STATUT
Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba, charakter prawny, zakres działania
§1
1. Małopolski Związek Pływacki, zwany dalej MOZP bądź Związkiem, jest
stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym na zasadzie dobrowolności kluby
sportowe, stowarzyszenia, organizacje i wszelkie podmioty prowadzące sekcje
pływackie bądź zajmujące się działalnością w sporcie pływackim, przy szczególnym
uwzględnieniu podmiotów prowadzących działalność o takim charakterze na terenie
województwa małopolskiego Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek działa jako kontynuator Krakowskiego Związku Pływackiego powstałego
w 1926 roku, używając skrótowej nazwy MOZP.
3. MOZP jest członkiem Polskiego Związku Pływackiego, w skrócie PZP.

§2
1. Terenem działania MOZP jest obszar województwa małopolskiego Rzeczypospolitej
Polskiej, przy czym dla realizacji swych celów statutowych Związek może także:
a) zrzeszać podmioty prowadzące działalność w sporcie pływackim, których działalność
prowadzona jest faktycznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poza terenem
województwa małopolskiego,
b) prowadzić działania na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza
granicami kraju.
2. Siedzibą MOZP jest miasto Kraków.

§3
1. MOZP posiada osobowość prawną, jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym

Rejestrze Sądowym, działające o nieograniczonym czasie trwania.
2. Związek działa zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, statutem i innymi

regulacjami PZP oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§4
1. Związek opiera swą działalność na aktywności i pracy społecznej zrzeszonych
w MOZP członków oraz działaczy MOZP.
2. Do prowadzenia spraw Związku, MOZP może zatrudniać pracowników bądź zawierać
umowy cywilnoprawne, w tym również z członkami bądź działaczami Związku.
3. Dla realizacji swych celów statutowych Związek może przystępować do innych

organizacji krajowych i międzynarodowych, bądź podejmować współpracę z takimi
organizacjami.
§5
1. Związek prowadzi swoją działalność w dziedzinie sportu pływackiego, to jest
w zakresie: pływania, pływania synchronicznego, pływania na wodach otwartych,
pływania Masters, skoków do wody i piłki wodnej.
2. MOZP działa jako reprezentant sportu pływackiego na terenie województwa

małopolskiego Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
1. MOZP samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne.
2. Związek może uchwalać akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, w tym akty
o treści obowiązującej wszystkie zrzeszone w MOZP podmioty.
3. Związek używa własnej pieczęci oraz swoich znaków organizacyjnych, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Podstawowymi celami MOZP są:
1) Realizacja

na

terenie

upowszechniania

kultury

działania

Związku

fizycznej

i

zadań

sportu

publicznych

przy

w

uwzględnieniu

zakresie
sportu

niepełnosprawnych i niesłyszących, w tym w szczególności sportu pływackiego
dzieci i młodzieży;
2) Rozwój sportu pływackiego na terenie działania Związku;
3) Reprezentowanie sportu pływackiego z terenu działania Związku.

§8
Dla realizacji celów wskazanych w § 7 Statutu MOZP może stosować w szczególności
następujące środki działania:
1) Zrzeszanie klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji i wszelkich podmiotów
prowadzących sekcje sportów pływackich bądź zajmujących się sportem pływackim,
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących taką działalność na terenie
województwa małopolskiego Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Organizacja, nadzór i prowadzenie poprzez powierzenie organizacji zawodów
współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim na terenie województwa
małopolskiego Rzeczypospolitej Polskiej, przy szczególnym uwzględnieniu zawodów
powierzonych przez PZP, mistrzostw okręgu małopolskiego oraz innych zawodów
znajdujących się w corocznie sporządzanym przez MOZP Kalendarzu Imprez;
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3) Wydawanie w oparciu o przepisy obowiązujące i postanowienia PZP:
a) corocznego Kalendarza Imprez organizowanych na terenie województwa
małopolskiego RP w zakresie sportu pływackiego,
b) komunikatów do organizowanych na terenie województwa małopolskiego RP

zawodów,
c) regulaminów zawodów i innych imprez sportowych, regulaminów wyjazdów

szkoleniowych i innych regulaminów niezbędnych do właściwej organizacji
pracy Związku i zrzeszonych w nim podmiotów.
4) Zatwierdzanie
małopolskiego

