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Załącznik Nr 1 

do Uchwały nr 65 ZO PZW w Jeleniej Górze  

z dnia 18.12.2017 r. 

 

 

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO 

przy ZO PZW w Jeleniej Górze 

 

§ 1 

Okręgowy Kapitanat Sportowy, zwany w skrócie OKS, jest komisją Zarządu Okręgu PZW powołaną w oparciu  

o § 47 ust. 12 Statutu PZW i działa na podstawie niniejszego Regulaminu zatwierdzonego uchwałą ZO PZW w 

Jeleniej Górze. 

 

§ 2 

OKS realizuje zadania  Okręgu PZW w Jeleniej Górze w zakresie organizacji działalności sportowej i rekreacyjnej 

w dyscyplinach wędkarskich. 

 

§ 3 

OKS prowadzi swoją działalność w oparciu o: 

 Statut PZW, 

 uchwały KZD i ZG PZW, 

 przepisy określone w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”, 

 uchwały ZO PZW w Jeleniej Górze i uchwały własne. 

 

§ 4 

OKS kieruje, koordynuje oraz występuje z wnioskami w zakresie realizacji zadań określonych w §2 niniejszego 

Regulaminu, a w szczególności: 

1) opracowuje: 

            a)   roczny terminarz okręgowych zawodów wędkarskich,  

a) plany oraz programy rozwoju dyscyplin wędkarskich, 

b) regulaminy sportowe w zakresie zawodów towarzyskich organizowanych okręgów, dokonuje ich 

aktualizacji i uzupełnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) roczny preliminarz budżetowy OKS, zgodnie z zasadami gospodarności i obowiązującymi 

przepisami, 

d) komunikaty organizacyjne zawodów wędkarskich. 

2) Nadzoruje organizację zawodów wędkarskich zleconych przez GKS; 

3) udziela pomocy organizacyjnej i metodycznej Zarządom Kół PZW oraz Klubom Wędkarskim; 

4) występuje z wnioskami do  ZO PZW, w tym dotyczących: 

a) zatwierdzenia rocznego terminarza okręgowych zawodów wędkarskich, 

b) zatwierdzenia rocznego preliminarza budżetowego OKS,  

c) zatwierdzenia zasad finansowania zawodów oraz zawodników, w tym opłat startowych za udział w 

zawodach okręgowych, 

5) rozpatruje protesty, odwołania, rozstrzyga spory oraz wydaje orzeczenia i decyzje, zgodnie z 

obowiązującymi regulaminami i przepisami; 

6) analizuje dochody i wydatki w ramach rocznego preliminarza budżetowego i podejmuje odpowiednie 

działania i decyzje dla racjonalizacji wydatków, 

7) realizuje inne zadania w zakresie sportu i rekreacji, zlecone przez ZO. 

 

§ 5 

Do zakresu działań i kompetencji OKS należą uprawnienia scedowane przez Zarząd Okręgu PZW i nie podlegające 

dalszemu substytuowaniu, a obejmujące:  
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1) tworzenie i interpretowanie okręgowych regulaminów sportowych, 

2) szkolenie oraz nadawanie licencji sędziego klasy podstawowej i okręgowej dyscyplin wędkarskich, 

3) zatwierdzanie obsad sędziowskich zawodów okręgowych i zawodów zleconych, analiza i ocena ich pracy, 

4) weryfikację wyników zawodów wędkarskich w Okręgu, 

5) nakładanie kar za przewinienia sportowe i ich zatwierdzanie  w trybie obowiązujących przepisów, 

6) ustalanie składu kadr okręgowych, na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez ZO, 

7) powierzanie organizacji zawodów okręgowych, 

8) podejmowanie decyzji w sprawach nie ujętych w regulaminach sportowych, zgodnie z zapisami  przepisów 

krajowych i okręgowych. 

 

§ 6 

Decyzje OKS podjęte w zakresie jego uprawnień są wiążące. Odwołania od tych decyzji mogą być wnoszone 

wyłącznie do Zarządu Okręgu PZW – co nie wstrzymuje ich realizacji. Odwołanie wnosi się na piśmie w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem OKS.  

 

§ 7 

1. OKS składa się z nie więcej niż 12 członków, w tym Przewodniczącego zaproponowanego przez 

wiceprezesa ZO ds. sportu. 

2. W skład OKS obligatoryjnie wchodzą: 

 zaproponowany przez wiceprezesa ds. młodzieży członek Okręgowej Komisji Młodzieżowej jako 

koordynator ds. zawodów młodzieżowych, 

 przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziowskiego. 

3. Skład OKS zatwierdzenia uchwałą Zarząd Okręgu. 

4. OKS może powołać ze swojego składu Prezydium OKS. 

5. Bezpośredni nadzór nad pracami OKS sprawuje wiceprezes ZO ds. sportu. 

6. OKS może powołać ze swojego składu koordynatorów dyscyplin wędkarskich. 

7. OKS może powołać, w miarę potrzeb, zespoły robocze dla wykonywania konkretnych zadań. 

8. Do zadań koordynatorów dyscyplin wędkarskich należy: 

 opracowanie i przedstawienie przewodniczącemu OKS propozycji w zakresie terminarza zawodów 

okręgowych; 

 opracowanie i przedstawienie przewodniczącemu OKS propozycji w zakresie preliminarza 

budżetowego, 

 opracowywanie i realizacja komunikatów organizacyjnych zawodów wędkarskich, 

 bezpośredni lub pośredni nadzór nad realizowanymi przez OKS zawodami wędkarskimi, 

 prowadzenie aktualnych danych dotyczących klasyfikacji rocznej, 

 współpraca z pracownikiem biura ZO ds. sportu w zakresie realizacji powierzonych zadań. 

