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 Projekt 
 

S T A T U T 
PODKARPACKIEGO  OKRĘGOWEGO  ZWIĄZKU 

PŁYWACKIEGO 
 
 
 
 

Rozdział  I 
 

Nazwa, teren, siedziba, charakter prawny. 
 

§ 1 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki i zwane jest w dalszym 
ciągu w skrócie POZP. 

§ 2 
 

Terenem działania POZP jest województwo podkarpackie, a siedzibą Zarządu - miasto 
Rzeszów. Na terenie Województwa Podkarpackiego działa tylko jeden OZP. 
 

§ 3 
 
POZP posiada osobowość prawną, działa zgodnie z prawem obowiązującym 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym statutem. 
 

§ 4 
 

1. POZP opiera swą działalność na aktywności i pracy społecznej swych członków, 
zrzeszonych w nim organizacji oraz działaczy. 

2. Do prowadzenia swoich spraw POZP może zatrudniać osoby w charakterze 
pracowników lub zleceniobiorców.  

3. POZP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych 
w odrębnych przepisach. 

4. Dochód z działalności gospodarczej POZP służy do realizacji celów statutowych. 
 

§ 5 
 

1. POZP jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Pływackiego, zwanego w dalszym 
ciągu w skrócie PZP i korzysta z wszelkich uprawnień wynikających ze statutu PZP. 

2. POZP w celu realizacji swych celów statutowych może współpracować lub 
przystępować do organizacji międzynarodowych i krajowych w granicach prawem 
dozwolonych. 

§ 6 
 
POZP używa pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. 
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Rozdział  II 
 

Cele i środki działania 
 

§ 7 
Celem POZP jest: 
- rozwój sportu młodzieżowego oraz jego popularyzacja, 
- podnoszenie poziomu sportu wyczynowego, poprzez rozwijanie wszelkich form rywalizacji 
sportowej, 
- wszechstronny rozwój, reprezentowanie i upowszechnianie na terenie swojego działania 
wszystkich dyscyplin zaliczonych do sportu pływackiego: pływania, skoków do wody, 
pływania na wodach otwartych, pływania synchronicznego, piłki wodnej oraz pływania 
Masters. 
 

§ 8 
 
Do realizacji celów określonych w § 7 POZP stosuje następujące środki działania: 

1) zrzesza kluby, stowarzyszenia, organizacje i instytucje prowadzące wyczynowe sekcje 
sportu pływackiego na terenie swego działania, 

2) wydaje komunikaty i regulaminy, w oparciu o przepisy i postanowienia PZP,   
określające zasady organizowanych przez siebie imprez, wytyczne dla  działalności 
swych członków, programy roczne imprez sportowo - szkoleniowych oraz kontroluje 
przestrzeganie przepisów, regulaminów i komunikatów PZP oraz własnych, przez 
swych członków, 

3) organizuje lub powierza swoim członkom organizację zawodów w sportach 
pływackich,  

4) przygotowuje reprezentacje we wszystkich kategoriach wiekowych do zawodów 
międzynarodowych, ogólnopolskich oraz innych, 

5) prowadzi działalność szkoleniową, w szczególności w zakresie szkolenia zawodników, 
instruktorów, sędziów oraz działaczy sportów pływackich, 

6) nadaje klasy sportowe zawodnikom, zgodnie z przepisami PZP, 
7) prowadzi ewidencję wszystkich zawodników, zgłoszonych przez swych członków, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP, 
8) rozwija działalność informacyjno - propagandową w zakresie upowszechniania sportu 

pływackiego, 
9) opiniuje zamierzenia oraz dokumentację budowy obiektów pływackich  i urządzeń 

w skokach do wody, 
10) nadzoruje i koordynuje działalność swych członków w zakresie   sportu pływackiego, 
11) uczestniczy z głosem stanowiącym w krajowych zjazdach PZP, wyborach władz PZP 

oraz naradach i konferencjach organizowanych na terenie swojego działania, 
a dotyczących sportu pływackiego,  

12) rozstrzyga i rozpatruje spory powstałe wśród członków, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów i działaczy na swym terenie działania, 

13) stosuje inne środki działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie okażą się 
niezbędne dla realizacji swych zadań statutowych.  
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§ 9 
 
Realizując działania statutowe POZP: 

1) współdziała i przestrzega obowiązujących przepisów i wytycznych właściwych  władz 
terenowych, 

2) współdziała z uczelniami wychowania fizycznego, władzami oświatowymi oraz 
innymi władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem  sportu 
pływackiego, w upowszechnianiu umiejętności pływania i skoków do wody. 