w
do

poszczególnych
zawodów

grupach

wiekowych

sporcie

pływackim

w

reprezentacji
o

randze

okręgu
zawodów

międzynarodowych, olimpiad młodzieży oraz innych zawodów, do których
wytypowanie reprezentacji okręgu jest konieczne;
5) Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sporu pływackiego, w tym
w szczególności szkolenie: zawodników, sędziów, instruktorów i trenerów;
6) Organizacja narad i konferencji dotyczących sportu pływackiego;
7) Nadawanie zawodnikom z terenu województwa małopolskiego RP klas sportowych nie
zastrzeżonych do nadawania przez PZP;
8) Prowadzenie ewidencji zawodników członków MOZP wymagających zgłoszenia
w Związku;
9) W przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami wyrażanie zgody na
zmianę przynależności klubowej przez zawodnika jednego z członków MOZP;
10) Propagowanie zasady współzawodnictwa sportowego zgodnie z regułą fair play;
11) Zwalczanie niedozwolonego dopingu w sporcie;
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12) Rozwijanie

działalności

informacyjnej

w

zakresie

sportu

pływackiego

i upowszechniania pływania, przy współpracy z instytucjami naukowymi oraz
instytucjami prowadzącymi środki masowego przekazu informacji;
13) Opiniowanie zamierzeń i dokumentacji budowy obiektów pływackich na terenie
województwa małopolskiego RP;
14) Rozstrzyganie lub kierowanie do rozstrzygnięcia przez PZP sporów dotyczących
zakresu działania MOZP a powstałych wśród członków MOZP, zawodników, trenerów
i instruktorów, sędziów i działaczy Związku;
15) Nadzorowanie

przestrzegania

przez

członków

Związku

statutu

MOZP

i obowiązujących w ramach działania Związku regulaminów;
16) Prowadzenie

działalności związanej z pozyskiwaniem środków i funduszy,

przeznaczanych następnie na działalność statutową MOZP.

Rozdział III
Członkowie Związku, prawa i obowiązki członków
§9
Wśród członków MOZP wyróżnia się:
1) Członków zwyczajnych,
2) Członków wspierających,
3) Członków honorowych.

§ 10
1. Członkami zwyczajnymi MOZP mogą być kluby sportowe, stowarzyszenia,
organizacje i wszelkie podmioty prowadzące sekcje sportów pływackich bądź
zajmujące się sportem pływackim, które złożą deklarację członkowską do MOZP wraz
z wykazem zawodników, kadry szkoleniowej, działaczy i wykorzystywanych do
prowadzenia działalności w zakresie sportu pływackiego obiektów.
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2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych MOZP następuje po realizacji warunków
wskazanych w ust. 1, na podstawie uchwały Zarządu MOZP przesyłanej do
wiadomości PZP.
3. Członkowie zwyczajni mają w szczególności uprawnienie do:
a) Uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez PZP, MOZP
i członków tych Związków;
b) Wyboru władz MOZP;
c) Wskazywania i wybierania na walnych zjazdach delegatów MOZP na Krajowy
Zjazd PZP;
d) Składania wniosków i postulatów do władz MOZP we wszystkich sprawach
dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego organów.
4. Członkowie zwyczajni są zobowiązani w szczególności do:
a) Czynnego udziału w realizacji zadań statutowych MOZP;
b) Przestrzegania Statutu MOZP oraz przepisów wydawanych na jego podstawie;
c) Regularnego opłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych i innych opłat
na rzecz MOZP określonych obowiązującymi zapisami regulacji Związku;
d) Czuwania nad przestrzeganiem zasad określonych Statutem MOZP i innymi
regulacjami

Związku

przez

działaczy,

sędziów,

trenerów,

instruktorów

i zawodników.
§ 11
1. Członkiem wspierającym MOZP może zostać każda osoba fizyczna i każdy podmiot
zainteresowany sprawami sportu pływackiego, który zamierza wspierać finansowo
bądź organizacyjnie MOZP.
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2. Przyjęcie w poczet członków wspierających MOZP następuje po złożeniu pisemnej
deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu MOZP.
3. Członek wspierający może działać w strukturach MOZP za pośrednictwem swojego
przedstawiciela, odpowiednio umocowanego do takiego działania.
4. Członek wspierający może korzystać z uprawnień przyznanych dla niego przez Zarząd

