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REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO
§1
Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją) powołuje Zarząd Polskiego Związku Szermierczego na
czas trwania kadencji Zarządu.

§2
Celem działania Komisji jest prowadzenie postępowań konkursowych w związku z zatrudnianiem
na poszczególne stanowiska w PZS, w tym w szczególności dokonywanie oceny zgłoszonych
aplikacji zgodnie z kryteriami i warunkami ogłoszenia konkursowego oraz wybór kandydatów i
rekomendacji ich Zarządowi PZS.
§3
1.
2.
3.
4.

Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
Obecność członków Komisji na jej posiedzeniu jest obowiązkowa.
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Komisja składa się z 5 członków:
- Przewodniczącego oraz dwóch członków - z głosem stanowiącym
- dwóch członków z głosem doradczym (w tym przedstawiciela Ministerstwa Sportu i
Turystyki).
5. Przewodniczącego wybierają członkowie Komisji spośród członków Komisji z głosem
stanowiącym
§4
1. Kryteria, zasady, warunki oraz terminy dotyczące postępowania konkursowe określane
są każdorazowo Komisję Konkursową.
2. Komisja bada zgłoszone aplikacje pod względem formalnym i merytorycznym.

§5
1. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów.
2. W pierwszym etapie konkursu Komisja:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz ustala liczbę złożonych
aplikacji,
2) otwiera koperty z aplikacjami,
3) ocenia każdą z aplikacji, czy spełnia warunki formalne podane w ogłoszeniu
konkursowym,
4) odrzuca aplikacje, które nie spełniają warunków formalnych.
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3. W drugim etapie konkursu Komisja:
1) analizuje merytoryczną zawartość aplikacji,
2) wybiera kandydata na stanowisko, którego dotyczył konkurs,
3) w wyjątkowych przypadkach może zaprosić aplikującego kandydata na
rozmowę.
§6
1. Dokonując wyboru kandydata proponowanego Zarządowi Komisja bierze pod uwagę
spełnienie przez aplikujących kandydatów kryteriów i wymagań określonych w
ogłoszeniu konkursowym.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także wtedy, gdy w konkursie została złożona tylko
jedna aplikacja.
3. Komisja może nie rekomendować Zarządowi PZS kandydata, jeśli uzna, że żaden z
aplikujących kandydatów nie spełnia kryteriów i wymagań określonych w ogłoszeniu
konkursowym.
§7
Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
2) liczbę złożonych aplikacji,
3) przebieg i wyniki głosowania nad poszczególnymi kandydatami,
4) wskazanie Zarządowi PZS rekomendowanego kandydata,
5) ewentualne uwagi członków Komisji,
6) podpisy członków Komisji.
§8
1. Komisja przedstawia Zarządowi PZS wszystkie zgłoszone aplikacje z rekomendacją
wybranego kandydata wraz z uzasadnieniem.
2. Komisja, w przypadku braku kandydatów spełniających kryteria wskazane w ogłoszeniu
konkursowym na dane stanowisko lub niezgłoszenia się żadnego kandydata, może
wnioskować do Zarządu PZS o rozpisanie nowego konkursu.
§9
Decyzję o wyborze kandydata podejmuje Zarząd PZS.
§ 10
Zarząd PZS zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
W imieniu Zarządu Polskiego Związku Szermierczego
Adam Konopka
Prezes Zarządu
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