
Załącznik nr 1 do  protokołu nr 3 

z posiedzenia  ZO  z dnia 10.06.2017 r. 

 

Uchwała nr 22/2017 

Zarządu Okręgu 

  Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu 

 z dnia 10 czerwca 2017 roku. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego.  

 

Na podstawie § 46 pkt. 1, 10 i § 67 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się, co następuje:  

§ 1 

 

Uchwala się Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

 

Uchwała podlega  publikacji na stronie internetowej Okręgu PZW w Radomiu. 

 

Za Zarząd Okręgu: 

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu:                     Prezes Zarządu Okręgu: 

 

Beata Olejarz                                   Antoni Chmura 
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Załącznik do Uchwały nr 22 z dnia 10.06.2017.r. 

Zarządu Okręgu PZW w Radomiu 

 

 

 

 

REGULAMIN 

OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO 

OKRĘGU PZW W RADOMIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom, czerwiec 2017r. 



Regulamin OKS Okręgu PZW w Radomiu 

 

str. 3 

 

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne 

§1 

Kapitanat Sportowy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu, zwany w skrócie OKS, 

jest komisją powołaną Uchwałą Nr 21/2017Zarządu Okręgu PZW w Radomiu z dnia 06.05.2017 r.     

w oparciu o §46 pkt. 12 Statutu PZW i działa na postawie niniejszego Regulaminu. 

Kadencja OKS trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu PZW w Radomiu. 

§ 2 

OKS realizuje zadania statutowe PZW w zakresie sportu we wszystkich dyscyplinach wędkarskich. 

§ 3 

OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z: 

 Statutem i regulaminami Polskiego Związku Wędkarskiego; 

 przepisami sportowymi; 

 uchwałami Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Radomiu; 

 planem pracy i preliminarzem budżetowym. 

§ 4 

Do zadań OKS należy: 

1. Przygotowanie projektów planów oraz programów rozwoju wszystkich dyscyplin wędkarskich; 

2. Opracowanie projektów regulaminów sportowych i ich realizacja, po zatwierdzeniu przez 

ZO PZW; 

3. Przygotowanie terenu zawodów do przeprowadzenia imprez sportowych organizowanych przez 

Okręg PZW w Radomiu, lub wyznaczenie organizatora technicznego do przygotowania terenu 

zawodów; 

4. Opracowanie projektu rocznego preliminarza budżetowego do działalności sportowej Okręgu; 

5. Sporządzenie projektu preliminarza zakupów sprzętu, materiałów i wyposażenia; 

6. Prowadzenie działalności informacyjnej; 

7. Pozyskiwanie sponsorów; 

8. Realizacja umów ze sponsorami sportu; 

9. Udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej Zarządom Klubów i Kół PZW; 

10. Występowanie z wnioskami do ZO PZW; 

11. Rozpatrywanie protestów, sporów i odwołań wniesionych przez zawodników, działaczy, orga-

nizatorów zawodów; 

12. Składanie sprawozdań z działalności OKS; 

13. Wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez ZO PZW; 

14. Akceptacja składów osobowych reprezentacji Okręgu PZW w Radomiu na zawodach ogólno-

polskich. 

§ 5 

Uprawnienia OKS obejmują: 

 

1. Rejestrowanie w GKS klubów sportowych działających na terenie Okręgu PZW w Radomiu; 

2. Szkolenie sędziów wędkarskich wszystkich klas dyscyplin wędkarskich; 

3. Zatwierdzanie składów komisji sędziowskich na zawody okręgowe; 
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4. Analiza i ocena pracy sędziów, weryfikacja sędziów nieaktywnych; 

5. Opracowanie regulaminów zawodów okręgowych; 

6. Opracowanie i występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec 

zawodników, działaczy, organizatorów zawodów naruszających poszczególne regulaminy i 

Statut PZW. 

§ 6 

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

wnoszone do ZO PZW w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Po przyjęciu odwołania przez 

ZO PZW, OKS jest zobowiązany do przekazania akt sprawy. 

§ 7 

1. OKS składa się z 7członków. 

Przewodniczącego Komisji, którym jest wiceprezes ZO PZW do spraw Sportu i Młodzieży,  

zastępcyprzewodniczącego, SekretarzaOKS i członków OKS. 

