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Rozdział I 

 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. 
 

§  1 
 

1. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki, w skrócie ZOZP, zwany 
dalej OZP, jest dobrowolnym, samorządnym związkiem sportowym.  

2. OZP działa w dziedzinie sportu pływackiego i jest związkiem sortowym w 
rozumieniu właściwych przepisów. 
 
 

§ 2 
 

1. Terenem działania OZP jest obszar województwa zachodniopomorskiego 
2. Dla realizacji swych celów statutowych OZP może, z zastrzeżeniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, prowadzić działalność poza 
granicami województwa zachodniopomorskiego. 

3. Siedzibą OZP jest miasto Szczecin. 

 
§ 3 

 

1. OZP działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa i 
niniejszego statutu.  

2. OZP podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada 
osobowość prawną w rozumieniu obowiązujących przepisów. 

3. OZP samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 
organizacyjne. 

4. OZP ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych w 
obrębie województwa zachodniopomorskiego. 

5. Organem nadzorującym działalność OZP jest właściwy organ samorządu 
terytorialnego oraz Polski Związek Pływacki. 

  
§ 4 

 

1. OZP opiera swą działalność na pracy społecznej członków, zrzeszonych 
w nim organizacji oraz działaczy i może korzystać z pracy wolontariatu. 



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

 
§ 5 

 

1. OZP może posiadać własne znaki i odznaki organizacyjne oraz używać 
pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 6 
 

1. OZP jest członkiem Polskiego Związku Pływackiego w skrócie PZP. 
2. OZP jest członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie. 
3. OZP w celu realizacji swych celów statutowych, może współpracować 

lub przystępować do organizacji międzynarodowych i krajowych w 
granicach prawem dozwolonych. 

 

§ 7 
 

Czas trwania OZP jest nieograniczony. 

 
 

Rozdział II 
 

Cele i środki działania 
 

§ 8 
 

Podstawowymi celami OZP są: 

1. Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w szczególności sportu pływackiego, w tym sportu 
zawodników niepełnosprawnych i niesłyszących. 

2.  Wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu 
zaliczonych do sportu pływackiego: pływania, pływania na wodach 
otwartych, pływania synchronicznego, skoków do wody, piłki wodnej 
oraz pływania Masters.  



3. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań 
wszystkich członków OZP. 

 
§ 9 

 

Do podstawowych zadań OZP należą: 

1. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie objętym działalnością 
statutową, zleconych przez organy administracji publicznej i 
samorządowej. 

2. Udział w organizowaniu i prowadzeniu współzawodnictwa sportowego o 
tytuł Mistrza Polski, o Puchar Polski lub innych, we wszystkich 
kategoriach wiekowych sportu pływackiego zleconych przez Polski 
Związek Pływacki. 

3. Udział w organizacji zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych, a także 
zawodów międzypaństwowych, pucharowych i innych imprez w sporcie 
pływackim przeprowadzanych na terenie działania OZP. 

4. Działania zapewniające bezpieczne warunki uprawiania wszystkich 
dyscyplin sportu pływackiego. 

5. Ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i 
dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez OZP. 

6. Działalność wychowawcza i popularyzatorska w zakresie wszystkich 
dyscyplin zaliczonych do sportu pływackiego. 

7. Współudział w szkoleniu i doskonaleniu kadr trenersko-instruktorskich 
oraz sędziowskich w sporcie pływackim. 

8. Organizowanie współpracy, wzajemnej pomocy oraz przedsięwzięć 
integrujących członków OZP. 

9. Opiniowanie, w miarę posiadanej wiedzy i kompetencji, projektów 
przepisów wykonawczych, bądź innych przepisów dotyczących sportu 
pływackiego.  

10. Współdziałanie z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz 
działania własne zwalczające zjawiska dopingu w sporcie pływackim. 

11. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami 
zainteresowanymi rozwojem sportu pływackiego. 

12. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami OZP powstałych w związku z 
ich działalnością w sporcie pływackim.  

