
REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO 

przy ZO PZW w Tarnowie . 

 

 

§ 1 

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy , zwany w skrócie OKS, jest komisją przy Zarządzie Okręgu              

Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie powołaną w oparciu o §47ust.12 Statutu Polskiego   

Związku Wędkarskiego i działa na podstawie niniejszego Regulaminu Okręgowego Kapitanatu       

Sportowego zwanego dalej Regulaminem , zatwierdzonego uchwałą ZO PZW w Tarnowie . 

 

§2 

 

OKS zajmuje się realizacją zadań statutowych PZW w zakresie rozwoju i organizacji sportu  we    

wszystkich dyscyplinach wędkarskich. 

 

§3 

 

1. OKS prowadzi swoją działalność w oparciu o : 

    1) Statut i Regulaminy Polskiego Związku Wędkarskiego 

    2) ”Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW” 

    3) uchwały ZO PZW w Tarnowie 

    4) uchwały własne , plan pracy i preliminarz budżetowy 

 

§4 

 

1. Do zadań Okręgowego Kapitanatu Sportowego należy: 

1) Inicjowanie, opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwał , a także  innych 

dokumentów ZO PZW z zakresu sportu wędkarskiego . 

2) Badanie, analiza i ocena sportu wędkarskiego w Okręgu oraz opracowywanie planów , 

programów rozwoju dyscyplin wędkarskich i rocznych sprawozdań z działalności OKS . 

3) Opracowywanie komunikatów i harmonogramów zawodów wędkarskich na szczeblu Okręgu 

oraz koordynowanie ich organizacji . 

4) Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia sportowego i analiza ich wyników . 

5) Występowanie z wnioskami do ZO PZW w sprawach: 

a) rocznego terminarza okręgowych imprez wędkarskich, 

b) rocznego preliminarza budżetowego Okręgu w sporcie kwalifikowanym. 

6) Rozpatrywanie protestów, odwołań i sporów oraz wydawanie orzeczeń, i decyzji w sprawach 

prowadzonych dyscyplin wędkarskich, zgodnie z obowiązującym przepisami . 

7) Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów dla prowadzonych dyscyplin 

sportu wędkarskiego oraz wyszukiwanie innych źródeł finansowania tych dyscyplin za zgodą ZO 

PZW . 

8) Analizowanie dochodów i wydatków w ramach rocznego preliminarza budżetowego OKS , 

podejmowanie działań i decyzji dla racjonalizacji wydatków oraz maksymalizowania 

dochodów . 

9) Realizowanie innych zadań i czynności z zakresu sportu zleconych przez ZO PZW . 

10) Opracowywanie projektu rocznego preliminarza zakupów sprzętu , materiałów i 

wyposażenia . 

 

 

 

 



§5 

 

1. Do uprawnień Okręgowego Kapitanatu Sportowego należy: 

1) Szkolenie oraz wnioskowanie do ZO PZW o nadanie licencji sędziego klasy podstawowej i 

okręgowej w dyscyplinach wędkarskich . 

2) Tworzenie i interpretowanie okręgowych regulaminów sportowych . 

3) Weryfikację wyników zawodów wędkarskich w Okręgu . 

4) Nakładanie kar za przewinienia sportowe i ich zatwierdzanie zgodnie z obowiązującymi       

przepisami . 

5) Zatwierdzanie składów zespołów sędziowskich zawodów okręgowych oraz analiza i ocena ich 

pracy . 

6) Podejmowanie decyzji w sprawach nie ujętych w regulaminach sportowych, zgodnie z 

zapisami przepisów krajowych i okręgowych . 

 

§6 

 

1. Decyzje OKS podjęte w zakresie jego uprawnień są wiążące. 

2. Odwołania od tych decyzji mogą być wnoszone wyłącznie do Prezydium ZO PZW – co nie 

wstrzymuje ich realizacji. 

3. 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 9 członków, w tym Przewodniczącego . 

2. Koordynatorem prac OKS z ramienia ZO PZW jest v-ce Prezes ds. sportu. 

3. Skład OKS zatwierdza ZO PZW. 

4. W skład OKS wchodzą przedstawiciele wszystkich dyscyplin wędkarskich. 

5. Kadencja OKS trwa przez okres trwania kadencji ZO PZW , a członkowie pełnią swoje 

obowiązki do czasu określenia przez ZO PZW ostatecznego składu nowego OKS. 