 
 

Rozdział III 
 

Członkowie POZP, ich prawa i obowiązki. 
 

§ 10 
  
Członkowie POZP dzielą się na: 

1) Zwyczajnych, 
2) Wspierających, 
3) Honorowych. 

1. Członkami Zwyczajnymi POZP mogą być kluby sportowe oraz inne osoby prawne, 
których statut, umowa, albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności 
w sporcie pływackim i skokach do wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Członkami wspierającymi POZP mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne, zainteresowane realizacją celów POZP, wspierające działalność POZP. 

3. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych POZP, 
może zostać nadany uchwałą Walnego Zjazdu POZP, podjętą na wniosek Zarządu, 
tytuł Członka Honorowego POZP. 

4. Przyjęcie w poczet członków POZP następuje po spełnieniu warunków wymienionych 
w ust. 1, 2, 3, na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do POZP i uchwały 
Zarządu POZP. 

§ 11 
  

1. Członkom Zwyczajnym POZP przysługują następujące uprawnienia: 
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz POZP, 
2) uczestnictwo w zawodach i imprezach organizowanych przez PZP i POZP, 
3) wyboru władz POZP, 
4) wybieranie na Walnych Zjazdach POZP delegatów na Krajowy Zjazd PZP, 
5) wysuwanie postulatów i wniosków wobec władz POZP. 

2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia, o których mowa 
w ust. 1. pkt 5. 

 
§ 12 

 

Członkowie POZP zobowiązani są do: 
1) czynnego udziału w realizacji zadań statutowych POZP, 
2) ścisłego przestrzegania statutu PZP i POZP oraz przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 
3) podporządkowania się uchwałom i postanowieniom władz PZP i POZP, 
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4) czuwania nad przestrzeganiem zasad ogólnych oraz nad zachowaniem należytego 
poziomu moralnego działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów i zawodników, 

5) regularnego opłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych oraz innych opłat 
ustalonych, w oparciu o statut, przez władze POZP. 

 
§ 13 

  

Ustanie członkostwa następuje na skutek: 
1. Rezygnacji  z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu POZP, po uregulowaniu 

zobowiązań członkowskich. 
2. Wykluczenia w trybie uchwały Zarządu POZP: 

1) za działalność sprzeczną ze statutem, bądź uchwałami władz POZP, 
2) z powodu nieuczestniczenia z pracach POZP, 
3) w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej 

12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia. 
3. Rozwiązania POZP lub organizacji będącej członkiem POZP. 
4. Likwidacji lub postawienia członka w stan upadłości. 

 
§ 14 

 
1. Od uchwały Zarządu POZP, o której mowa w § 13 ust. 2, członkowi przysługuje prawo 

odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu, które należy wnieść za pośrednictwem 
Zarządu, na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zjazdu. Uchwała Walnego 
Zjazdu jest ostateczna. 

2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 1., przez Walny 
Zjazd, uchwała Zarządu o wykluczeniu członka POZP powoduje zawieszenie jego praw 
członkowskich. 

 
 

Rozdział IV 
 

Władze POZP. 
 

§ 15 
 

1. Władzami POZP są: 
1) Walny Zjazd, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności 

wymagana jest obecność co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do 
głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

 
§ 16 

 
1. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać osoba posiadająca 

obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, mająca ukończone 21 lat, której stałym 
miejscem zamieszkania jest Rzeczpospolita Polska. 
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2. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może być osobą, która była skazana 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 

 
 

WALNY  ZJAZD 
 

§ 17 
 

1. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
2. Zwyczajny Walny Zjazd odbywa się co 4 lata w miejscu i terminie ustalonym przez 

Zarząd POZP. O terminie i miejscu obrad Walnego Zjazdu, organ zwołujący 
zawiadamia wszystkich członków, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej POZP, Zarząd 
PZP, organ rejestrujący, co najmniej 15 dni przed terminem, podając jednocześnie 
drugi termin. 

3. Zjazd Sprawozdawczy odbywa się raz w roku. 
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest w przypadku: 

1) uchwały poprzedniego Walnego Zjazdu lub uchwały Zarządu POZP podjętej 
większością 2/3 głosów, 

2) wniosku Komisji Rewizyjnej podjętego jednogłośnie, 
3) wniosku uchwalonego przez co najmniej połowę członków, 
4) Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd POZP najpóźniej 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami dla 
których został zwołany, 

5) Nadzwyczajny Walny Zjazd dotyczący wyboru władz nie przerywa ich 
kadencji. 

