Projekt

STATUT
Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
Związek Sportowy nosi nazwę Małopolski Okręgowy Związek Pływacki, zwany dalej w skrócie
MOZP i jest kontynuatorem tradycji założonego w 1926 roku w Krakowie Krakowskiego Okręgowego
Związku Pływackiego.
§2
Terenem działania MOZP jest obszar województwa małopolskiego z możliwością rozszerzenia
działalności na inne województwa, a siedzibą jest miasto Kraków.
§3
1. MOZP działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.
2. MOZP podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowośd prawną
w rozumieniu obowiązujących przepisów.
3. MOZP samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.
4. MOZP Jako stowarzyszenie
posiadające osobowośd prawną zrzesza na zasadzie
dobrowolności organizacje sportowe i inne , których statut, umowa lub inny akt założycielski
przewiduje prowadzenie działalności w sporcie pływackim
§4
1. MOZP jest członkiem Polskiego Związku Pływackiego zwanego dalej PZP i realizuje cele
i zadania zawarte w statucie PZP.
2. MOZP może byd członkiem innych stowarzyszeo i związków o celach działalności
identycznych lub zbliżonych z celami MOZP lub z takimi organizacjami współpracowad.
§5
1. MOZP opiera swoją działalnośd na aktywności społecznej członków zrzeszonych w nim
organizacji i działaczy MOZP.
2. MOZP zatrudniad pracowników etatowych lub zleceniobiorców.
3. MOZP używa pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
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ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§6
Podstawowymi celami działania MOZP są:
1. Popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pływackiego , w tym sportu
zawodników niepełnosprawnych i niesłyszących na terenie działania
2. Podnoszenie poziomu sportu pływackiego w zakresie pływania, piłki wodnej, skoków do
wody, pływania synchronicznego, a także pływania Masters.
3. Upowszechnianie wśród społeczeostwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
umiejętności pływania we współdziałaniu z terenowymi władzami, instytucjami
i organizacjami.
4. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działao wszystkich członków
MOZP.
§7
Dla realizacji celów wymienionych w § 8 – MOZP stosuje następujące środki działania:
1. Zrzesza kluby, stowarzyszenia, instytucje i organizacje prowadzące sekcje sportów pływackich
na terenie działania.
2. Wydaje komunikaty i regulaminy określające – w oparciu o przepisy i postanowienia PZP –
zasady organizowanych przez siebie imprez, wytyczne dla działalności swych członków,
programy roczne imprez sportowo – szkoleniowych oraz kontroluje przestrzeganie przez
swych członków regulaminów i postanowieo Międzynarodowej Federacji Pływania
Amatorskiego (FINA), PZP oraz swoich.
3. Organizuje lub powierza organizację zawodów, w szczególności mistrzostwa okręgu i innych
powierzonych przez PZP.
4. Zatwierdza reprezentację okręgu w poszczególnych grupach wiekowych do zawodów
międzynarodowych, olimpiad młodzieży oraz innych zawodów.
5. Prowadzi działalnośd szkoleniową, w szczególności w zakresie szkolenia zawodników,
instruktorów, sędziów oraz działaczy sportu pływackiego.
6. Nadaje klasy sportowe zawodnikom oraz czuwa nad zachowaniem przez nich zasad
amatorstwa określonych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, oraz wysokiego poziomu
moralnego.
7. Prowadzi ewidencję wszystkich zawodników zgłoszonych przez swych członków oraz wyraża
zgodę na zmianę barw klubowych według obowiązujących zasad.
8. Rozwija działalnośd informacyjno – propagandową w zakresie sportu pływackiego
i upowszechniania pływania współdziałając w tym celu z organizacjami, instytucjami,
placówkami naukowymi oraz prasą, radiem i telewizją.
9. Współpracuje z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz ze
wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu pływackiego.
10. Prowadzi wszechstronna działalnośd związaną z pozyskiwaniem w sposób prawem
dozwolony środków i funduszy, które przeznacza na działalnośd statutową.
11. Opiniuje zamierzenia i dokumentację budowy obiektów pływackich.
12. Uczestniczy w naradach i konferencjach organizowanych na swym terenie działania,
a dotyczących sportu pływackiego i upowszechniania umiejętności pływania wśród
społeczeostwa.