MOZP i określonych mu na piśmie.
§ 12
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla
działalności MOZP i krzewienia idei sportu pływackiego.
2. Członkostwo honorowe MOZP nadawane jest przez Zarząd MOZP poprzez wydanie

uchwały o nadaniu członkostwa honorowego.
§ 13
1. Członkostwo zwyczajne w MOZP ustaje na skutek:
a) Pisemnej deklaracji członka o chęci wystąpienia z MOZP;
b) Skreślenia z listy członków MOZP na skutek zalegania przez członka w opłacaniu

składek członkowskich przez okres jednego roku;
c) Wykluczenia członka z powodu działania na szkodę MOZP bądź nieprzestrzegania
przez członka regulacji wydanych przez MOZP;
d) Ustania bytu prawnego członka MOZP;
e) Rozwiązania się MOZP.
2. Członkostwo wspierające w MOZP ustaje na skutek:
a) Pisemnej deklaracji członka;
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b) Wykluczenia członka z powodu działania na szkodę MOZP bądź nieprzestrzegania
przez członka regulacji wydanych przez MOZP;
c) Śmierci bądź ustania bytu prawnego członka MOZP;
d) Rozwiązania się MOZP.
3. Członkostwo honorowe MOZP ustaje w przypadku:
a) Pisemnej rezygnacji członka;
b) Wykluczenia członka z powodu działania na szkodę MOZP, nieprzestrzegania
przez członka regulacji wydanych przez MOZP bądź działania w sposób urągający
honorowemu członkostwu MOZP;
c) Śmierci członka MOZP;
d) Rozwiązania się MOZP.
4. Od uchwały Zarządu MOZP o skreśleniu bądź wykluczeniu członka, członkowi
przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów MOZP w terminie
30 dni od dnia otrzymania uchwały.
5. Złożenie przez członka odwołania wskazanego w ust. 4 nie wpływa na
natychmiastową

wykonalność

uchwały

powodującą

zawieszenie

uprawnień

członkowskich od dnia wydania uchwały przez Zarząd MOZP.

Rozdział IV
Władze MOZP - zapisy ogólne
§ 14
1. Władzami Związku są:
a) Walny Zjazd Delegatów MOZP,
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b) Zarząd MOZP,
c) Komisja Rewizyjna MOZP.
2. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku rezygnacji bądź wykluczenia członków władz, każdej w władz
przysługuje prawo kooptacji spośród osób zgłoszonych do wyboru i wybieranych do
tych władz w trakcie ich powoływania z początkiem kadencji. Liczba członków
władz, którzy mieliby podlegać kooptacji nie może przekraczać w przeciągu całej
kadencji każdej z władz 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru dokonywanego
z początkiem kadencji.
4. Jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos
przewodniczącego.
5. Głosowanie przez członków władz związku w sprawach personalnych odbywa się
jako głosowanie tajne.

Walny Zjazd Delegatów
§ 15
1. Walny Zjazd Delegatów może być:
a) Zwyczajny Sprawozdawczy,
b) Zwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy,

c) Nadzwyczajny.
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2. Zwyczajne Walne Zjazdy Delegatów są zwoływane przez Zarząd MOZP, w miejscu
i terminie przez Zarząd ustalonym.
3. Zwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Walny Zjazd Delegatów odbywa się co
4 lata licząc od ostatnich wyborów do władz Związku, celem przeprowadzenia
kolejnych wyborów do władz Związku w związku z zakończeniem kadencji przez
władze związku poprzednio wybrane.
4. Zwyczajny Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów odbywa się co roku, począwszy
od pierwszego zjazdu mającego miejsce po zakończeniu pierwszego roku
kalendarzowego działalności nowo wybranych członków Zarządu, następującego
w terminie do końca drugiego kwartału roku następnego. W trakcie tego zjazdu
rozpatrywane są sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdania z bieżącej rocznej działalności Związku.
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd na skutek:
a) Uchwały podjętej przez poprzednio zwołany Walny Zjazd Delegatów,
b) Uchwały Zarządu MOZP podjętej większością 2/3 głosów,
c) Złożenia wniosku w tym zakresie przez Komisję Rewizyjną MOZP,
d) Złożenia wniosku w tym zakresie podpisanego przez co najmniej ½ członków
zwyczajnych MOZP.
6. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów są wyłącznie
sprawy, dla których dany zjazd został zwołany.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu, Zarząd zawiadamia na co
najmniej 30 dni przed terminem, podając jednocześnie porządek obrad zjazdu:
a) Wszystkich członków zwyczajnych MOZP,
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b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MOZP,
c) Członków Zarządu PZP,
d) Terenowe władze sportowe z obszaru województwa małopolskiego RP.

