
 

Uchwała nr 39/2020 

 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 24.092020 r. 

 

w sprawie: zmiany regulaminu OKS 

 

Na podstawie § 47 pkt 10 i 12 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.  

 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

§ 1 

Postanawia dokonać zmiany w  Regulaminie Okręgowego Kapitanatu Sportowego Okręgu 

PZW w Katowicach. Regulamin OKS otrzymuje nowe brzmienie, stanowiące załącznik                 

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Okręgowemu Kapitanatowi Sportowemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 

 

 

 

 

           Wiceprezes ZO ds. Sportu      Prezes ZO 

 

              Bogusław Kossowski            Mirosław  Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Załącznik do uchwały nr 39/2020 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia  24.09.2020 r. 

 

 

REGULAMIN OKRĘGOWEGO  KAPITANATU SPORTOWEGO 

OKRĘGU PZW W KATOWICACH 
 

§ 1 

Okręgowy Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, zwany dalej 

OKS, jest  komisją Zarządu Okręgu  PZW w Katowicach, zwanego dalej Okręgiem, 

powołaną w oparciu o § 47 pkt.12 Statutu PZW i działa na podstawie niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

1. OKS realizuje zadania Okręgu, w zakresie sportu wędkarskiego. 

2. OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z: 

 Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego, 

 Statutem i regulaminami PZW, 

 uchwałami Prezydium i Zarządu Okręgu, 

 własnymi decyzjami. 

§ 3 

Do zadań OKS należy kierowanie, koordynowanie, promowanie, opiniowanie oraz 

występowanie z wnioskami w dziedzinie sportu wędkarskiego, a w szczególności: 

1. Opracowywanie: 

a) planów oraz programów rozwoju sportu wędkarskiego, 

b) regulaminów sportowych, ich aktualizacji i uzupełnień, 

c) rocznego preliminarza budżetowego w dziedzinie sportu wędkarskiego, 

d) komunikatów. 

2. Nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem zatwierdzonych planów, preliminarzy 

budżetowych, programów, regulaminów i instrukcji. 

3. Inicjowanie umów i porozumień ze sponsorami w zakresie finansowania sportu                         

w Okręgu.  

4. Udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej kołom Okręgu, oraz okręgowym 

klubom sportowym. 

5. Inspirowanie działalności pracy zarządów kół w zakresie sportu wędkarskiego. 

6. Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników. 

7. Występowanie z wnioskami do ZO w sprawach: 

a) rocznych kalendarzy imprez wraz z częścią opisową, 

b) regulaminów zawodów okręgowych,  

c) rocznego preliminarza budżetowego, 

d) innych związanych z działalnością sportową. 

8. Rozpatrywanie protestów, odwołań i sporów oraz wydawanie orzeczeń i decyzji                         

w sprawach dot. sportu wędkarskiego, zgodnie z obowiązującymi regulaminami                           

i przepisami. W sprawach o charakterze dyscyplinarnym OKS działa w oparciu                          

o uchwalone przez Zarząd Główny „Regulamin postępowania w sprawach przewinień 

członków Polskiego Związku Wędkarskiego”.  

9. Analizowanie dochodów i wydatków w ramach rocznego preliminarza budżetowego 

OKS,  oraz podejmowanie odpowiednich działań i decyzji dla racjonalizacji wydatków. 

10. Składanie sprawozdań z działalności własnej i sportowej w zakresie sportu wędkarskiego. 



 

11. Wykonywanie innych prac i czynności związanych ze sportem wędkarskim. 

 

§ 4 

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

mogą być wnoszone wyłącznie do Prezydium Zarządu Okręgu  – co nie wstrzymuje ich 

realizacji. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji,                  

za pośrednictwem OKS. Jeśli odwołanie zdaniem OKS jest oczywiście uzasadnione, OKS 

może, nie przesyłając akt sprawy do Prezydium Zarządu Okręgu, uchylić zaskarżoną decyzję                  

i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje 

odwołanie do Prezydium Zarządu Okręgu. 

 

§ 5 

1. OKS składa się z nie więcej niż 18 członków, w tym przewodniczącego, którym jest 

każdorazowo wiceprezes ZO do spraw sportowych lub zaproponowany przez wiceprezesa 

ZO ds. sportu inny członek zatwierdzony uchwałą ZO. 