13. Nadzoruje i koordynuje działalnośd swych członków w zakresie sportu pływackiego.
14. Rozstrzyga lub kieruje do rozstrzygnięcia przez PZP spory powstałe wśród członków MOZP,
zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów i działaczy na swoim terenie działania.
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15. Stosuje inne środki działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie okażą się niezbędne
do realizacji swych zadao statutowych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie MOZP, ich prawa o obowiązki.
§8
Członkowie MOZP dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych
§9
1. Członkami zwyczajnymi MOZP mogą byd instytucje i organizacje które:
 Propagują i rozwijają sport pływacki
 Posiadają osobowośd prawną
 Zgłoszą akces do MOZP przez złożenie określonej deklaracji wraz z wykazem posiadanych
zawodników, kadry szkoleniowej, działaczy i obiektów pływackich.
2. Przyjęcie z poczet członków MOZP następuje po spełnieniu warunków wymienionych w ust.
1, na podstawie uchwały Zarządu MOZP przesłanej do wiadomości PZP.
§ 10
Członkowie zwyczajni MOZP mają prawo do:
1. Uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez PZP, MOZP i członków tych
organizacji.
2. Wyboru władz MOZP.
3. Wysuwania i wybierania na walnych zjazdach delegatów MOZP na Krajowy Zjazd PZP.
4. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz MOZP, PZP oraz oceny ich działalności.
5. Korzystania z innych uprawnieo wynikających ze statutu i działalności MOZP.
§ 11
Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje
w klubie sportowym będącym członkiem Związku nie może byd członkiem lub posiadad udziałów albo
akcji lub byd członkiem organów lub władz innego klubu sportowego, uczestniczącego we
współzawodnictwie w sporcie pływackim.
§ 12
Członkowie zwyczajni MOZP obowiązani są do:
1. Czynnego udziału w realizacji zadao statutowych MOZP.
2. Ścisłego przestrzegania statutu MOZP i PZP oraz przepisów wydawanych na ich podstawie.
3. Podporządkowania się uchwałom oraz postanowieniom władz MOZP i PZP.
4. Czuwania nad przestrzeganiem zasad określonych przez władze sportowe oraz nad
zachowaniem należytego poziomu moralnego działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów
i zawodników.
5. Regularnego opłacania składek członkowskich.
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§ 13
1. Członkiem wspierającym MOZP może byd każda osoba prawna i fizyczna, zainteresowana
sprawami sportu pływackiego, która wspiera finansowo MOZP i zostanie przyjęta przez
Zarząd MOZP na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający może działad w strukturach MOZP za pośrednictwem swojego
przedstawiciela.
3. Członek wspierający korzysta z uprawnieo przyznanych przez Zarząd MOZP.
§ 14
1. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Zarząd MOZP osobom prawnym
i fizycznym, szczególnie zasłużonym dla działalności MOZP i krzewienia idei sportu
pływackiego.
2. Procedura nadawania członkostwa honorowego MOZP odbywa się na podstawie osobnego
regulaminu uchwalonego przez Zarząd MOZP.
§ 15
Członkostwo w MOZP ustaje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka – zgłoszonego na piśmie.
2. Wykluczenia w trybie Uchwały przez Zarząd MOZP
 na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres jednego roku.
 z powodu działania na szkodę MOZP oraz nieprzestrzegania uchwał i innych
obowiązujących przepisów.
 w przypadku braku aktywności i nie uczestniczenia w realizacji zadao statutowych MOZP.
3. Rozwiązania się MOZP lub organizacji będącej członkiem MOZP.
4. Członek MOZP może byd skreślony z listy członków O ustaniu członkostwa Zarząd MOZP
powiadamia każdorazowo PZP.
§ 16
1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 15 ust. 2, członkowi przysługuje odwołanie do
najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów, które należy wnieśd za pośrednictwem Zarządu, na
co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów. Uchwała Walnego Zjazdu
Delegatów jest ostateczna.
2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust.1 przez Walny Zjazd
Delegatów uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Związku powoduje zawieszenie jego praw
członkowskich, wymienionych w § 10 statutu.
ROZDZIAŁ IV
Władze MOZP
§ 17
1. Władzami MOZP są:
 Walny Zjazd Delegatów MOZP.
 Zarząd MOZP.
 Komisja Rewizyjna MOZP.
2. Kadencja Władz MOZP trwa 4 lata.
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3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana
jest obecnośd co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania. W przypadku
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.
5. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członków władz – władzom tym przysługuje prawo
kooptacji. Liczba członków władz dokooptowanych nie może przekraczad ⅓ ilości członków
pochodzących z wyboru.
§ 18
1. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostad osoba posiadająca obywatelstwo
Rzeczypospolitej Polskiej, mająca ukooczone 21 lat, której stałym miejscem zamieszkania jest
Rzeczpospolita Polska.
2. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może:
 łączyd tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku;
 byd osoba prowadzącą działalnośd gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez
Związek zadao statutowych;
 byd osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

Walny Zjazd Delegatów
§ 19
1. Walny Zjazd Delegatów może byd zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów odbywa się co 4 lata w miejscu i terminie ustalonym przez
Zarząd MOZP.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest w przypadku:
 Uchwały poprzedniego Walnego Zjazdu Delegatów.
 Uchwały Zarządu MOZP podjętej większością ⅔ głosów.
 Wniosku Komisji Rewizyjnej MOZP.
 Wniosku uchwalonego przez co najmniej połowę członków zwyczajnych.
4. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów są wyłącznie sprawy, dla
których został on zwołany.
5. W Nadzwyczajnym Walnym zjeździe Delegatów uczestnicz a delegaci wybrani na ostatni
Walny Zjazd
6. Nadzwyczajny Walny Zjazd na którym wybrano nowe władze nie przedłuża kadencji
§ 20
1. W Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele wszystkich
członków zwyczajnych według klucza ustalonego przez Zarząd MOZP.
2. Kumulacja mandatów przez delegatów jest niedopuszczalna.
3. W Walnym Zjeździe Delegatów mogą brad udział z głosem doradczym:
 Członkowie władz MOZP, którzy nie zostali wybrani delegatami.
 Przedstawiciele członków wspierających.
 Przedstawiciele władz oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd MOZP.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd MOZP zawiadamia
pisemnie co najmniej 15 dni wcześniej:
 Wszystkich swych członków zwyczajnych.
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Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MOZP.
Zarząd PZP
Terenowe władze sportowe.
§ 21

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1. Uchwalanie zmian do statutu MOZP.
2. Uchwalanie kierunków i programu działania MOZP.
3. Rozpatrywanie sprawozdao Zarządu i Komisji Rewizyjnej MOZP.
4. Udzielanie absolutorium Zarządowi MOZP i jego komisjom.
5. Wybór w głosowaniu tajnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej MOZP.
6. Wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Krajowy Zjazd PZP.
7. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
8. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Zjazdu przez Zarząd, Komisje Rewizyjną
lub członków MOZP.
Zarząd MOZP
§ 22
1. Zarząd MOZP składa się z 9 do 13 członków stosownie do Uchwały Walnego Zjazdu
2. Funkcję Prezesa MOZP można pełnid nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje
3. Zarząd MOZP konstytuuje się na swym pierwszym po wyborach posiedzeniu, wybierając ze
swojego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza i Skarbnika, którzy stanowią
Prezydium MOZP
4. Pierwszemu posiedzeniu Zarządu MOZP przewodniczy Przewodniczący Walnego Zjazdu
Delegatów.
5. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje honorowo
6. Jeżeli członek Zarządu pełni funkcję kierownika biura, dyrektora lub sekretarza może pobierad
za tę pracę wynagrodzenie na skutek zatrudnienia w charakterze pracownika lub
zleceniobiorcy.
7. Zarząd MOZP reprezentują na zewnątrz Prezes i Wiceprezesi lub upoważnieni przez nich
członkowie Zarządu.
§ 23
1. Do kompetencji Zarządu MOZP należy:
 Ustalenie planów działalności i preliminarzy finansowych.
 Kierowanie działalnością MOZP pomiędzy zjazdami.
 Zarządzanie majątkiem MOZP.
 Zaciąganie zobowiązao w imieniu MOZP w ramach zatwierdzonego preliminarza
finansowego.
 Zwoływanie walnych Zjazdów Delegatów.
 Przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków MOZP.
 Nadzorowanie i koordynowanie działalności członków MOZP.
 Nakładanie kar dyscyplinarnych na członków, zawodników, działaczy, sędziów,
instruktorów i trenerów według obowiązujących zasad.
 Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami MOZP.
 Powoływanie komisji.
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Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej.
 Powołanie Prezydium Zarządu MOZP.