§ 16
1. W Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym oraz pełnym
prawem wyborczym przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych MOZP
określeni liczbowo według klucza ustalanego i ogłaszanego przed każdym zjazdem
przez Zarząd MOZP.
2. Kumulacja mandatów przez delegatów jest niedopuszczalna.
3. W Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
a) Członkowie władz MOZP, którzy nie zostali wybrani delegatami na Zjazd,
b) Przedstawiciele członków wspierających MOZP,
c) Przedstawiciele władz oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd MOZP.

§ 17
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) Uchwalanie zmian Statutu MOZP;
2) Uchwalanie programu działania na kolejną kadencję władz związku MOZP;
3) Rozpatrywanie i Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej MOZP;
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4) Udzielanie absolutorium Zarządowi MOZP i jego komisjom;
5) Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej MOZP,

ustalanie liczby

członków tych władz; wybór Prezesa Zarządu – w przypadku opisanym treścią
§ 18 pkt. 3 Statutu, wybór: Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika – po wskazaniu
kandydatów przez Prezesa Zarządu wybranego w trybie opisanym treścią § 18 pkt.
3 Statutu;
6) Wybór delegatów na Krajowy Zjazd PZP zgodnie z każdorazowymi liczbowymi
wskazaniami PZP;
7) Uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu Delegatów;
8) Rozpatrywanie wnoszonych przez członków Związku odwołań od uchwał Zarządu
MOZP;
9) Rozpatrywanie pozostałych spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Związku.
Zarząd MOZP, Prezydium MOZP i organy Zarządu
§ 18
1. Zarząd MOZP składa się z liczby od 8 do 12 członków – zależnie od każdorazowo
podejmowanej podczas wyboru członków Zarządu uchwały Walnego Zjazdu
Delegatów - w tym w każdym przypadku z: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza
i Skarbnika.
2. Przewodniczący Kolegium Sędziów MOZP wchodzi w skład Zarządu po aprobacie
przez Walny Zjazd Delegatów MOZP
3. Zarząd MOZP reprezentują na zewnątrz: Prezes i Wiceprezesi bądź upoważnieni
przez nich członkowie Zarządu.
4. Do wyboru Prezesa Zarządu dochodzi na Zwyczajnym Walnym Sprawozdawczo
- Wyborczym Zjeździe Delegatów odbywającym się po zakończeniu kadencji
Zarządu, w sytuacji gdy najpóźniej na tym zjeździe wskazany zostanie przez osoby
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działające w środowisku sportowym pływackim co najmniej jeden kandydat na
Prezesa Zarządu wyrażający zgodę na pełnienie takiej funkcji, który przedstawi swój
program wyborczy.
5. W przypadku opisanym w pkt. 3 Prezes Zarządu wybierany jest w głosowaniu tajnym,
przy założeniu iż:
a) jeśli zgłoszony zostanie jeden kandydat, do wyboru kandydata dojdzie jeżeli za jego
kandydaturą zagłosuje ponad ½ osób uprawnionych do głosowania;
b) jeśli zgłoszonych zostanie kilku kandydatów, do wyboru jednego z nich dojdzie
w przypadku gdy kandydaturę jednego z kandydatów poprze ponad ½ osób
uprawnionych do głosowania;
c) jeśli zgłoszonych zostanie kilku kandydatów i żaden z nich nie osiągnie podczas
głosowania liczby głosów wskazanej w pkt. b, do wyboru jednego z kandydatów
dojdzie po przeprowadzeniu ponownego głosowania z udziałem dwóch kandydatów,
którzy otrzymali największą liczbę głosów podczas pierwszego głosowania, przy
wyborze tego z nich, który osiągnie większą liczbę głosów.
6. W przypadku, w którym Prezes Zarządu zostanie wybrany w sposób opisany w pkt 4,
Prezesowi Zarządu przysługiwać będzie prawo wskazania kandydatów na członków
Zarządu. Przyjęcie wskazanych przez Prezesa kandydatów na członków Zarządu
wymaga wyrażonej podczas głosowania akceptacji co najmniej 1/2 osób
uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym
Zjeździe Delegatów.
7. W przypadku braku realizacji założeń wskazanych w pkt 3 bądź jeśli nie dojdzie do
wyboru Prezesa Zarządu w jeden ze sposobów opisanych w pkt 4, na Zwyczajnym
Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym Zjeździe Delegatów dochodzi do wyboru
określonej uchwałą liczby członków Zarządu. Wówczas to do ukonstytuowania się
Zarządu dochodzi podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranych członków
Zarządu w sposób opisany stosownym regulaminem.
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8. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiem członka stale
urzędującego, jeśli taki został wybrany na daną kadencję. W przypadku członka
Zarządu urzędującego stale możliwe jest zatrudnienie takiego członka przez MOZP,
bądź zawarcie z takim członkiem Zarządu stosownych umów cywilnoprawnych.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) Śmierci członka Zarządu;
b) Złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji;
c) Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów o wykluczeniu członka Zarządu na skutek