13. Prowadzenie i zabezpieczanie ewidencji członków, kartotek zawodników 
i sędziów, uchwał i protokółów, komunikatów sportowych oraz 



materiałów statystycznych w zakresie wymaganym odnośnymi 
przepisami oraz zgodnie z potrzebami OZP;  

14. Prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem 
dozwolony środków materialnych na cele statutowe. 

15. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służącym 
realizacji statutowych celów OZP.  

 
 

Rozdział III 
 

Członkostwo 
 

§ 10 
 
Członkowie OZP dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 
2. Wspierających 
3. Honorowych 

 
§ 11 

 

1. Członkami zwyczajnymi OZP mogą być: 

1) kluby sportowe oraz inne osoby prawne, której statut, umowa albo 
akt założycielski przewiduje prowadzenie działalność w sporcie 
pływackim, mający swoja siedzibę na terenie działania OZP. 

2. Członkami wspierającymi OZP mogą być: 

1. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, 
zainteresowane realizacją celów statutowych oraz 
wspierające działalność OZP organizacyjnie, finansowo lub 
w inny sposób. 

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd OZP w trybie 
uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia, wypełnionej deklaracji 
członkowskiej, do której należy dołączyć dokumenty określające status 
prawny kandydata. Uchwała Zarządu OZP staje się skuteczna po 
uiszczeniu wpisowego i składki członkowskiej. 



4. Szczególne formy wspierania OZP przez członków wymienionych w 
ust.2 pkt 1 mogą być określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia 
z Zarządem OZP. 

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

 

§ 12 

 

Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały 
albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem OZP nie może być 
członkiem lub posiadać udziały albo akcje lub być członkiem organów lub 
władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie w 
sporcie pływackim.  

 
§ 13 

 
Członkowie OZP zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa. 
2. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu 

sportowego oraz realizacji celów i programu działania OZP. 
3. Stosowania się do uchwał statutowych władz OZP i wydanych przez nie 

przepisów i regulaminów. 
4. Stosowanie się do uchwał statutowych władz Polskiego Związku 

Pływackiego i wydawanych przez nie przepisów i regulaminów. 
5. Regularnego wpłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych oraz 

innych opłat ustalonych w oparciu o statut przez władze OZP. 

 

§ 14 

1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia: 
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz OZP wykonywane 

poprzez swoich delegatów;  
2) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz OZP we 

wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań OZP oraz 
funkcjonowania jego władz i organów; 



3)  prawo do rekomendacji, gwarancji i opieki OZP w swej 
działalności;  

4) prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze 
statutowej działalności OZP. 

2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2. Ponadto członkowie honorowi zwolnieni są 
z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 15 

 

Członkostwo w OZP ustaje w przypadku: 

1. Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu OZP - po uregulowaniu 
zobowiązań członkowskich. 

2. Wykluczenia w trybie uchwały przez Zarząd OZP: 

1)  za działalność sprzeczną ze statutem, bądź uchwałami władz OZP; 
2)  z powodu nie uczestniczenia w pracach OZP; 
3)  w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez 

okres powyżej 12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia. 
3. Likwidacji, bądź postawienia członka w stan upadłości. 
4. Rozwiązania OZP. 

 

§ 16 

 

1. Od uchwały Zarządu OZP, o której mowa w § 15 ust.2., członkowi 
przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu, które należy 
wnieść za pośrednictwem Zarządu OZP na co najmniej 21 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 OZP o wykluczeniu członka OZP 
powoduje zawieszenie jego praw członkowskich, wymienionych w § 14 
statutu.  

 

 



 
Rozdział IV 

 

Władze OZP 
 

§  17 
 

Władzami OZP są 

1. Walny Zjazd. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 18 

Kadencja wszystkich władz OZP trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym. 

§ 19 

Uchwały władz OZP zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co 
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia 
statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos 
przewodniczącego. 

§ 20 

1. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać osoba 
posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, mająca ukończone 
21 lat, której stałe miejsce zamieszkania jest Rzeczypospolita Polska. 

2. W przypadku, gdy ustępujący Zarząd lub jego poszczególni członkowie 
nie uzyskają absolutorium, to wymienieni nie mogą kandydować do 
nowych władz OZP. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani 
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może: 
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach OZP; 
2) być osoba prowadzącą działalność gospodarczą związaną 

bezpośrednio z realizacją przez OZP zadań statutowych;  



3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane 
z oskarżenia publicznego. 

