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REGULAMIN 
 
Komisji Szkół Sportowych  
 
 POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 
 
 

I.  Postanowienia wstępne. 
 
 

§ 1. 
 
1. Komisję Szkół Sportowych Polskiego Związku Pływackiego, zwane dalej „Komisją” , tworzą 
wybrane osoby przez przedstawicieli szkół. 
2. Osoba przestaje być członkiem Komisji z powodu: 
− utraty uprawnień, 
− przerwy w aktywnej działalności , 
 
§ 2. 
 
1. Komisja jest samodzielnym organem Zarządu Polskiego Związku Pływackiego, 
utworzonym i działającym w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu. 
2. Kierunki działania i zadania Komisji precyzują : 
− uchwały Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Pływackiego,  
− uchwały Walnego Zebrania Komisji Szkół PZP, 
− uchwały Zarządu PZP. 
3. Komisja realizuje swe zadania poprzez Prezydium Komisji PZP, zwane dalej 
„ Prezydium”  w skład którego wchodzą: 
 
                          Przewodniczący     
                      
                          Zastępca  ds. SMS    
                    
                          Zastępca  ds. szkół sportowych, podstawowych i gimnazjum 
 
                          Zastępca  ds. współpracy rodziców trenerami i rodzicami   
                    
                          Sekretarz                                      
                           
 
5. Członkowie Komisji na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybierają 5 osobowe 
Prezydium, spośród przedstawicieli szkół sportowych, działając w okresie kadencji władz 
PZP. 
 
 
 



II.  Zadania Komisji Szkół Sportowych. 
 
§ 3. 
 
Do zadań Komisji  w szczególności należy: 
 
1. Wytyczanie kierunków i programów działania dla szkół sportowych na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Opracowywanie programów szkolenia i doszkalania nauczycieli pływania i trenerów szkół 
sportowych. 
 

 
3. Ustalanie obowiązującej wykładni przepisów sportowych PZP, wiążącej wszystkich 
przepisów dotyczących szkół sportowych.. 
4. Przedkładanie wniosków pod obrady Krajowego Zjazdu PZP, dotyczących działalności 
Komisji. 
5. Przedkładanie Zarządowi PZP wniosków dotyczących działalności Prezydium Komisji i 
pozostałych spraw, rzutujących na działalność szkół sportowych i SMS . 
 
 
III. Tryb pracy Komisji. 
 
§ 4. 
 
1. Z realizacji swych zadań Komisja rozlicza się podczas Zebrania Sprawozdawczego na koniec 
kadencji Zarządu PZP. 
2. Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący. 
Podczas tych zebrań, w głosowaniu jawnym wybierani są,  Przewodniczący Zespołu ds. szkół 
podstawowych, gimnazjum i SMS spośród osób obecnych na sali. 
3. W Zebraniu biorą udział przedstawiciele będący delegatami z 
poszczególnych szkół sportowych i SMS w ilości określonej każdorazowo przez Prezydium. 
4. Komisja podejmuje swe decyzje w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością 
głosów obecnych. 
5. Do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy delegatów - w 
pierwszym terminie oraz w drugim terminie, bez określenia ilości delegatów 
warunkującego prawomocność Zebrania. 
6. Głosowanie nad uchwałami odbywa się w formie jawnej. 
7. Wybór Prezydium jest dokonywany w drodze głosowania tajnego lub jawnego 
przez członków Komisji.  
 
Przewodniczącym Komisji  z  Ramienia Zarządu PZP jest Wiceprezes ds. Szkół Sportowych. 
 
8. Z  zebrania Komisji sporządzany jest pisemny protokół, który podpisuje 
Przewodniczący Zebrania. 
 
 
 



IV. Zadania Prezydium Komisji Szkół Sportowych PZP. 
 
§ 5. 
 
Do zadań Prezydium należy: 
 
1. Przygotowywanie i zwoływanie Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczego, sprawozdawczych i 
bieżących. 
2. Realizacja wniosków i uchwał z Zebrań. 
3. Kierowanie, nadzorowanie i dokonywanie oceny szkół sportowych i SMS na terenie całego 
kraju. 
4. Proponowanie obserwatorów na zawody międzypaństwowe, międzynarodowe 
i krajowe szczebla centralnego w pływaniu,  
5. Proponowanie trenerów na zawody poza granicami kraju w pływaniu w ramach szkolenia. 
6. Opracowywanie ramowych programów szkolenia dla szkół sportowych i SMS. 
 
