Regulamin Komisji Historycznej
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.
I. Postanowienia ogólne.
1. Komisja Historyczna Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, zwana dalej KH PZPC,
powołana została w przez Zarząd PZPC z siedzibą w Warszawie w dniu 28 grudnia 2016 roku.
2. Celem działalności KH PZPC jest utrwalanie i upowszechnianie tradycji oraz historii
działalności podnoszenia ciężarów (ciężkiej atletyki) na obszarze Polski oraz osiągnięcia
polskich zawodników, trenerów i działaczy na świecie.
II. Zadania i cele KH PZPC.
1. Współpraca z klubami, okręgowymi związkami podnoszenia ciężarów zarejestrowanymi w
PZPC, w zakresie prowadzenia i rejestrowania wydarzeń związanych z podnoszeniem
ciężarów, tworzeniem kronik, ksiąg pamiątkowych, gromadzeniu pamiątek i różnych
dokumentów związanych z historią działalności podnoszenia ciężarów.
2. Organizowanie spotkań mających na celu prowadzenia badań dotyczących historii i rozwoju
podnoszenia ciężarów i ciężkiej atletyki na terenie Polski, przy współpracy z ośrodkami
naukowymi historii sportu i turystyki, uczelniami oraz regionalnymi placówkami muzealnymi
i archiwami.
3. Gromadzenie wspomnień zawodników, trenerów i działaczy, relacji i innych materiałów
świadczących o działalności podnoszenia ciężarów na terenie Polski.
4. Kompletowanie i opracowywanie wytycznych dot. zbierania materiałów do biogramów
zasłużonych dla podnoszenia ciężarów w Polsce.
5. Inicjowanie – w porozumieniu z PZPC wydawania książek: kronik, monografii, biogramów
i innych publikacji dokumentujących działalność podnoszenia ciężarów na terenie Polski oraz
polską działalność na arenie międzynarodowej.
6. Nawiązywanie współpracy z federacjami podnoszenia ciężarów państw zrzeszonych w
EWF, IWF oraz związkami, które w przeszłości były ściśle związane z naszą dyscypliną jak
zapasy.
7. Współpraca
merytoryczna w zakresie organizacji uroczystości jubileuszowych, rocznicowych i temu
podobnych przedsięwzięć na terenie związków okręgowych i Polski.
8. Udzielanie
niezbędnej pomocy w zakresie udostępniania materiałów źródłowych do prac dyplomowych,
licencjackich, magisterskich i innych publikacji dot. tradycji i historii podnoszenia ciężarów w
Polsce.
9. Rozwijanie innych form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i podnoszeniu poziomu
wiedzy o historii podnoszenia ciężarów na obszarze Polski.

10. Wystąpienie na forum IWF z inicjatywą powołania przy IWF komisji historycznej mającej
na celu zachowania i przekazania dla przyszłych pokoleń osiągnięć naszej dyscypliny sportu
na świecie.
III. Członkowie KH PZPC.
1. KH PZPC składa się z 5 - 7 członków powoływanych przez Zarząd PZPC. Przewodniczący
zostaje powołany przez Zarząd PZPC na wniosek Prezesa PZPC. Na wniosek
przewodniczącego do komisji są powoływani członkowie w formie zaproszenia imiennego.
2.Członkami KH PZPC mogą być jedynie osoby o nieposzlakowanej opinii, posiadający
odpowiednią wiedzę i nie działający na szkodę PZPC.
3. Jedynie przewodniczący KH PZPC reprezentuje na zewnątrz jej działalność ( w razie
niemożliwości wyznacza on swojego reprezentanta).
4. KH PZPC może powoływać za zgodą PZPC zespoły do opracowywania określonych
tematów związanych z dokumentowaniem historii podnoszenia ciężarów w skład których mogą
wchodzić osoby nie będące członkami PZPC.
IV. Organizacja pracy KH PZPC.
1. Posiedzenia KH PZPC odbywają się co najmniej dwa razy z roku i w miarę potrzeb mogą
one być również organizowane w formie (wideo-konferencji).
2. Posiedzenia KH PZPC zwołuje Przewodniczący.
3. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokóły, które podpisuje Przewodniczący.
4. KH PZPC prowadzi swoją działalność na podstawie rocznego planu pracy akceptowanym
przez
PZPC.
5. Członkowie KH PZPC działają na zasadzie wolontariatu. Sprawy administracyjno-biurowe
KH PZPC prowadzi Biuro PZPC.
6. Koszty związane z przygotowywaniem i wydawaniem ewentualnych publikacji książek lub
monografii o charakterze historycznym – w tym honoraria autorskie - wymagają uzgodnień w
budżecie/preliminarzu z Zarządem PZPC.
V. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie decyzje podejmowane przez KH PZPC będę prezentowane podczas zebrań Zarządu
PZPC przez przewodniczącego KH.
2. Niniejszy regulamin uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd PZPC.
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