Walny Zjazd  

 § 21 

Najwyższą władzą OZP jest Walny Zjazd. 

1. Walny Zjazd może być Zwyczajny (Sprawozdawczy, Sprawozdawczo-
Wyborczy) lub Nadzwyczajny. 

2. Walny Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy zwoływane jest przez Zarząd, 
co 4 lata. 

3. Walny Zjazd Sprawozdawczy zwoływane jest przez Zarząd, po dwóch 
latach działalności Zarządu. Rozpatruje sporządzone przez Zarząd 
sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe. 

4.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu, organ zwołujący 
zawiadamia uprawnionych, co najmniej na 30 dni przed terminem, 
podając jednocześnie drugi termin Zjazdu. 

5. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołane przez Zarząd z własnej 
inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie, co najmniej ½ 
liczby członków zwyczajnych OZP. 

6. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd najpóźniej w 
terminie do 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad 
sprawami, do których został zwołany. 

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

8. Nadzwyczajny Walny Zjazd, na którym wybrano nowe władze nie 
przedłuża kadencji. 

9. 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 głosu 
delegatów.  

10. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w drugim terminie ważne są 
bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosu delegatów, z 
wyjątkiem spraw określonych w § 23 pkt.7 i 8 oraz w § 41 

§ 22 

 

W Walnym Zjeździe uczestniczą: 



1. Z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci 
członków zwyczajnych wybrani według zasadach określonych w 
obowiązujących ich statutach. Ilość mandatów przypadających członkom 
wynika z zasady: 

   1) każdemu członkowi przysługuje jeden mandat za każdą uprawianą 
dyscyplinę sportu pływackiego, 

   2) za poziom sportowy określony uchwałą przez Zarząd OZP wg klucza: 

a) pięć mandatów za zajęcie I miejsca w klasyfikacji; 
b) trzy mandaty za zajęcie II miejsca w klasyfikacji; 
c) dwa mandaty za zajęcie III miejsca w klasyfikacji; 
d) jeden mandat za zajęcie miejsca IV – VI w klasyfikacji 
e) trzy mandat za zajęcie I miejsca w klasyfikacji w piłce wodnej; 
f)  trzy mandat za zajęcie I miejsca w klasyfikacji w skokach do 

wody; 
g) trzy mandat za zajęcie I miejsca w klasyfikacji w pływaniu 

synchronicznym. 
3) zasady przyznawania punktów w klasyfikacji określa uchwałą Zarząd.  

2. Z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz 
członkowie ustępujących władz OZP. Zasady udziału przedstawicieli 
członków wspierających ustalane są każdorazowo przez Zarząd OZP. 

3. Poza osobami wymienionymi w pkt.1. i 2. w Walnym Zjeździe 
uczestniczyć mogą z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd 
OZP i członkowie honorowi OZP. 

 

§ 23 

 

1.  Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:  

1) uchwalanie strategii działania na kolejną kadencję władz OZP; 

2) uchwalanie regulaminu Walnego Zjazdu; 

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej; 

4)  udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium 
ustępującemu Zarządowi; 

5) wybór Prezesa OZP, Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 



6) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
7) uchwalanie zmian statutu; 
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu OZP; 
9) podejmowanie uchwały w sprawie powoływania przez OZP innych 

organizacji; 
10) rozpatrywanie wniesionych przez członków OZP odwołań od 

uchwał Zarządu; 
11) rozpatrywanie skarg członków OZP na działalność Zarządu; 
12) nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka 

Honorowego OZP; 
13) rozstrzyganie w sprawach, w których statut nie określa 

kompetencji innych władz OZP. 
14) wybór delegatów na Krajowy Zjazd PZP, ilości mandatów 

przewidzianych dla OZP określa statut PZP.  
2. Z przebiegu Walnego Zjazdu sporządzany jest protokół, który podpisują 

przewodniczący obrad i osoba protokołująca. 

 

Zarząd 

§ 24 

1. Zarząd OZP składa się z 7-11 osób - stosownie do uchwały Walnego 
Zjazdu, w tym Prezesa OZP i 6-10 członków Zarządu wybranych przez 
Walny Zjazd. 