7. Prowadzenie imiennej ewidencji oraz ewidencjonowania działalności szkół sportowych i SMS. 
 
8. Przyznawanie organizacji Mistrzostw Polski Szkół Sportowych w kategorii Szkół  
Podstawowych, Gimnazjum i SMS. 
 
9. Dokonywanie okresowych ocen merytorycznych.  
 
10. Nadawanie tytułów członka Honorowego Komisji. 
 
11. Występowanie do Zarządu PZP z wnioskami o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla 
najlepszych trenerów i działaczy .  
 
12. Pozbawienie tytułu członka Komisji w oparciu o ustalenia odrębnego regulaminu. 
 
13. Ustalenie wiążącej wykładni przepisów sportowych oraz organizacyjnych dotyczących 
działalności szkół sportowych i SMS. 
 
14. Określanie regulaminów Mistrzostw Polski Szkół Sportowych i Ligi SMS., 
 
15. Przedkładanie Zarządowi PZP propozycji zmian w przedmiocie: 
− zmiany przepisów sportowych i ich interpretacji, 
 
− umieszczania na liście Honorowych członków Komisji. 
 
§ 6. 
 
Reprezentowanie Komisji wobec Zarządu PZP i na zewnątrz PZP jest uprawnieniem, które 
przysługuje Przewodniczącemu Prezydium lub innej osobie wyznaczonej przez 
Przewodniczącego. 
 
 



V. Tryb pracy Prezydium. 
 
§ 7. 
 
1. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium, członkowie wybierają ze 
swego grona Wiceprzewodniczących  i Sekretarza. 
 
 
 
2. Poszczególnym członkom Prezydium przydzielane są zadania, zapewniające prawidłową 
działalność Komisji. Zakres tych działań jest określony imiennie. 
 
§ 8. 
 
1. Prezydium realizuje swe zadania i podejmuje decyzje zgodnie z postanowieniami rozdz. 
IV § 5 niniejszego Regulaminu - na zebraniach odbywających się co najmniej raz na rok. 
2. Zebrania Prezydium zwołuje i prowadzi Przewodniczący Prezydium, a w razie jego 
nieobecności - Wiceprzewodniczący Prezydium. 
3. Zebrania Prezydium odbywają się w zasadzie podczas Mistrzostw Polski Szkół Sportowych i 
Ligi SMS oraz w lokalu Zarządu PZP, za zgodą Prezesa PZP. 
Zebrania te mogą odbywać się również jako sesje wyjazdowe na terenie działania OZP i SMS. 
 
§ 9. 
 
1. Prezydium działa w oparciu o roczny, ramowy plan pracy, zatwierdzony przez Zarząd PZP. 
2. Prezydium składa Zarządowi PZP roczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie do 
30 stycznia roku następnego. 
 
§ 10. 
 
1. Prezydium podejmuje swe decyzje w formie uchwał lub wniosków, większością głosów. 
W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 
2. Do ważności decyzji Prezydium wymagana jest obecność co najmniej trzech jego 
członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 
3. Sekretarz Prezydium sporządza protokół z każdego zebrania. 
 
 
VI. Struktura organizacyjna. 
 
§ 11. 
 
I. Członkowie Prezydium są powoływani na następujące funkcje: 
− Przewodniczący 
− 3-ch Wiceprzewodniczących 
− Sekretarz 
− Członek Honorowy – Doradca. 
 



§ 12. 
 
1. Na czele Prezydium stoi Przewodniczący, odpowiadający za całokształt działalności 
Prezydium przed Zarządem PZP. 
2. Do zadań Przewodniczącego należy: 
− kierowanie pracami Prezydium, 
− ustalanie tematyki, terminu i miejsca zebrań Prezydium oraz ich prowadzenie, 
− opracowywanie rocznych planów pracy Prezydium, 
− opracowywanie sprawozdań dla Zarządu PZP i innych władz sportowych, 
− udział w posiedzeniach Zarządu PZP, 
− reprezentowanie interesu Komisji na posiedzeniach Zarządu PZP i podczas spotkań 
z innymi władzami sportowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
 
 
§ 13. 
 