6. ZO PZW ma prawo odwołania poszczególnych osób wchodzących w skład OKS : 

1) na ich wniosek   

2) na wniosek OKS 

3) z własnej inicjatywy 

4) w uzasadnionych przypadkach 

7. OKS może wnioskować do ZO PZW o uzupełnienie składu . 

8. Członkostwo w OKS-ie ustaje w wypadku: 

1) zgonu 

2) przyjęcie przez OKS rezygnacji złożonej na piśmie 

3) prawomocnego orzeczenia kary nagany, zawieszenia lub wykluczenia przez Sąd Koleżeński 

PZW 

4) na skutek odwołania przez ZO PZW 

 

§8 

 

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. 

 

 

 



§9 

 

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

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

członek OKS minimum 3 dni przed terminem . 

3. Pracą OKS pomiędzy posiedzeniami kieruje Prezydium OKS. 

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

decyzjach podjętych w trybie ust.3. 

5. Przewodniczący OKS na zaproszenie Prezesa lub vice-prezesa okręgu bierze udział w zebraniu 

ZO w sprawach istotnych dla działalności sportowej i organizacyjnej z głosem doradczym . 

 

§10 

 

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

najmniej połowy członków OKS. 

2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia. 

§11 

 

1. Wszystkie posiedzenia OKS są protokołowane. 

2. Protokół sporządza sekretarz OKS, a w przypadku jego nieobecności członek OKS wyznaczony 

przez prowadzącego posiedzenie. 

3. Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie i osoba protokołująca. 

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

    1) Zgłoszone poprawki podlegają przegłosowaniu. 

5. Obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu. 

6. Obsługę biurową pracy OKS zapewnia biuro ZO PZW, zgłoszoną nie później niż 72 godziny 

przed organizacją imprez wędkarskich. 

 

§12 

 

1. Protokoły i dokumentacje OKS przechowuje biuro ZO PZW. 

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

a także rozwiązania zgodne z zadaniami  i przepisami obowiązującymi w PZW, jednak bez prawa 

głosu. 

3. Pracownicy biura ZO PZW mogą być członkami OKS z prawem głosu . 

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

jednak bez prawa udziału w głosowaniu. 

5. Posiedzenia OKS, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być zamknięte. 

  

 

§13 

 

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 przewodniczącemu OKS . 

Decyzje takie powinny być przedstawiane na najbliższym posiedzeniu OKS, do akceptacji . 

 

 

 

 

 



§14 

 

1. W ramach OKS działa Okręgowe Kolegium Sędziowskie w skrócie OKSędz. 

2. OKSędz. składa się minimum z 5 członków . 

3. Przewodniczącym OKSędz. jest członek OKS posiadający licencję sędziego klasy krajowej . 

4. Członkiem OKSędz. może zostać sędzia posiadający aktualną licencję sędziego klasy co 

najmniej okręgowej. 

5. Członkowie OKSędz. ze swojego składu wybierają Przewodniczącego . 

6. Do zadań Przewodniczącego OKSędz. należy : 

1) prowadzenie i aktualizowanie na bieżąco ewidencji sędziów poszczególnych klas 

2) opracowywanie wykazu sędziów przewidzianych do weryfikacji z uwagi na brak aktywności 

3) prowadzenie ewidencji zaliczonych sędziowań dla poszczególnych klas sędziowskich 

4) przygotowanie materiałów do prowadzenia szkoleń i egzaminów na sędziów klasy 

podstawowej    i okręgowej 

5) typowanie kandydatów na sędziów klasy krajowej 

6) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności OKSędz. 

7) na pisemny wniosek kół udzielanie pomocy w zabezpieczeniu obsługi sędziowskiej na zawody 

 

§15 

1. Do zadań OKSędz. należy kierowanie całością spraw sędziowskich, a w szczególności : 

1) organizacja i prowadzenie szkoleń sędziowskich . 

2) nabór kandydatów na sędziów . 

3) przeprowadzanie egzaminów na sędziego dyscyplin wędkarskich klasy podstawowej i 

okręgowej 

4) typowanie obsad komisji sędziowskich zawodów. 

5) weryfikacja i ocena aktywności sędziów. 

§16 

 

1. W okresie między zebraniami OKS działa prezydium w składzie 5-cio osobowym 

(przewodniczący OKS, w-ce przewodniczący OKS, sekretarz OKS, 2 członków) wybrane na 

pierwszym posiedzeniu OKS . 

§17 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ZO PZW w Tarnowie . Uchwała NR 

19/2022 Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia 29.09.2022 r. 
 