2. Prezesa OZP wybiera Walny Zjazd w odrębnym głosowaniu. 
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze 

swego grona 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 
4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie. 
5. Jeżeli członek Zarządu pełni funkcję kierownika biura, dyrektora lub 

sekretarza generalnego może pobierać za tę pracę wynagrodzenie na 
skutek zatrudnienia w charakterze pracownika lub zleceniobiorcy. 

6. Zasady i tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Walny Zjazd 
regulamin, a organizuje i kieruje nim Prezes OZP. W przypadku braku 
regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd, Zarząd uchwala 
tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu 
najbliższego Walnego Zjazdu. 

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 
 1) śmierci; 



 2) przyjęcia pisemnej rezygnacji; 
 3) uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczenie z władz 
OZP. 

8. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to 
miejsce kooptacji z pośród delegatów Walnego Zjazdu. Ogólna ilość 
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu 
pochodzących z wyboru Walnego Zjazdu. 

9. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Prezesa OZP, Zarząd w 
trybie uchwały podjętej większością, co najmniej 50% + 1 głosów w 
obecności przynajmniej 2/3 członków Zarządu powierza obowiązki 
Prezesa jednemu ze swych członków, pochodzących z wyboru Walnego 
Zjazdu, który pełni obowiązki do najbliższego Walnego Zjazdu. 

10. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej cztery razy w roku - 
podając do wiadomości termin i porządek dzienny, na co najmniej 
siedem dni przed datą obrad. 

11. Zebranie Zarządu prowadzi Prezes lub wyznaczony przez niego 
wiceprezes. 

12. Członkowie Zarządu niemogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są 
usprawiedliwić nieobecność. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana 
jest obecność, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego 
z wiceprezesów. 

13. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 
członkowie honorowi, pracownicy biura OZP oraz przedstawiciele 
działających przy Zarządzie organów opiniodawczych i doradczych. 
Udział wymienionych osób jest obligatoryjny przy podejmowaniu przez 
Zarząd uchwał w przedmiocie objętym kompetencją reprezentowanych 
przez nie organów. 

14. We wszystkich zebraniach Zarządu może uczestniczyć z głosem 
doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez 
niego jej członek. Zarząd zawiadamia przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, przepis ust.10 stosuje się odpowiednio. 

15. Pomiędzy zebraniami Zarządu, OZP reprezentuje i kieruje jego pracą 
Prezes OZP.  

16. Zebrania Zarządu są protokołowane.   
 
 
 
 



§ 25 

  1.   Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

1) reprezentowanie OZP na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, w 
sprawach niedotyczących praw i obowiązków majątkowych, OZP 
reprezentuje Prezes lub wymagana jest reprezentacja łączna dwóch 
członków Zarządu OZP w tym wiceprezesa; 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu; 
3) uchwalanie programu działania OZP; 
4) zarządzanie majątkiem i funduszami OZP zgodnie z odpowiednimi 

przepisami; 
5) uchwalanie planów działania i planów finansowych OZP;  
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji organów OZP we wszystkich 

przypadkach, w których statut bądź regulaminy takie odwołanie 
przewidują; 

7) reprezentowanie OZP wobec organizacji, których OZP jest członkiem, lub 
w których posiada status obserwatora oraz podejmowanie uchwał w 
sprawie przystąpienia OZP do tych organizacji lub rezygnacji z ich 
członkostwa, a także wyznaczanie osób mających reprezentować OZP w 
tych organizacjach z wyłączeniem PZP, dla którego delegatów wybiera 
Walny Zjazd; 

8) przyjmowanie i skreślanie oraz ocena działalności zwyczajnych i 
wspierających członków OZP; 

9) ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego, oraz inne 
dokumenty i innych opłat na rzecz OZP związanych z jego działalnością; 

10) nadzorowanie organów opiniodawczo doradczych i wykonawczych 
działających przy OZP z mocy statutu oraz powoływanie, nadzorowanie i 
rozwiązywanie w miarę potrzeb innych organów problemowych 
działających przy OZP i zatwierdzanie ich regulaminów; 

11)  rozwiązywanie w zakresie przewidzianym statutem i przepisami 
OZP sporów, związanych z działalnością członków OZP; 

