
RAMOWY   ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  

TRENERA  KOORDYNATORA    KADRY WOJEWÓDZKIEJ 

 

1. Zapoznanie się z materiałami źródłowymi wydanymi przez Ministerstwo Sportu oraz Śląską 

Federację Sportu  w zakresie realizacji programu szkolenia i współzawodnictwa młodzieży 

uzdolnionej sportowo w danym roku kalendarzowym. 

 

2. Przygotowanie materiałów w zakresie planowania, realizacji, sprawozdania i rozliczenia w 

terminach określonych przez Ministerstwo Sportu , Śląską Federację Sportu i zgodnie z ustawą o 

rachunkowości. 

 

3. Prowadzenie wszelkich uzgodnień z polskimi związkami sportowymi(KWJm, KWJ, KWmd), 

okręgowymi związkami sportowymi (KWM) i  trenerami współpracującymi/asystentami   oraz 

uzyskanie wymaganych akceptacji lub decyzji.  

 

4. Terminowa realizacja poszczególnych zadań zgodnie w planem rocznym szkolenia. Warunkiem 

uruchomienia środków na realizację zadań jest przygotowanie kompletnych planów i dokumentacji 

zawartej w regulaminie szkolenia. Kolejne zadania mogą być realizowane dopiero po całkowitym 

rozliczeniu poprzednich zadań. 

 

5. Bezpośrednia i bieżąca współpraca z Kierownikiem Wyszkolenia ŚFS. 

 

6. Zabezpieczenie prawidłowej organizacji oraz nadzoru merytorycznego przeprowadzanych akcji 

szkoleniowych. 

 

7. Dbanie o właściwy poziom sportowy i szkoleniowy przeprowadzanych zajęć. 

 

8. Monitorowanie, zapoznanie się, przestrzeganie i realizowanie założeń, 

wytycznych i przepisów ( określonych ograniczeń, nakazów, i zakazów) 

aktualnie obowiązujących, dotyczących stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemicznego wirusa COVID-19 zawartych w bieżących rozporządzeniach 

Rady Ministrów , GIS, samorządów lokalnych, oraz dodatkowo, z uwagi 

specyfikę sportu ,zaleceń polskich związków sportowych. 
 

9. Kierowanie całością prac trenerów współpracujących/asystentów , kierowników akcji 

szkoleniowych oraz pozostałych służb. 

 

10. Podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach spornych natury organizacyjnej, wychowawczej i 

merytorycznej. Organem odwoławczym jest Zarząd ŚFS. 

 

11. Zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych akceptacji ŚFS do zmian planu szkolenia (terminów, 

miejsc realizacji zadań i ilości uczestników), a w zakresie składu osobowego kadr wojewódzkich i 

kadry trenerskiej, polskiego związku sportowego (KWJm, KWJ, KWmd)  i okręgowego związku 

sportowego (KWM) itp. 

 

12. Branie udziału w kursokonferencjach i szkoleniach organizowanych przez Śląską Federację Sportu. 

Gdy termin koliduje z jego pracą zawodową wskazuje inną osobę (trenera , członka zarządu) do 

udziału. 

 

13. Trener koordynator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji zadań 

w danym sporcie po zakończeniu procesu szkoleniowego w danym okresie rozliczeniowym. 

 

Powyższy zakres obowiązków jest dla mnie zrozumiały i przyjmuję go do realizacji. 

 

Sport ……………………… 

Imię i nazwisko  trenera koordynatora ………………………………………………… 

Data ………….2020 r. 

 

                                                                                                               ……………….. 

                                                                                                                      (podpis) 