2. Członkowie OKS mogą pracować w kilku Komisjach jednocześnie. 

§ 8 

1. Członków OKS obowiązuje obecność na posiedzeniach oraz wykonywanie zadań wynikają-

cych z planu pracy OKS. Członek OKS nie wykonujący obowiązków obowiązany jest przed-

stawić OKS stosowne wyjaśnienia. 

2. Zgodnie z § 20 pkt. 3 Statutu PZW, na wniosek OKS, Zarząd Okręgu może odwołać lub powo-

łać nowego członka OKS. 

§ 9 

Wnioski OKS zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co  

najmniej połowy członków OKS. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos  

przewodniczącego posiedzenia. 

§ 10 

1. Wszystkie posiedzenia OKS protokołowane są przez pracownika Biura ZO i zatwierdzane 

przez Sekretarza OKS; 

2. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz OKS; 

3. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu, poddając jego zatwierdzenie pod głosowa-

nie. Zgłoszone poprawki podlegają również zatwierdzeniu przez głosowanie; 

4. Protokoły i dokumenty OKS przechowuje Biuro ZO PZW. 

§ 11 

1. W pracach OKS mogą brać udział członkowie ZO PZW oraz zaproszeni goście, którzy wyrazili 

chęć współpracy, jednak bez prawa udziału w głosowaniu. 

2. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia prowadzą-

cy posiedzenie przedstawia informację o sposobie realizacji powyższych ustaleń. 

3. Pracownicy Biura ZO PZW odpowiedzialni za działalność sportową uczestniczą  

w posiedzeniach OKS, mogą zgłaszać wnioski i rozwiązania, jednak bez prawa do udziału  

w głosowaniu. 
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§ 12 

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

2. Posiedzenia OKS zwołuje i im przewodniczy lub jego zastępca; 

3. Termin posiedzeń OKS ustala przewodniczący lub zastępca w porozumieniu z Dyrektorem 

Biura Zarządu Okręgu PZW w Radomiu; 

4. Nadzwyczajne posiedzenia OKS zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 

co najmniej ¼ członków OKS. Wniosek powinien określać przedmiot posiedzenia. Posiedzenie 

powinno być zwołane w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku; 

5. Posiedzenia OKS w szczególnie uzasadnionym przypadku mogą być zamknięte decyzją prze-

wodniczącego. Decyzja podlega uzasadnieniu i nie dotyczy Prezesa i członków Zarządu Okrę-

gu PZW w Radomiu.  

6. Wnioski OKS do Prezydium ZO PZW przekazuje Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży. 

7. Decyzje finansowe OKS na podstawie preliminarza budżetowego realizuje Biuro ZO PZW; 

8. Pracą OKS pomiędzy  posiedzeniami kieruje przewodniczący OKS. 

§ 13 

1. OKS powołuje w miarę potrzeb: podkomisje – do wykonywania zadań i zespoły robocze – dla 

rozpatrzenia konkretnej sprawy lub powierza prowadzenie niektórych spraw osobom wybra-

nym ze swego składui przedstawia do zatwierdzenia przez ZO PZW w Radomiu; 

2. OKS opracowuje regulaminy podkomisji, określające zakres powierzonego zadania i czas  

działania. 

 

ROZDZIAŁ II – Obowiązki osób funkcyjnych  

Okręgowego Kapitanatu Sportowego 

§ 14 

I Przewodniczący OKS 

1. Wiceprezesem ds. Sportu i Młodzieży typuje kandydatów do funkcji przewodniczącego  

Kolegium Sędziowskiego i przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży oraz wnioskuje do ZO 

PZWo ich powołanie. 