12)  powoływanie organów dyscyplinarnych i nadzór nad ich 
działalnością; 

13) zatrudnianie w miarę potrzeb pracowników, określanie zakresu ich 
kompetencji i udzielanie stosownych pełnomocnictw; 

14) uchwalanie zasad funkcjonowania i regulaminu biura OZP; 
15) występowanie do organizacji samorządowych w sprawach 

dotacji i zadań zleconych dla OZP; 
16) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów 

oraz środków niezbędnych dla rozwoju sportu pływackiego; 



17) przygotowanie sprawozdania z działalności OZP oraz pracy 
Zarządu dla Walnego Zjazdu oraz dla potrzeb Komisji Rewizyjnej, a 
także niezbędnych w tym zakresie dokumentów; 

18)  nadawanie bądź wnioskowanie nadania odznaczeń i wyróżnień, 
stosownie do właściwych przepisów; 

19) prowadzenie własnych przedsięwzięć w zakresie szkolenia i 
doskonalenia kadr sportu pływackiego oraz działalności wydawniczej w 
tym zakresie; 

20) organizowanie lub zlecanie członkom lub innym podmiotom 
organizacji przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych innych niż 
objęte organizacją systemu współzawodnictwa sportowego; 

21) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych OZP. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 26 

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. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę 
całokształtu działalności OZP ze szczególnym uwzględnieniem celowości 
i gospodarności działań. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy 
ponadto badanie okresowych sprawozdań i bilansów. 

4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo skutecznego żądania wyjaśnień od 
Zarządu OZP w sprawach objętych zakresem jej kontroli oraz 
występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zaleceniami 
wynikającymi z ustaleń kontroli. 

5. Protokóły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada 
Zarządowi. 

6. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej działalności 
delegatom na Walnym Zjeździe i posiada wyłączne prawo stawiania 
wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium. 

7. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania 
nadzwyczajnego Walnego Zjazdu na warunkach ustalonych w § 21 ust. 5. 

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego 
członek może brać udział w zebraniach Zarządu oraz wszystkich innych 
organów OZP z głosem doradczym. 



9. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio 
przepisy § 24 ust. 8 i 9, ze zmianą, że do Komisji Rewizyjnej można 
dokooptować 1 osobę. 

10.  Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez 
Walny Zjazd.  

11. W przypadku braku regulaminu, o którym mowa w ust. 10 Komisja 
Rewizyjna uchwala na pierwszym zebraniu tymczasowy regulamin swej 
działalności, który obowiązuje do czasu najbliższego Walnego Zjazdu. 

 

Komisje, organy doradcze, opiniodawcze i wykonawcze Zarządu. 

§ 27 

1. Zarząd OZP powołuje na stałe następujące Komisje: 
1) Kolegium Sędziów; 
2) Radę Trenerów. 

2. Zarząd OZP może w miarę potrzeb może powołać inne organy 
opiniodawcze bądź wykonawcze. Podejmując stosowną uchwałę Zarząd 
określa stały bądź czasowy charakter organu, jego skład, strukturę i zakres 
kompetencji. 

3. Powołane w tym trybie organy działają na podstawie regulaminu, który 
zatwierdza Zarząd OZP. 

§ 28 

1. Organem wykonawczym Zarządu w przeprowadzaniu współzawodnictwa 
sportowego jest Kolegium Sędziów OZP. 

2. Członkami Kolegium Sędziów mogą być wyłącznie sędziowie sportu 
pływackiego. 

3. Pracą Kolegium Sędziów kieruje Prezydium Kolegium Sędziów. 
4. W skład Prezydium Kolegium Sędziów wchodzi do 7 członków, 

reprezentujący wszystkie dyscypliny sportu pływackiego uprawiane w 
OZP w tym przewodniczący.  

5. Przewodniczącego Kolegium wybiera Zarząd. Pozostałe osoby do składu 
Prezydium na wniosek Przewodniczącego zatwierdza Zarząd. 

6. Członkami Prezydium Kolegium mogą być wyłącznie sędziowie sportu 
pływackiego posiadający, co najmniej I klasę, w miarę możliwości 
reprezentujący specjalności we wszystkich dyscyplinach zaliczonych do 
dziedziny sportu pływackiego. 

