
STATUT

ŁÓDZKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
PŁYWACKIEGO



I. Nazwa, siedziba i charakter pracy.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Łódzki Okręgowy Związek Pływacki” w skrócie ŁOZP.

§ 2

Terenem działalności Ł.O.Z.P. jest województwo łódzkie a siedzibą miasto Łódź.

§ 3

Łódzki Okręgowy Związek Pływacki jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość
prawną.

§ 4

Łódzki Okręgowy Związek Pływacki może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Łódzki Okręgowy Związek Pływacki opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich
członków i działaczy. Dla realizacji określonych celów statutowych ŁOZP może zatrudnić
pracowników etatowych jak również urzędujących członków Zarządu.

II. Cel i zadania.

§ 6

Celem działania Ł.O.Z.P. jest:

A/ rozpowszechnianie umiejętności pływania. Pod pojęciem pływania poniższy statut rozumie:
pływanie, piłkę wodną, skoków do wody i pływania synchroniczne,

B/ działanie dla stałego podnoszenia poziomu sportu pływackiego,

C/ reprezentowanie zrzeszonego w Ł.O.Z.P. sportu pływackiego wobec społeczeństwa,
lokalnych władz oraz innych organizacji sportowych w Polsce i zagranicą,

D/ koordynacja działań zrzeszonych i nie zrzeszonych w Ł.O.Z.P. organizacji pracujących dla
podniesienia poziomu sportu pływackiego,

§ 7



Do podstawowych zadań Ł.O.Z.P. należy:

A/ Przekładanie władzom lokalnym wniosków w sprawach związanych z rozwojem sportu
pływackiego,

B/ współdziałanie z władzami szkolnymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na
odcinku rozpowszechniania sportu pływackiego i umiejętności pływania.

C/ sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów organizacyjnych i
sportowych,

D/ szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziów,

E/ organizacja, współorganizowanie lub zlecanie organizacji zawodów pływackich i szkolenia
sportowego,

F/ ustalanie reprezentacji okręgu i klas sportowych,

G/ zatwierdzanie rekordów okręgu,

H/ prowadzenie ewidencji sędziów i trenerów z terenu okręgu,

I/ czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, trenerów, działaczy,

J/ rozstrzyganie sporów między zrzeszonymi organizacjami,

K/ podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji zadań statutowych,

L/ wydawanie licencji i prowadzenie ewidencji zawodników ŁOZP.

III Zasady organizacyjne.

§ 8

Ł.O.Z.P. jest najwyższą władzą społeczną w pływaniu na terenie województwa łódzkiego.
Wszystkie organizacje zrzeszone w Ł.O.Z.P. są zobowiązane do podporządkowania się
zarządzeniom wydanym przez Ł.O.Z.P.

§ 9

Ł.O.Z.P. jest członkiem Polskiego Związku Pływackiego na zasadach określonych w niniejszym
statucie oraz statucie P.Z.P.

§ 10

Organizacje zrzeszone w ŁOZP są członkami PZP. ŁOZP może być członkiem innych
organizacji i stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej po podjęciu stosownych
Uchwał przez Zarząd ŁOZP.

§ 11



Władze i członkowie Ł.O.Z.P. podporządkowują się przepisom zawartym w statucie,
regulaminach i przepisach sportowych P.Z.P.

IV Członkowie.

§ 12

Członkowie Ł.O.Z.P. dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każda organizacja sportowa mająca swoją siedzibę na terenie
działania Ł.O.Z.P.

§ 14

Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego
przez Zarząd Ł.O.Z.P.

§ 15

Członkami honorowymi są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla sportu pływackiego na
terenie Ł.O.Z.P.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Ł.O.Z.P.
Członkiem wspierającym może być każdy podmiot gospodarczy, jednostka budżetowa, instytucja
oraz osoba fizyczna która zgłosiła taką chęć Zarządowi Ł.O.Z.P.
Godność Honorowego Prezesa ŁOZP nadaje Walne Zgromadzenie,

§ 16

Członkiem wspierającym może być każdy podmiot gospodarczy, jednostka budżetowa, instytucja
oraz osoba fizyczna która zgłosiła taką chęć Zarządowi Ł.O.Z.P.

§ 17

Członkowie zwyczajni Ł.O.Z.P. mają prawo do:

A/ Udziału za pośrednictwem swoich delegatów w Walnych Zgromadzeniach Ł.O.Z.P. z głosem
stanowiącym,

B/ żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

C/ udział w imprezach i innej działalności określonych przepisami i regulaminami sportowymi.