dokonania przez członka naruszeń skutkujących odpowiedzialnością karną bądź
dyscyplinarną.
§ 19
1. Do kompetencji Zarządu MOZP należy w szczególności:
1) Kierowanie działalnością MOZP pomiędzy Walnymi Zjazdami Delegatów MOZP;
2) Reprezentowanie MOZP na zewnątrz;
3) Ustalenie rocznych planów działalności MOZP i preliminarzy finansowych;
4) Zarządzanie majątkiem MOZP;
5) Zaciąganie

zobowiązań

imieniem

MOZP,

zgodnych

z

treścią

preliminarzy

finansowych;
6) Zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów MOZP;
7) Wykonywanie uchwał Walnych Zjazdów Delegatów MOZP;
8) Przyjmowanie, skreślanie oraz wykluczanie członków MOZP;
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9) Nadzorowanie i koordynowanie działalności członków MOZP w zakresie określonym
Statutem;
10) Ocena działalności członków zwyczajnych i wspierających MOZP;
11) Nakładanie kar dyscyplinarnych na członków MOZP, zawodników, trenerów
i instruktorów, działaczy i sędziów – zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi
odrębnymi regulaminami;
12) Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami MOZP w zakresie działalności statutowej
MOZP;
13) Określanie wysokości składek członkowskich, opłat za licencje i innych opłat na rzecz
Związku zgodnych z jego działalnością;
14) Powoływanie komisji MOZP;
15) Powoływanie Prezydium Zarządu MOZP.
2. Szczegóły dotyczące zakresu działania, organizacji oraz trybu pracy Zarządu
MOZP określa stosowny regulamin.
§ 20
1. Zarząd MOZP zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. W okresie pomiędzy zebraniami Zarządu MOZP kompetencje Zarządu realizuje
Prezydium Zarządu, posiadające uprawnienia Zarządu.
3. Prezydium Zarządu MOZP składa się z: Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza
i Skarbnika MOZP.
4. Uchwały Prezydium Zarządu wymagają następczego poinformowania Zarządu MOZP
o ich podjęciu. Powyższe i inne działania Prezydium Zarządu następują zgodnie
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z odrębnym regulaminem dotyczącym organizacji oraz trybu pracy Prezydium
Zarządu.
§ 21
1. Dla realizacji konkretnych zadań MOZP, Zarząd MOZP może powoływać komisje

stanowiące organy Zarządu, odpowiedzialne za swoją działalność przed Zarządem.
2. Na prawach komisji Zarządu MOZP działają w szczególności: Prezydium Kolegium
Sędziów MOZP i Rada Trenerów MOZP.
3. Szczegółowy zakres działania, tryb pracy i organizację każdej z komisji określają

zapisy regulaminów utworzonych dla każdej z komisji przez Zarząd MOZP.
Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Komisja Rewizyjna MOZP składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, nie później niż 14 dni po
Walnym Zjeździe Delegatów MOZP.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Komisja Rewizyjna odpowiada za swoje działania przez Walnym Zjazdem Delegatów