7. Do zakresu działalności Prezydium Kolegium Sędziów OZP należy: 
1) współpraca z Prezydium Kolegium Sędziów PZP; 



2) przeprowadzenie zawodów sportowych organizowanych przez OZP 
poprzez wyznaczenie i nadzór nad obsadą sędziowską; 

3) udział w publikacji i wdrażaniu przepisów sędziowskich; 
4) udział w szkoleniu i doszkalaniu sędziów sportu pływackiego; 
5) podwyższanie klas sędziów; 
6)  realizacja spraw związanych z przyznaniem i pozbawieniem 

licencji sędziego działającego w OZP w sportu pływackiego; 
7) udział w opracowywaniu przepisów zapewniających sędziom 

sportu pływackiego niezbędne warunki umożliwiające wypełnianie 
ich funkcji; 

8) sprawy ewidencji sędziów sportu pływackiego i prowadzenie 
niezbędnej dokumentacji w tym zakresie; 

8. Prezydium Kolegium Sędziów OZP działa w oparciu o regulamin 
zatwierdzony przez Zarząd. 

 

Biuro OZP 

§ 29 

1. Biuro OZP jest organizacyjno-wykonawczą i administracyjną jednostką 
zabezpieczającą techniczną stronę działalności OZP, a w szczególności 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów doradczych i wykonawczych. 

2. Pracą biura kieruje i nadzoruje Prezes OZP lub członek Zarządu wybrany 
przez Zarząd na wniosek Prezesa. 

3. W skład biura wchodzą pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe 
niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania i technicznej 
obsługi działań podejmowanych we wszystkich określonych statutem 
dziedzinach działalności OZP, angażowani na podstawie umowy z 
zachowaniem wymogów kodeksu pracy. 

4. Biuro wykonuje swe zadania w oparciu o regulamin organizacyjny 
uchwalony przez Zarząd, określający jego strukturę i kompetencje. 

5. Zakresy czynności pracowników biura OZP zatwierdza Prezes; 

 

Rozdział V 

Nagrody i wyróżnienia 

§ 30 



1. OZP ma prawo nagradzania i wyróżniania w ramach obowiązujących 
przepisów oraz regulaminów OZP zasłużonych dla sportu pływackiego: 
działaczy, sędziów, trenerów i zawodników. 

2. OZP może występować o nadanie osobom, o których mowa w ust.1 
odznaczeń i wyróżnień państwowych i resortowych. 

3. Uchwały w sprawach wymienionych w ust.1, 2 należą do kompetencji 
Zarządu. Złożenie wniosku w tych sprawach przysługuje Prezesowi, 
Wiceprezesom. 

 

Rozdział VI 

Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów 

§ 31 

1.  OZP jest uprawniony do nakładania kar dyscyplinarnych na swoich 
członków, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów oraz 
działaczy. 

2.  Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin 
dyscyplinarny uchwalony przez Krajowy Walny Zjazd Polskiego 
Związku Pływackiego. 

3.  Wszelkie naruszenia zasad współzawodnictwa sportowego podlegają 
ocenie zgodnie z właściwym regulaminem i przepisami sportowymi. 

 

§ 32 

1. Organami dyscyplinarnymi OZP są: 
1) Zarząd OZP; 
3) Walny Zjazd, w przypadku, o którym mowa w §16 statutu. 
 

§ 33 

1. Do kompetencji Zarządu OZP należy: 
1) rozpoznawanie spraw członków, władz, zawodników, trenerów, 

instruktorów, sędziów i działaczy obwinionych o naruszenie norm 
etycznych lub nie przestrzeganie statutu, przepisów i uchwał władz 



OZP w sprawach niewiążących się bezpośrednio z naruszeniem 
regulaminu i przepisów  sportowych; 

2) rozpoznawanie odwołań od decyzji oceniających naruszenie zasad 
współzawodnictwa sportowego zgodnie z regulaminem i 
przepisami sportowymi. 