§ 18



Członkowie Ł.O.Z.P. są obowiązani do:

A/ przestrzegać statutu, zarządzeń, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w
sporcie,
B/ działać zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz Ł.O.Z.P.

C/ dbać o wysoki poziom sportowy i moralny zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i
działaczy,

D/ branie czynnego udziału w realizacji zadań statutowych ŁOZP w tym udziału w zawodach,
obozach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez ŁOZP.

E/ opłacania składek członkowskich oraz terminowego regulowania innych należności
finansowych ustalonych przez Zarząd ŁOZP.

§ 19

1. Członkostwo Ł.O.Z.P. ustaje w przypadku:

A/ wystąpienia – zgłoszonego na piśmie Zarządowi Ł.O.Z.P.

B/ rozwiązania się członka Ł.O.Z.P.

D/ wykluczenia lub zawieszenia. Członek może być zawieszony lub wykluczony przez podjętą
Uchwałę Zarządu ŁOZP, następuje to w przypadku braku czynnego udziału w realizacji zadań i
celów ŁOZP lub naruszenia postanowień statutu, uchwał lub decyzji Zarządu ŁOZP.

2. Skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie prawomocnej Uchwały Zarządu Ł.O.Z.P.
Wykluczenie może nastąpić w przypadku istotnego naruszenia przez członka postanowień
niniejszego statutu lub innych przepisów obowiązujących w sporcie.

3.Od Uchwały Zarządu ŁOZP przysługuje odwołanie do Zarządu PZP w terminie 30 dni od
daty otrzymania Uchwały.

V. Majątek i fundusze Ł.O.Z.P.

§ 20

Na fundusze Ł.O.Z.P. składają się:

A/ składki członków w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,

B/ inne opłaty uchwalone przez Zarząd ŁOZP.

C/ składki członków wspierających,

D/ dochody z imprez, opłaty startowe itp.,

E/ dotacje, subwencje, dary,



F/ dochody z prowadzonej działalności gospodarczej: prowadzonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie,

G/ wpływy za wydawanie i odnawianie licencji zawodników.

§ 21

Przedmiotami i środkami trwałymi stanowiącymi majątek Ł.O.Z.P. w przypadku ich zbycia
dysponuje Zarząd ŁOZP. Gospodarowanie środkami obrotowymi pozostaje w gestii Zarządu ŁOZP.

§ 22

Rok administracyjny trwa od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,

VI Władze Ł.O.Z.P.

§ 23

Władzami Ł.O.Z.P są:

- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd Ł.O.Z.P.
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Dyscyplinarna,
Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata,

VII Walne zgromadzenie.

§ 24

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Ł.O.Z.P.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25

Do kompetencji walnego Zgromadzenia należy:

A/ nadawanie kierunku działalności Ł.O.Z.P. i uchwalania programów pracy z uwzględnieniem
wytycznych P.Z.P.

B/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,

C/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

D/ uchwalanie preliminarza budżetowego,



E/ wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej,

F/ podejmowanie uchwał w zakresie zbycia majątku Ł.O.Z.P.

G/ nadawanie na wniosek Zarządu godności członka honorowego Ł.O.Z.P.

I/ rozwiązanie Ł.O.Z.P.

J/ uchwalanie obciążeń finansowych członków zwyczajnych na rzecz Ł.O.Z.P oraz wysokość kar
administracyjnych za przekroczenia porządkowe,

K/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków a nie
należących do kompetencji innych władz,

L/ wybór delegatów w głosowaniu tajnym na Zjazd PZP wg ustalonych wytycznych PZP.

§ 26

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zbiera się co najmniej raz na cztery lata,

§ 27

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Ł.O.Z.P. który ustala termin i miejsce obrad, zawiadamiając
wszystkich członków na piśmie wysyłanych na 4 tygodnie przed terminem zebrania o czasie, miejscu
i proponowanym porządku obrad.

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Ł.O.Z.P. na podstawie:

A/ jednoczesnego ustąpienia 1/3 składu Zarządu ŁOZP,

B/ uchwały Zarządu Ł.O.Z.P. podjętej większością 2/3 głosów członków Zarządu ŁOZP,

C/ wniosku Komisji Rewizyjnej podjętej jednogłośnie,

D/ żądania co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Ł.O.Z.P. w terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku,

§ 29

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie może rozpatrywać tylko te sprawy dla których zostało zwołane.