 
Do zadań Wiceprzewodniczących należy: 
− zapewnienie obsady kierowniczych funkcji na zawody centralne Mistrzostwa Szkół Sportowych, 
przewidziane w kalendarzu imprez PZP, 
− przedkładanie wniosków do zatwierdzenia na Zarządzie PZP podczas nieobecności 
Przewodniczącego, 
− wykonywanie zadań Przewodniczącego w razie jego nieobecności. 
 
 
§ 14. 
 
 
Do zadań Sekretarza należy: 
− sporządzanie protokołów z zebrań Prezydium i Komisji, 
− przygotowywanie komunikatów Prezydium, 
− prowadzenie bieżącej korespondencji kierowanej do załatwienia przez Prezydium, 
− zapewnienie wydruku ankiet i komunikatów, 
− zapewnienie niezbędnych druków . 
 
 
§ 15. 
 
 
Do zadań członka Prezydium. należy: 
− prowadzenie spraw przekazanych przez Przewodniczącego. 
− przedkładanie na zebraniach Prezydium wniosków i uwag w zakresie organizacji 
zawodów, interpretacji przepisów i reg. Zawodów pływackich oraz spraw bieżących.. 
 



VII. Sankcje i kary. 
 
§ 16. 
 
1. W stosunku do członka postępującego niewłaściwe lub nagannie w czasie wykonywania 
funkcji, podejmującego decyzje sprzeczne z ustaleniami Komisji, można 
zastosować następujące sankcje i kary: 
             − sankcje: 
                    a) upomnienie 
                     b) ostrzeżenie 
                                       − kary  
                                                 a) zawieszenie w działalności na czas określony 
                                                 b) pozbawienie członkostwa. 
 
2. Decyzje o nałożeniu sankcji lub kary, wymagają akceptacji  Zarządu PZP. 
3. Nałożenie sankcji i kar może mieć miejsce tylko po uprzednim przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego i złożenia wyjaśnień przez osobę, której postawiono zarzut. 
Na czas postępowania wyjaśniającego 
 
§ 17. 
 
1. Prezydium niezależnie od postanowień § 16, może samodzielnie zastosować kary 
dyscyplinarne, przewidziane regulaminem dla działaczy sportowych w stosunku do 
wszystkich, którzy dopuścili się wysoce rażących naruszeń obowiązków. 
2. Prezydium jest uprawniony do stosowania sankcji i kar w stosunku do wszystkich 
członków Komisji. 
3. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ust. 1 i 2, powoduje obowiązek 
powiadomienia Komisję Dyscyplinarną PZP, która deleguje swego rzecznika  na posiedzenie 
odpowiedniego Prezydium, podczas którego będzie rozpatrywana przedmiotowa sprawa. 
 
§ 18. 
 
1. Ukaranemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do zwierzchnich władz 
sportowych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o ukaraniu. 
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. 
 
 
VIII. Postanowienia końcowe. 
 
§ 19. 
 
Uchwały i wytyczne Zarządu PZP są wiążące w działalności Komisji i jego Prezydium. 
 
§ 20. 
 
Wydatki związane z działalnością Komisji i jego Prezydium nie mogą przekroczyć kwot 
przewidzianych rocznym preliminarzem PZP . 



 
§ 21. 
 
We wszystkich sprawach związanych z działalnością Komisji i jej Prezydium, a nie 
uwzględnionych w niniejszym regulaminie, decyduje Zarząd PZP. 
 
§ 22. 
 
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd PZP 
i jednocześnie z tym dniem tracą moc poprzednie regulaminy, dotyczące Komisji 
Szkół Sportowych PZP. 
 
 
 
 
                     Przewodniczący                                                                                Prezes 
             Komisji Szkół Sportowych                                                 Polskiego Związku Pływackiego 
 
                  Wojciech Nazarko                                                                       Krzysztof Usielski 
 
 
Regulamin Komisji Szkół Sportowych zatwierdzony został przez przedstawicieli 
szkół sportowych na naradzie w Raciborzu dnia 23/24. IV. 2005r. oraz przez 
Zarząd Polskiego Związku Pływackiego na posiedzeniu w Dębicy dnia 22 maja 
2005r. Uaktualniony na Posiedzeniu Zarządu PZP 28. 02. 2009r. w Opolu  i 
zatwierdzony na posiedzeniu nowo wybranej Komisji Szkół Sportowych 21. 03. 
2009r. w Raciborzu. 
 
                                                                    Przewodniczący 
                                                                          mgr Wojciech Nazarko. 
 
 
 
 

 
 