6) W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatni 
Walny Zjazd.  

5. Do ważności Walnego Zjazdu wymagana jest obecność: w ustalonym pierwszym 
terminie 2/3 uprawnionych do głosu delegatów, w drugim terminie bez względu na 
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. 

6. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w drugim terminie ważne są bez względu 
na liczbę obecnych uprawnionych do głosu delegatów, z wyjątkiem spraw 
określonych w § 32 i § 33. 

§ 18 
 

1. W Walnym Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem 
wyborczym, delegaci członków zwyczajnych. Mandaty przyznawane są według klucza 
ustalonego przez Zarząd POZP. 

2. W Walnym Zjeździe mogą brać udział z głosem doradczym: 
1) członkowie władz POZP, którzy nie zostali wybrani delegatami, 
2) przedstawiciele władz i instytucji oraz osoby zaproszone przez Zarząd, 
3) członkowie honorowi i wspierający. 

 
§ 19 

 
1. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania POZP, 
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej POZP, 
3) udzielanie absolutorium Zarządowi POZP, 
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4) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej POZP, 
5) uchwalanie regulaminu oraz porządku obrad Walnego Zjazdu POZP, 
6) uchwalanie zmian statutu POZP, 
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu POZP, 
8) rozpatrywanie wniesionych przez członków POZP odwołań od uchwał Zarządu 
9) rozpatrywanie innych spraw, w których statut nie określa kompetencji innych 

władz POZP, 
10) Nadawanie, na wniosek Zarządu POZP, godności Członka Honorowego POZP, 

2. Z przebiegu Walnego Zjazdu sporządzany jest protokół, który podpisują 
przewodniczący obrad i osoba protokołująca. 

 
 

ZARZĄD 
 

§ 20 
 

1. Zarząd POZP składa się z 7-9 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza 
oraz skarbnika oraz wybranych w innym trybie Przewodniczących Kolegium Sędziów, 
Komisji Skoków do Wody i Rady Trenerów,  

2. Walny Zjazd wybiera Prezesa POZP w odrębnym głosowaniu. 
3. Walny Zjazd wybiera 3-5 członków Zarządu. 
4. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy 

Przewodniczący Walnego Zjazdu, wybierając ze swego grona 2 wiceprezesów, 
sekretarza i skarbnika, którzy wraz z Prezesem POZP stanowią Prezydium Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje honorowo, z wyjątkiem urzędującego członka 
Zarządu. 

6. Zarząd podejmuje decyzje przy obecności 50% + 1 członków Zarządu 
 

§ 21 
 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 
1) Reprezentowanie POZP na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
2) ustalanie planów działalności i preliminarzy finansowych POZP, 
3) kierowanie działalnością POZP, 
4) zarządzanie majątkiem i finansami POZP, 
5) zaciąganie zobowiązań w imieniu POZP, w ramach zatwierdzonego   

preliminarza finansowego, 
6) ustalanie wysokości składek członkowskich lub ich zawieszanie, 
7) zwoływanie Walnego Zjazdu, 
8) przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków 

POZP, 
9) nadzorowanie i koordynowanie działalności członków POZP, 
10) nakładanie kar dyscyplinarnych na członków, zawodników, działaczy, sędziów, 

trenerów i instruktorów według obowiązujących zasad, 
11) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zjazdu i Komisji Rewizyjnej. Od decyzji Zarządu, w sprawach 
określonych w pkt 8 przysługuje członkom prawo odwołania do Walnego 
Zjazdu. 

2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 
3. Zarząd powołuje Prezydium, które działa między posiedzeniami Zarządu. 
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§ 22 
   

PREZYDIUM  ZARZĄDU 
 

1. Zarząd powołuje ze swego grona Prezydium w składzie prezes, 2 wiceprezesów, 
sekretarz, skarbnik. 

2. Prezydium realizuje uprawnienia Zarządu w okresie między jego zebraniami, 
z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Zarządu.  

3. Prezydium może podejmować uchwały przy obecności minimum 50% członków, 
w tym prezesa lub wiceprezesa. O podjętych uchwałach i decyzjach Prezydium 
informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu. Zarząd POZP ma prawo zawiesić, 
względnie zmienić decyzję Prezydium. 