§ 34 

 

Zarząd OZP może: 

1. Orzekać następujące kary: 
1) upomnienia; 
2) nagany; 
3)  zakazu organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu; 
4)  wykluczenia z kadry wojewódzkiej; 
5)  wykluczenia z władz OZP; 
6)  zakazu pełnienia funkcji; 
7)  podania orzeczenia do publicznej wiadomości (kara dodatkowa). 

2. Wnioskować do określonych statutem władz OZP o: 

1) wykluczenie z OZP; 
2)  pozbawienie członkostwa honorowego; 
3) pozbawienie Odznaki Honorowej Związku. 

 

§ 35 

 

1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
2. Odwołanie od orzeczenia Zarządu OZP składa się za jego pośrednictwem 

do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania przez skarżącego 
pisemnego uzasadnienia orzeczenia. 

3. Decyzje dyscyplinarne organów OZP mogą być zaskarżane do Zarządu 
Polskiego Związku Pływackiego. 

§ 36 



Zarząd OZP może powołać w trybie uchwały Sąd Polubowny w celu 
rozpoznawania spraw związanych ze sporami majątkowymi powstałymi w 
związku z uprawianiem sportu pływackiego w OZP. 

 

Rozdział VII 

Majątek OZP 

§ 37 

1. Majątek OZP stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery 
wartościowe i pieniądze. 

2. Na fundusze OZP składają się:  
1) opłaty wpisowe, składki członków oraz opłaty za wydane licencje; 
2) opłaty związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa 

OZP, 
3) wpływy z zawodów organizowanych przez OZP, 
4) inne wpływy z działalności gospodarczej, 
5) dotacje, darowizny oraz środki pochodzące z fundacji i innych 

źródeł. 

§ 38 

OZP prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

§ 39 

1. Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i 
obowiązków majątkowych OZP wymagane jest współdziałanie dwóch 
osób: Prezesa OZP lub jednego z wiceprezesów oraz jednej z osób 
posiadającej pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd OZP. 

2. Dla ważności innych dokumentów finansowych w tym płacowych 
wymagany jest podpis Prezesa OZP lub jednego z wiceprezesów oraz 
jednej z osób posiadającej pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd OZP. 

3. Dla ważności pozostałych dokumentów w tym kadrowych, wymagany 
jest podpis Prezesa OZP lub innego upoważnionego przez Zarząd, jego 
członka. 



 

Rozdział VIII 

OZP w strukturze Polskiego Związku Pływackiego 

§ 40 

1. W strukturze Polskiego Związku Pływackiego działają wyodrębnione 
terytorialnie, organizacyjnie i finansowo Okręgowe Związki Pływackie 
zwane OZP. 

2.  Teren działania OZP odpowiada administracyjnemu obszarowi jednego 
województwa. 

3. Siedziby, cele i zadania OZP określają ich statuty. 
4. Postanowienia statutów OZP, w tym zwłaszcza zasady prawa 

wyborczego, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu 
Polskiego Związku Pływackiego. 

5. Zarząd Polskiego Związku Pływackiego może powierzyć wykonywanie 
określonych swoich funkcji (zadań) OZP oraz klubom działającym na 
danym terenie. 

 

Rozdział IX 

Zmiana statutu, rozwiązanie się OZP 

§ 41 

1.  Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu się OZP podejmuje Walne 
Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy 
uprawnionych do udziału w tym Zebraniu delegatów reprezentujących 
Członków Zwyczajnych OZP. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się OZP określa sposób likwidacji, likwidatorów 
oraz cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek OZP. 

 

Rozdział X 



Postanowienia końcowe 

 
§ 42 

 
Zabrania się OZP: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem OZP zobowiązań osób 

bliskich. Przez osoby bliskie należy rozumieć osoby wymienione w art. 20 
pkt 7 lit. A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2. Przekazywanie majątku OZP na rzecz jego członków, organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywania majątku OZP na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich. 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie OZP, członkowie jego organów lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
 

§ 43 

1.  Niniejszy statut uchwalony w tekście jednolitym w dniu 16.06.2012 
wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ samorządu 
terytorialnego oraz następnie po dokonaniu zmiany w KRS. 

2. Dotychczas obowiązujący statut traci moc po spełnieniu ust. 1. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązujące. 
4. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu OZP. 

 
 

 
 
 
 
 