§ 30

WWalnym Zgromadzeniu biorą udział delegacje członków zwyczajnych z głosem stanowiącym.
Członkowie honorowi, wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd Ł.O.Z.P. mogą brać udział
w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 31



Członkowie zwyczajni mogą delegować swoich przedstawicieli w ilości stosownej do
przysługujących im ilości mandatów. Delegaci członków zwyczajnych biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu z głosem stanowiącym muszą być zaopatrzone w pisemne pełnomocnictwo.

§ 32

Ilość mandatów przysługująca członkom zwyczajnym winna opierać się o podstawę klasyfikacji
sportowej. Klucz do ustalenia ilości mandatów ustala w drodze uchwały Zarząd Ł.O.Z.P.

§ 33

Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność upoważnionych delegatów,
członków zwyczajnych reprezentujących co najmniej 2/3 ogólnej ilości głosów.
Walne Zgromadzenie jest ważne w II terminie, bez względu na ilość mandatariuszy..

§ 34

Walne Zgromadzenie nie jest instancją odwoławczą od Uchwał Zarządu.

§ 35

Prawo zgłaszania wniosków na Walne Zgromadzenie przysługuje, Zarządowi, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Dyscyplinarnej, członkom zwyczajnym Ł.O.Z.P. oraz władzom P.Z.P.
Wnioski winny być nadesłane Zarządowi najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem zebrania i
rozesłane wszystkim członkom zwyczajnym.

§ 36

Wnioski zgłoszone po terminie mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie tylko w
przypadku uchwalenia ich nagłości. Wnioski nie zgłoszone na 2 tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia będą traktowane jako wnioski nagłe i mogą być przedmiotem obrad o ile wniesione
zostaną na piśmie, a Walne Zgromadzenie większością 2/3 obecnych delegatów wyrazi na to zgodę.
Wnioski nagłe nie mogą dotyczyć spraw wymagających większości kwalifikowanej. Prawo
zgłaszania wniosków nagłych przysługuje delegatom.

§ 37

Wnioski dotyczące zmian statutu i rozwiązania ŁOZP mogą być rozpatrywane jedynie wówczas, o
ile były rozesłane członkom zwyczajnym co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Walnego
Zgromadzenia.

§ 38

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem:

A/ zmian statutu, rozwiązania Ł.O.Z.P.

B/ nagłości wniosku,

C/ nadania godności członka honorowego Ł.O.Z.P.



Dla których wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów obecnych przedstawicieli
członków zwyczajnych.

§ 39

Wybór władz ŁOZP odbywa się tajnie.

VIII Zarząd Ł.O.Z.P.

§ 40

Organem wykonawczym ŁOZP jest Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie. Zarząd składa się
z 9 – 15 członków w tym Prezesa i 1-3 V-ce Prezesów. Wybrany Zarząd ŁOZP dokonuje podziału
funkcji między swych członków na pierwszym posiedzeniu, oraz powołuje Prezydium ŁOZP w ilości
5 – 7 osób.

1. W skład Zarządu wchodzą również:
- Przewodniczący Kolegium Sędziów;
- Przewodniczący Rady Trenerów;
wybrani uprzednio na zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Kolegium Sędziów, oraz Rady
Trenerów i Instruktorów, zaakceptowani przez delegatów na Walnym Zgromadzeniu. W
przypadku braku akceptacji przez Walne Zgromadzenie, Zarząd ŁOZP dokonuje kooptacji
spośród osób ze środowiska sędziowskiego lub trenerskiego oraz przedstawia do akceptacji
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

2. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez
delegatów Walnego Zgromadzenia.

3. Prezes ustępującego Zarządu ma prawo do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu
imiennej listę kandydatów w pełnej ilości składu Zarządu, której akceptacja następuje w
wyniku głosowania.

4. Pierwsze posiedzenie wybranego Zarządu powinno odbyć się w ciągu 1 miesiąca od daty
wyboru.

5. Zarząd może wyłonić ze swego grona Prezydium, które sprawuje władze w jego imieniu w
okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Prezydium może liczyć 5 – 7 osób.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.