2. Ponosi odpowiedzialność za działalność sportową Okręgu PZW w Radomiu; 

3. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom OKS; 

4. Opracowuje projekt rocznego planu pracy i posiedzeń OKS; 

5. Opracowuje projekty rocznego preliminarza wydatków na działalność sportową w Okręgu 

PZW w Radomiu; 

6. Opracowuje projekt rocznego sprawozdania z działalności OKS; 

7. Opracowuje wszelkie materiały z działalności sportowej dla potrzeb Prezydium ZO. 

8. Typuje działaczy do wyróżnień i odznaczeń za działalność sportową. 

9. Podejmuje działania zmierzające do pozyskiwania sponsorów na imprezy; 

10. Organizuje i prowadzi szkolenia: 

- kapitanów sportowych kół, 

- sędziów oraz kandydatów na sędziów wędkarskich; 

11. W sprawach dotyczących sportu wędkarskiego utrzymuje stałą i ścisłą współpracę z Okręgową 

Komisją ds. Młodzieży, kapitanami sportowymi kół i zarządami klubów sportowych.  
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§ 15 

II Zastępca Przewodniczącego 

1. Na polecenie przewodniczącego utrzymuje współpracę z Komisją ds. Młodzieży, kapitanami 

sportowymi kół i zarządami klubów sportowych; 

2. Podejmuje działania zmierzające do pozyskania sponsorów; 

3. W razie potrzeby reprezentuje OKS na posiedzeniach ZO PZW; 

4. Współuczestniczy w przygotowaniu, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń kapitanów  

sportowych kół, sędziów oraz kandydatów na sędziów; 

5. Wykonuje obowiązki przewodniczącego OKS pod jego nieobecność. 

§ 16 

III Sekretarz OKS 

1. Nadzoruje korespondencję dotyczącą działalności sportowej w okręgu oraz działalności OKS; 

2. Sporządza protokoły z posiedzeń OKS; 

3. Opracowuje projekty pism dotyczących sportu wędkarskiego kierowanych do działaczy  

sportowych, organizatorów zawodów, zarządów kół i klubów sportowych; 

4. Współuczestniczy w przygotowaniu, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń kapitanów  

sportowych kół, sędziów dyscyplin wędkarskich i kandydatów na sędziów; 

5. Przygotowuje materiały na doroczne posiedzenia kapitanów sportowych kół i sędziów  

wędkarskich. Sporządza protokoły z tych narad; 

6. Przygotowuje komunikaty na zawody i przedstawia je do akceptacji przewodniczącemu  

i członkom komisji OKS; 

7. Przygotowuje niezbędne materiały z działalności OKS na posiedzenia Prezydium i Zarządu 

Okręgu PZW w Radomiu. 

§ 17 

IV Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego 

1. Prowadzi i na bieżąco aktualizuje ewidencję sędziów wędkarskich w poszczególnych klasach; 

2. Dokonuje oceny aktywności sędziów. Opracowuje i przedstawia na posiedzeniu OKS wykazy 

sędziów przewidzianych do weryfikacji za brak aktywności; 

3. Przygotowuje obsady sędziowskie na imprezy sportowe organizowane przez Okręg PZW 

w Radomiu; 

4. Na podstawie nadesłanych z kół i klubów protokołów zawodów, prowadzi ewidencję tych  

zawodów oraz ewidencję zaliczonych sędziowań sędziom wędkarskim wszystkich klas; 

5. Organizuje i prowadzi szkolenia sędziów dyscyplin wędkarskich oraz kandydatów na sędziów; 

6. Przygotowuje niezbędne materiały do prowadzenia szkoleń i egzaminów na sędziów klasy  

podstawowej i okręgowej; 

7. Typuje kandydatów na sędziów klasy krajowej; 

8. Opracowuje roczne sprawozdania z działalności Kolegium SędziowskiegoOkręgu PZW  

w Radomiu; 

9. Przygotowuje materiały na coroczne narady sędziów sportowych; 

10. Opracowuje projekt rocznego preliminarza wydatków na potrzeby działalności Kolegium  

Sędziowskiego Okręgu PZW w Radomiu; 

11. Na wniosek klubów lub kół udziela im niezbędnej pomocy w zabezpieczeniu obsługi  

sędziowskiej na zawody; 

12. Uczestniczy w posiedzeniach OKS. 
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§ 18 

VII Pozostali członkowie OKS 

1. Uczestniczą w pracach OKS; 

2. Zgłaszają wnioski i postulaty do działalności OKS; 

3. Godnie reprezentują Okręg i OKS na zewnątrz; 

4. Wykonują inne zadania związane z działalnością sportową zlecone przez OKS. 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu PZW w Radomiu 

 

 