2. Zarząd MOZP zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Prezydium MOZP
§ 24
1. Prezydium Zarządu MOZP składa się z pięciu członków, w tym Prezesa dwóch Wiceprezesów
Sekretarza i Skarbnika MOZP.
2. Prezydium może zapraszad na swoje posiedzenia, z głosem doradczym inne osoby
w zależności od potrzeb i sytuacji.
3. Prezydium realizuje kompetencje Zarządu i posiada jego uprawnienia w okresie między
zebraniami Zarządu oraz przedkłada do akceptacji Zarządu podjęte przez siebie decyzje
i uchwały.
§ 25
W przypadku naruszenia przez członków MOZP postanowieo niniejszego Statutu, Statutu PZP
oraz uchwały Zarządu MOZP, PZP – Zarządowi przysługuje, w zależności od popełnionych
nieprawidłowości prawo:
1. Zwrócenia uwagi władzom danej organizacji na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich
usunięcia w określonym terminie.
2. Odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego wsparcia.
3. Zawieszania w prawach członka z równoczesnym wystąpieniem do właściwej władzy
terenowej o spowodowanie urzędowej interwencji dla usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
4. Wykluczenia z grona członków MOZP w przypadku systematycznie powtarzających się
poważnych nieprawidłowości i uchybieo w działalności, względnie nie stosowanie się do
wydanych w tych sprawach zaleceo, z równoczesnym powiadomieniem o tym PZP i właściwej
władzy terenowej.
5. Od decyzji Zarządu MOZP przysługuje odwołanie w okresie 14 dni od daty powiadomienia do
Zarządu MOZP, PZP i Walnego Zjazdu Delegatów.
6. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania, chyba, że Zarząd MOZP postanowi
inaczej.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna MOZP składa się z 3 - 5 członków wybranych na Walnym Zjeździe
Delegatów.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, jednak nie później niż 14 dni po
Walnym Zjeździe Delegatów, wybierając z pomiędzy osób, które weszły w jej skład:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
Związku ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działao.
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4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy ponadto badanie okresowych sprawozdao
i bilansów
5. Komisji Rewizyjnej MOZP przysługuje prawo skutecznego żądania wyjaśnieo od Zarządu MOZP
w sprawach objętych zakresem jej kontroli oraz występowania do Zarządu MOZP z ocenami,
wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleo kontroli.
6. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna MOZP przedkłada Zarządowi MOZP
7. Komisja Rewizyjna MOZP przedkłada sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zjazdowi
Delegatów i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi MOZP
absolutorium.
8. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zjazdu Delegatów na warunkach ustalonych w § 19 ust. 3.
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej MOZP lub upoważniony przez niego członek może brad
udział w zebraniach Zarządu i Prezydium oraz wszystkich innych organów Związku z głosem
doradczym.
10. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 4
i 5, ze zmianą, że do Komisji Rewizyjnej można dokooptowad 2 osoby.
11. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.
12. W przypadku braku regulaminu, o którym mowa w ust. 11 Komisja Rewizyjna uchwala na
pierwszym zebraniu tymczasowy regulamin swej działalności, który obowiązuje do czasu
najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.
13. Członkowie Komisji Rewizyjnej MOZP pełnią swe funkcje honorowo.

§ 27
Komisje MOZP

1. Do realizacji zadao MOZP, Zarząd MOZP może powoływad komisje stanowiące organy
Zarządu, które są odpowiedzialne za swą działalnośd przed organem powołującym.
2. Zarząd MOZP powołuje na stałe następujące komisje
a. Prezydium Kolegium Sędziów MOZP
b. Radę Trenerów
c. Komisję Rozwoju Pływania
3. Zarząd MOZP może w miarę potrzeb powoład inne organy opiniodawcze bądź wykonawcze
4. Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter organu, jego
skład, strukturę i zakres kompetencji.
5. Powołane w pkt 2 organy działają na podstawie regulaminu, który zatwierdza Zarząd MOZP
§ 28
1. Organem wykonawczym Zarządu w przeprowadzeniu współzawodnictwa sportowego jest
Kolegium Sędziów.
2. Członkami Kolegium mogą byd wyłącznie sędziowie sportu pływackiego.
3. Pracą Kolegium Sędziów kieruje Prezydium Kolegium Sędziów.
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4. W skład Prezydium Kolegium Sędziów wchodzi do 3 – 5 członków, w tym przewodniczący.