§ 41

Do kompetencji Zarządu ŁOZP należy:

1. Reprezentowanie ŁOZP na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. Realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu

pływackiego, wynikających z Uchwał Walnego Zgromadzenia ŁOZP,
3. Kierowanie działalnością ŁOZP,
4. Zarządzanie majątkiem i finansami ŁOZP,
5. Zaciąganie zobowiązań w imieniu ŁOZP w ramach zatwierdzonego budżetu,
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń ŁOZP,
7. Przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie z członków ŁOZP,
8. Nadzorowanie i koordynowanie działalności członków,



9. Wykonywanie innych czynności, nie należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia i
Komisji rewizyjnej,

10. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników ŁOZP,
11. Zarząd ŁOZP może odwołać lub przyjąć rezygnację członka Zarządu w tym Prezesa lub

jednego z V-ce Prezesów,

§ 42

Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność połowy członków Zarządu w tym Prezesa
lub jednego z wiceprezesów.

§ 43

Od Uchwały Zarządu ŁOZP przysługuje odwołanie do Zarządu PZP w terminie 30 dni od daty
otrzymania Uchwały

§ 44

W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd może
dookoptować nowego członka Zarządu.
W przypadku ustąpienia w czasie kadencji więcej niż połowy członków, Zarząd jest obowiązany
zwołać Walne Zgromadzenie celem dokonania wyborów uzupełniających na miejsce wszystkich
członków którzy ustąpili w czasie kadencji.

IX Komisja Rewizyjna.

§ 45

Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Na pierwszym
posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru przewodniczącego z pośród swoich członków.

§ 46

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
A/ kontrola działalności gospodarczo – finansowej Zarządu,
B/ sprawdzanie ksiąg kasowych,
C/ przekładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i wniosku o udzielenie Zarządowi
absolutorium,
D/ stawianie Zarządowi wniosków i zaleceń,

§ 47

Członkowie zwyczajni i władze Ł.O.Z.P. są zobowiązani do udzielania członkom Komisji Rewizyjnej
wyjaśnień i przedstawiania żądanych dowodów,

§ 48
Komisja Rewizyjna winna zbierać się raz w roku dla dokonania kontroli i oceny pracy Zarządu,
przedstawiając Zarządowi protokół kontroli.



§ 49

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów,

§ 50

O ile w czasie kadencji zrezygnowało więcej niż połowa członków komisji to Zarząd zobowiązany
jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem dokonania wyborów uzupełniających.

X. Komisja dyscyplinarna.

§ 51

Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 – 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie, która na
pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego,

§ 52

Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy załatwienie w pierwszej instancji spraw
dyscyplinarnych członków zwyczajnych, zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów oraz
działaczy którzy dopuścili się wykroczeń przeciwko postanowieniu niniejszego statutu, statutu P.Z.P.
regulaminom, instrukcją i uchwałą władz Ł.O.Z.P. lub uprawiają szkodliwą działalność dla
Związku. Wykroczenia powyższe podlegają Komisji Dyscyplinarnej o ile popełnione zostały na
terenie działania Ł.O.Z.P.

§ 53

Regulamin organizacyjny P.Z.P. określa zasady i tok urzędowania sposób odwołania i kary
stosowane w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 54

Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej przysługuje obwinionym i obwiniającym prawo odwołania do
Komisji Dyscyplinarnej przy P.Z.P. na zasadach wskazanych w regulaminie P.Z.P.

XI Reprezantacja Ł.O.Z.P.

§ 55

Ł.O.Z.P. reprezentuje na zewnątrz Prezes względnie jego zastępcy upoważnieni przez Zarząd w
granicach swego umocowania.
Wszelkie pisma i akty prawne rodzące zobowiązania finansowe w Ł.O.Z.P. dla swojej ważności
muszą być podpisane przez Prezesa lub jego zastępcę i osobę upoważnioną uchwałą Zarządu do
tego rodzaju czynności. W przypadku rezygnacji Prezesa spośród pozostałych członków Zarząd
wybiera nowego Prezesa i przejmuje jego obowiązki.



XII Zmiana statutu, rozwiązanie Ł.O.Z.P.

§ 56

Zmiana niniejszego Statutu oraz rozwiązanie Ł.O.Z.P. mogą nastąpić jedynie drogą Uchwały
Walnego Zgromadzenia.

§ 57

W przypadku likwidacji lub rozwiązania Ł.O.Z.P. cały majątek przechodzi na rzecz aktualnych
członków zwyczajnych Ł.O.Z.P.

§ 58

Interpretacja niniejszego Statutu należy do kompetencji Zarządu ŁOZP, a w przypadku wniesionych
odwołań do Walnego Zgromadzenia Delegatów.