4. Pomiędzy zebraniami Prezydium POZP reprezentuje i kieruje jego pracą Prezes 
POZP. 

§ 23 
 
W przypadku naruszenia przez członków POZP postanowień niniejszego statutu, statutu PZP 
oraz uchwał Zarządu POZP i PZP, Zarządowi POZP przysługuje, w zależności od popełnionych 
nieprawidłowości, prawo:  

1) zwrócenia uwagi Zarządowi danej organizacji na dostrzeżone uchybienia 
i żądanie ich usunięcia w określonym terminie, 

2) odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia, 
3) zawieszenie w prawach członka z równoczesnym wystąpieniem do właściwej 

władzy terenowej, o spowodowanie urzędowej interwencji dla usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości, 

4) wykluczenia z grona członków POZP, w przypadku systematycznie 
powtarzających się nieprawidłowości i uchybień w działalności, względnie 
niestosowania się do wydanych w tych sprawach zaleceń, z równoczesnym 
powiadomieniem o tym Zarządu PZP i właściwej władzy terenowej. 

 
§ 24 

 
1. Dla realizacji zadań POZP,  Zarząd może powołać komisje stanowiące organy Zarządu, 

które odpowiedzialne są przed Zarządem za swą działalność. 
2. Kolegium Sędziów, Rada Trenerów i Komisja Skoków do Wody działają na prawach 

Komisji Zarządu, według zasad i regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd POZP, 
a Przewodniczący Kolegium Sędziów, Rady Trenerów oraz Komisji Skoków do Wody 
wchodzą w skład Zarządu POZP, po zatwierdzeniu przez Zarząd POZP. 

3. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego Komisji oraz 
Prezydium, określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. 

 
 

KOMISJA  REWIZYJNA 
 

§ 25 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybranych na Walnym Zjeździe. 
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu nie później niż 14 dni po 

Walnym Zjeździe, wybierając z pomiędzy osób, które weszły w jej skład 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo. 



 8

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji, 
może brać udział w posiedzeniach Zarządu związku i Prezydium Zarządu oraz innych 
organów związku z głosem doradczym. 
 

§ 26 
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzenie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności POZP, 
2) żądanie od Zarządu wyjaśnień oraz określanie sposobów i terminów usunięcia 

stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości i usterek, 
3) zgłoszenie na Walnym Zjeździe wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi,  
4) posiada prawo wnioskowania do władzy rejestracyjnej o zawieszenie działalności 

Zarządu POZP. 
 

KOOPTACJA  CZŁONKÓW  WŁADZ 
 

§ 27 
 

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władzom tym 
przysługuje prawo kooptacji. 

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 ilości 
członków władz pochodzących z wyboru. 

 
 

Rozdział  V 
 

Nagrody  i  kary. 
 

§ 28 
 

1. Za aktywną działalność w zakresie realizacji statutowych zadań POZP przyznawane są 
następujące wyróżnienia: 

1) nagrody, 
2) dyplomy honorowe. 

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określa Zarząd. 
 

§ 29 
 

1. Za brak dyscypliny oraz nieprzestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz 
POZP mogą być nakładane kary dyscyplinarne na: 

1) członków POZP, 
2) zawodników, działaczy, instruktorów i trenerów oraz sędziów działających na 

terenie POZP. 
2. Zasady, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin 

postanowień dyscyplinarnych uchwalony przez Zarząd POZP oraz regulaminy władz 
sportowych.  
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Rozdział  VI 
 

Majątek i fundusze POZP. 
 

§ 30 
 

1. Fundusze POZP składają się z: 
1) składek członkowskich, 
2) dochodów uzyskanych z działalności statutowej, 
3) dotacji, subwencji i darowizn. 

2. POZP gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi dokumentację działalności 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. POZP może świadczyć usługi dla zaspokajania potrzeb swych członków oraz 
pozyskania środków finansowych na realizację zadań statutowych. 

 
§ 31 

 
Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych POZP wymagane są 
podpisy prezesa oraz skarbnika POZP lub osób upoważnionych przez Zarząd spośród 
członków Zarządu. 
 

Rozdział  VII 
 

Zmiana statutu i rozwiązanie POZP. 
 

§ 32 
 

Zmiana niniejszego statutu może być uchwalona przez Walny Zjazd większością 2/3 głosów. 
 

§ 33 
 

1. Rozwiązanie POZP może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zjazdu podjętej 
większością 2/3 głosów delegatów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu POZP powinna określić przeznaczenie majątku POZP. 
     

§ 34 
 
W razie podjęcia uchwały o likwidacji lub rozwiązania POZP, dotychczasowy Zarząd wybiera 3 
osobową Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację majątku POZP, 
z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących. 
 


