją działalność, zatwierdzonych przez Wydział Szkolenia. 

 

§ 12 

 

Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane na podstawie decyzji Zarządu Płockiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego. 

 

§ 13 

 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Płockiego Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 14 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd POZPN uchwałą nr 6/2009 z dnia 23.11.2009 

roku i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.  

 