2. Skład OKS ustala Zarząd Okręgu. 

3. Na wniosek przewodniczącego ze składu OKS powołuje się wiceprzewodniczącego                  

i sekretarza. 

4. Ze składu OKS mogą być powołani koordynatorzy poszczególnych dyscyplin 

wędkarskich. 

5. Kadencja OKS trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu, z tym że jego członkowie 

pełnią swoje obowiązki do czasu określenia ostatecznego składu OKS nowej kadencji 

przez Zarząd Okręgu. 

6. Zarząd Okręgu ma prawo odwołania poszczególnych osób wchodzących w skład OKS:  

na ich wniosek, na wniosek OKS lub z własnej inicjatywy. 

7. OKS wnioskuje do Zarządu Okręgu o dokooptowanie nowych członków w miejsce tych, 

którzy ubyli ze składu OKS w czasie kadencji. 

8. W ramach OKS działa Okręgowe Kolegium Sędziów, do którego należy:  

a) szkolenie oraz nadawanie licencji sędziego klasy okręgowej i podstawowej  

w  dyscyplinach  wędkarskich i w dyscyplinie rzutowej, 

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

c) analiza i ocena  organizacji i przebiegu zawodów wędkarskich, 

d) podejmowanie decyzji w innych sprawach związanych z działalnością kolegium 

sędziów. 

9. Członkostwo w OKS ustaje w przypadku: 

a) Śmierci, 

b) przyjęcia przez OKS złożonej na piśmie lub ustnej rezygnacji, 

c) uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej, 

d) na wniosek przewodniczącego OKS. 

 

§ 6 

1. Członków OKS obowiązuje udział w posiedzeniach oraz wykonywanie powierzonych 

zadań. 

2. W stosunku do członków OKS naruszających Statut PZW oraz nie przestrzegających 

wymogów ust. 1 – Zarząd Okręgu, na wniosek OKS, może podjąć uchwałę o usunięciu 

ich ze składu OKS. 



 

§ 7 

1. Posiedzenia OKS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu. 

2. Pracą OKS pomiędzy posiedzeniami kieruje przewodniczący OKS. 

3. Przewodniczący OKS informuje członków OKS na najbliższym posiedzeniu o podjętych 

decyzjach. 

 

§ 8 

1. Porządek dzienny posiedzenia OKS proponuje przewodniczący lub zastępujący  

go wiceprzewodniczący. 

2. Proponowany porządek dzienny podlega przegłosowaniu przez OKS przed 

przystąpieniem do obrad. Proponowane przez członków OKS zmiany w porządku 

dziennym podlegają przegłosowaniu przez OKS. 

3. W dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem dziennym przewodniczący obrad udziela 

głosu w kolejności zgłoszeń. Przy głosowaniu jako pierwszy przegłosowuje się wniosek 

najdalej idący. 

 

§ 9 

Decyzje 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. 

 

§ 10 

1. Wszystkie posiedzenia OKS są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz lub inna 

wyznaczona przez przewodniczącego osoba ze składu OKS. 

2. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i osoba protokołująca. 

3. Protokół przyjmuje się na następnym posiedzeniu, poddając jego przyjęcie pod 

głosowanie. Zgłoszone poprawki podlegają również przegłosowaniu. 

4. Obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności. 

5. Protokoły i dokumentacje OKS sporządza i przechowuje Dział Sportu Biura ZO.  

 

§ 11 

OKS powołuje w miarę potrzeb podkomisje lub zespoły robocze dla wykonywania zadań lub 

powierza prowadzenie niektórych spraw osobom wybranym ze swego składu. OKS określa 

zakres powierzonego zadania i czas działania. 

 

§ 12 

1. Terminy posiedzeń OKS ustala przewodniczący lub jego zastępca,  

2.  W okresach między posiedzeniami OKS prawo podejmowania decyzji w pilnych 

sprawach bieżących, wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, przysługuje 

przewodniczącemu OKS. Decyzje te powinny być przedstawiane na najbliższym 

posiedzeniu OKS. 

3. Posiedzenia OKS prowadzi przewodniczący lub jego zastępca. 

4. Posiedzenia OKS w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zamknięte                     

– decyzją przewodniczącego zebrania. Decyzja podlega uzasadnieniu. 

 



 

§ 13 

Decyzje OKS wprowadza w życie i realizuje Dział Sportu Biura ZO PZW, spełniając 

jednocześnie rolę jego sekretariatu. 

 

§ 14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