MOZP.
§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej MOZP należy:
1) Przeprowadzanie okresowej kontroli całokształtu działalności statutowej MOZP
przy szczególnym uwzględnieniu kontroli finansowo – gospodarczej w zakresie tej
działalności;
2) Badanie pod względem finansowo – gospodarczym sprawozdań finansowych
Zarządu;
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3) Prawo żądania od Zarządu MOZP wyjaśnień dotyczących jego działalności;
4) Prawo określenia wniosków pokontrolnych oraz sposobu i terminu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości;
5) Prawo Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu MOZP w przypadku
naruszenia postanowień Statutu, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu
finansowo – gospodarczego;
6) Zgłaszanie na Walnym Zjeździe Delegatów MOZP wniosków o udzielenie

absolutorium ustępującemu Zarządowi, bądź wniosków przeciwnych.
Rozdział V
Nagrody i kary - zapisy ogólne
§ 24
1. Za aktywną działalność w zakresie realizacji zadań statutowych MOZP, Związek ma

prawo nagradzania i wyróżniania w ramach obowiązujących przepisów oraz
regulaminów Związku członków, działaczy, sędziów, trenerów i instruktorów oraz
zawodników.
2. Za działanie wbrew postanowieniom Statutu, uchwał Zarządu MOZP bądź innych

regulaminów obowiązujących w MOZP możliwe jest nałożenie na członków MOZP,
zawodników, działaczy, instruktorów i trenerów oraz sędziów podległych MOZP kar
dyscyplinarnych.
3. Nałożenie kar dyscyplinarnych, o których

mowa w ust. 2 następuje po

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego.
4. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień, prowadzenia postępowania dyscyplinarnego

oraz nakładania kar określa Zarząd MOZP osobnymi regulaminami.

Rozdział VI
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Majątek Związku
§ 25
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe,
fundusze i pieniądze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) Składki członkowskie,
b) Dochody Związku uzyskiwane z prowadzenia działalności statutowej,
c) Dotacje i Subwencje,
d) Darowizny, zapisy, inne wpłaty ofiarności publicznej.
3. Związek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Wszelki uzyskiwany przez Związek dochód przeznaczany jest na działalność
statutową MOZP.
5. Dla ważności oświadczeń woli, w tym zwłaszcza wyrażonych dokumentem,
dotyczących praw lub obowiązków majątkowych Związku, wymagane jest
współdziałanie i podpis dwóch osób spośród wymienionych: Prezesa, Wiceprezesa,
Skarbnika, jednego z członków Zarządu posiadającego pełnomocnictwo udzielone
przez Zarząd.
6. Dla ważności pozostałych oświadczeń woli, nie rodzących zobowiązań majątkowych,

wymagany

jest

podpis

Prezesa

Zarządu

bądź

innej

osoby

posiadającej

pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku
§ 26
18

Zmiana niniejszego Statutu może zostać uchwalona przez Walny Zjazd Delegatów MOZP,
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
§ 27
1. Rozwiązanie MOZP może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zjazdu Delegatów
MOZP podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności połowy liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu MOZP powinna określać przeznaczenie majątku MOZP

i zawierać uzasadnienie dotyczące rozdysponowania tym majątkiem, jak również
określające sposób przeprowadzenia procesu likwidacji MOZP.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 28
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia, uchylając dotychczas
obowiązujący Statut.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące.
3. Prawo do interpretacji i wyjaśniania zapisów niniejszego Statutu budzących

wątpliwości przysługuje Walnemu Zjazdowi Delegatów MOZP podczas każdego
zjazdu, a pomiędzy zjazdami Zarządowi MOZP.
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