5. Przewodniczącego Kolegium powołuje Zarząd, pozostałe osoby Prezydium Zarządu na
wniosek przewodniczącego.
6. Do zakresu działalności Prezydium Kolegium Sędziów należy:
 publikacja i wdrażanie przepisów sędziowskich;
 szkolenie i doszkalanie sędziów sportu pływackiego;
 sprawy obsady sędziowskiej zawodów sportowych krajowych i międzynarodowych;
 podwyższanie klas sędziów oraz proponowanie kandydatów na sędziów
międzynarodowych;
 wnioski dotyczące zmiany przepisów sędziowskich;
 realizacja spraw związanych z przyznaniem i pozbawieniem licencji sędziego sportu
pływackiego;
 opracowanie przepisów Związku zapewniających sędziom sportu pływackiego
niezbędne warunki umożliwiające wypełnianie ich funkcji;
 sprawy ewidencji sędziów sportu pływackiego i prowadzenie niezbędnej
dokumentacji oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
 Prezydium Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez
Zarząd.

BIURO ZWIĄZKU
§ 32
1. Biuro Związku jest organizacyjno-wykonawczą i administracyjną jednostką, zabezpieczającą
techniczną stronę działalności Związku, a w szczególności Zarządu, Prezydium Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i organów doradczych i wykonawczych.
2. Pracą biura kieruje Prezes Związku. Na wniosek Prezesa Związku, do kierowania pracą biura,
Zarząd może powoład sekretarza generalnego lub dyrektora.
3. W skład biura wchodzą pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe niezbędne do
zapewnienia sprawnego funkcjonowania i technicznej obsługi działao podejmowanych we
wszystkich określonych statutem dziedzinach działalności Związku, angażowani zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Biuro wykonuje swe zadania w oparciu o regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd,
określający jego strukturę i kompetencje.
5. Zakresy czynności pracowników biura Związku zatwierdza Prezes Związku.
6. Pracę biura nadzoruje Prezes Związku lub upoważniony przez niego członek Prezydium
Zarządu.
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ROZDZIAŁ V
Nagrody i kary.
§ 28
1. Za aktywną działalnośd w zakresie realizacji statutowych zadao MOZP przyznane są
następujące wyróżnienia:
 Nagrody.
 Dyplomy honorowe.
 Plakietki specjalne i odznaki honorowe MOZP.
 Członkostwo honorowe.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnieo określa Zarząd MOZP.
§ 29
1. Za brak dyscypliny oraz nieprzestrzeganie Statutu oraz uchwał Zarządu MOZP mogą byd
nakładane kary dyscyplinarne na:
 Członków MOZP.
 Zawodników.
 Działaczy, instruktorów, trenerów oraz sędziów działających na terenie MOZP.
2. Zasady, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin postanowieo
dyscyplinarnych oraz regulaminy władz sportowych.
3. Wszelkie naruszenia zasad współzawodnictwa sportowego podlegają ocenie zgodnie
z właściwym regulaminem i przepisami sportowymi

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze MOZP.
§ 30
1. Majątek MOZP stanowią:
 Nieruchomości.
 Ruchomości.
 Fundusze.
2. Fundusze MOZP składają się z:
 Składek Członkowskich.
 Dochodów uzyskanych z działalności statutowej.
 Dotacji, subwencji i darowizn.
3. Zarząd MOZP gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowośd zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Fundusze MOZP mogą byd użyte wyłącznie na cele określone w statucie MOZP oraz na
wynagrodzenia.
§ 31
Dokumenty dotyczące gospodarowania majątkiem i funduszami MOZP winny byd podpisane
przez dwie osoby w dowolnym układzie z wymienionych:
 Prezes
 Wiceprezesi
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Skarbnik
ROZDZIAŁ VII
Zamiana statutu i rozwiązanie się MOZP
§ 32

Zmiana niniejszego Statutu może byd uchwalona przez Walny Zjazd Delegatów MOZP
większością ⅔ głosów, przy obecności co najmniej połowy ilości delegatów.
§ 33
1. Rozwiązanie MOZP może nastąpid na mocy uchwały Walnego Zjazdu Delegatów MOZP,
podjętej kwalifikowaną większością ⅔ głosów delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu MOZP powinna określad przeznaczenie majątku MOZP i podlega
w tym zakresie zatwierdzeniu przez właściwe władze.
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