
Załącznik nr 2 do protokołu z dn. 29.11.2014  

 
Regulamin Komisji MTB 

Polskiego Związku Kolarskiego 
 

 
§ 1 

Wstęp 
 

1. Komisja MTB, zwana dalej „Komisją” jest ciałem doradczym Zarządu Polskiego Związku 
Kolarskiego zwanym dalej „PZKol” powołanym w oparciu o niniejszy Regulamin oraz §36 
ustęp 1 punkt 4 Statutu PZKol. 

2. Kadencja Komisji wynosi 4 lata równolegle do kadencji władz PZKol. 
 

§ 2 
Podstawy prawne działalności Komisji 

 
1. Komisja prowadzi swoją działalność zgodnie z: 

1) Statutem PZKol, 
2) Uchwałami Władz PZKol, 
3) Niniejszym Regulaminem. 

 
§ 3 

Cel i środki działania 
 

1. Podstawowym zadaniem Komisji jest planowanie strategiczne i współpraca z wszelkimi 
krajowymi organizacjami działającymi w zakresie kolarstwa górskiego - MTB Cross 
Country, 

2. Tworzenie i aktualizacja Regulaminów współzawodnictwa sportowego, Pucharu Polski i 
Mistrzostw Polski, 

3. Opracowanie propozycji do kalendarza Pucharu Polski MTB, 
4. Współpraca z Trenerem Kadry Narodowej – MTB, 
5. Opiniowanie powołań zawodników do Kadry Narodowej oraz na imprezy mistrzowskie, 
6. Inne sprawy związane z kolarstwem MTB w Polsce 
 

§ 4 
Struktura organizacyjna Komisji 

 
1. Komisję tworzą osoby wyłonione wewnętrznymi wyborami lub w inny sposób w gronie 

osób działających w zakresie kolarstwa MTB, 
2. Komisja składa się, z co najmniej 3 członków w tym z Przewodniczącego, 
3. Komisja może powołać spośród swojego grona Wiceprzewodniczących oraz inne osoby 

funkcyjne, 
4. Wybór Przewodniczącego zapada zwykłą większością głosów. Kandydata na 

przewodniczącego może zgłosić inny Członek Komisji, 
5. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby posiadające ważną licencję PZKol lub RZKol. 
 



§ 5 
Przepisy końcowe 

 
1. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, 
2. Dopuszcza się podejmowanie decyzji w trybie głosowania elektronicznego 
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w 

roku - w terminie Mistrzostw Polski MTB XCO oraz podczas ogólnopolskiej konferencji 
trenerów w siedzibie PZKol 

4. Posiedzenia Komisji, a także głosowania jawne mogą odbywać się w trybie 
telekonferencji, telefonicznie lub elektronicznie, 

5. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Członka Komisji, 

6. W pilnych sprawach o dużym znaczeniu Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez 
niego Członek Komisji przygotowuje wnioski do Zarządu PZKol w oparciu o uzgodnienia z 
Członkami Komisji z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, 

7. Zmiany w składzie Komisji możliwe są bez ograniczeń na dorocznym Posiedzeniu Komisji. 
8. W przypadku braku uczestnictwa przez Członka Komisji w dwóch kolejnych 

Posiedzeniach Komisji bez usprawiedliwienia możliwe jest skierowanie wniosku do 
Zarządu PZKol w sprawie odwołania Członka Komisji 

9. W sytuacji działań na szkodę wizerunku Komisji lub PZKol bądź celowym działaniu 
mającym za zadanie utrudnianie prac Komisji, możliwe jest skierowanie wniosku do 
Zarządu PZKol w sprawie odwołania Członka Komisji w trybie natychmiastowym. 

10. Członkostwo w Komisji ustaje w momencie: 
1) Zakończenia kadencji Komisji, 
2) Z dniem złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Komisji, 
3) Z dniem wejścia w życie uchwały odwołującej danego Członka Komisji. 

11. Wszystkie decyzje i wnioski Komisji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PZKol. 