9. Kadencja OKS trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu PZW z tym, że jego członkowie pełnią swoje 

obowiązki do czasu powołania nowego składu. 

10. Zarząd Okręgu PZW może odwołać poszczególne osoby wchodzące w skład OKS, w tym 

Przewodniczącego – na wniosek OKS, na wniosek wiceprezesa ZO ds. sportu lub z własnej inicjatywy. 

11. OKS może wnioskować do Zarządu Okręgu PZW o uzupełnienie składu OKS. 

12. Członkostwo w OKS ustaje w przypadku: 

a) wystąpienia zdarzeń określonych w §12 ust. 1 pkt. 1,3,4 Statutu PZW, 

b) przyjęcia przez OKS rezygnacji złożonej na piśmie, 

c) uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu z władz Związku oraz zakazu pełnienia innych 

funkcji społecznych. 
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§ 8 

1. W ramach OKS działa Okręgowe Kolegium Sędziowskie. 

2. Członkowie Okręgowego Kolegium Sędziowskiego powołują ze swojego składu Przewodniczącego. 

3. Do zadań Kolegium Sędziowskiego należy: 

 rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych dotyczących sędziów 

dyscyplin  wędkarskich, 

 ustalanie składów sędziowskich na zawody wędkarskie organizowane przez OKS oraz 

zatwierdzanie składów sędziowskich w przypadku zawodów zleconych Kołom PZW lub Klubom 

Wędkarskim, 

 współpraca  z pracownikiem biura ZO ds. sportu w prowadzeniu stałej ewidencji sędziów 

dyscyplin wędkarskich, 

 przedstawianie OKS form i terminów szkolenia sędziów dyscyplin wędkarskich i czynny w nich 

udział. 

 

§ 9 

1. Członków OKS obowiązuje systematyczny udział w posiedzeniach oraz wykonywanie zadań 

wynikających z ustalonego dla nich podziału kompetencji. 

2. Członek OKS nie wykonujący obowiązków, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedstawić 

stosowne wyjaśnienie, na wezwanie Przewodniczącego OKS. 

 

§10 

1. Posiedzenia OKS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku kalendarzowym. 

2. Posiedzenia OKS zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący lub wyznaczony przez Przewodniczącego 

członek OKS. 

3. Pracą OKS pomiędzy posiedzeniami kieruje Przewodniczący OKS. 

4. Przewodniczący OKS informuje pozostałych członków OKS na najbliższym posiedzeniu o decyzjach 

podjętych w trybie ust. 2. 

5. Porządek dzienny posiedzenia OKS i wykaz osób zaproszonych proponuje Przewodniczący lub 

wyznaczony przez Przewodniczącego członek OKS. 

6. O terminie i miejscu posiedzenia oraz proponowanym porządku dziennym powiadamia biuro Zarządu 

Okręgu PZW, z wyprzedzeniem 7 dni. 

7. Proponowany porządek dzienny podlega przegłosowaniu przez OKS przed przystąpieniem do obrad, a  

proponowane przez członków OKS zmiany w porządku dziennym podlegają przegłosowaniu przez OKS. 

8. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu poprzedniego zebrania, Przewodniczący lub osoba 

go zastępująca przedstawia informację o sposobie wykonania uchwał OKS podjętych na poprzednim 

posiedzeniu. 

9. W dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem dziennym przewodniczący obrad udziela głosu w 

kolejności zgłoszeń. Przy głosowaniu jako pierwszy głosuje się wniosek najdalej idący. 

 

§11 

1. Uchwały OKS zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 

połowy członków OKS. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego 

posiedzenia. 

 

§ 12 

1. Wszystkie posiedzenia OKS są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz OKS, a w przypadku jego 

nieobecności członek OKS wyznaczony przez prowadzącego posiedzenie.  

2. Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie i osoba protokołująca. 

3. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu, poddając jego przyjęcie pod głosowanie. Zgłoszone 

poprawki podlegają przegłosowaniu. 
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4. Obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

§ 13 

1. Protokoły i dokumentacje OKS przechowuje biuro ZO PZW. 

2. Pracownik biura ZO PZW może uczestniczyć w posiedzeniach OKS oraz zgłaszać wnioski i rozwiązania 

zgodne z zadaniami i przepisami obowiązującymi w PZW, jednak bez prawa głosu. 

3. W posiedzeniach OKS mogą ponadto brać udział zaproszeni goście, w tym członkowie ZO PZW, jednak 

bez prawa udziału w głosowaniu. 

 

§ 14 

1. Terminy posiedzeń OKS ustala przewodniczący lub osoba przez niego wskazana, w porozumieniu z 

dyrektorem biura ZO PZW.  

2. W okresach między posiedzeniami OKS, prawo podejmowania decyzji w pilnych sprawach bieżących, a 

wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, przysługuje Prezydium OKS. Decyzje takie powinny być 

przedstawiane na najbliższym posiedzeniu OKS, do akceptacji. 

 

§ 15 

Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu PZW w Jeleniej Górze i wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 


