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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Organizacyjny KTPW określa jego strukturę, organizację wewnętrzną,
zakres działania oraz kompetencje organów i członków.
2. KTPW działa na podstawie statutu PZP i uchwał Krajowych Zjazdów PZP
i KTPW, a także przepisów władz i organów administracji państwowej. Działa na
rzecz i w interesie swoich członków, mając na celu stały rozwój i wzrost poziomu
sportowego piłki wodnej.
II.

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA KTPW

1. KTPW składa się z członków wytypowanych przez kluby piłki wodnej
uczestniczące w krajowych rozgrywkach mistrzowskich w co najmniej 3 (trzech)
kategoriach wiekowych. Każdemu klubowi piłki wodnej spełniającemu powyższy
warunek przysługuje prawo wytypowania jednego członka.
Pozostałe kluby piłki wodnej, w osobnym trybie, wybierają swojego jednego,
wspólnego przedstawiciela.
Niniejszy warunek dotyczy ostatniego sezonu przed wyborami.
W skład KTPW wchodzi również Przewodniczący Komisji Sędziów Piłki Wodnej
wybierany w odrębnym trybie.
Kadencja KTPW trwa 4 lata.
2. W skład KTPW wchodzą również Członkowie Współpracujący:
- Sekretarz KTPW,
- Trener Kadry Narodowej Seniorów,
Na pierwszym spotkaniu nowej kadencji KTPW wybiera ze swego składu
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz odrębnie Sekretarza.
3. Formy, zakres i tematyka pracy KTPW określane są w rocznych planach pracy
KTPW
4. Posiedzenia KTPW zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
5. Do ważności uchwał i postanowień KTPW potrzebna jest zwykła większość
głosów, przy obecności przynajmniej 50 % członków, w tym Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga
Przewodniczący posiedzenia, którym jest Przewodniczący KTPW, a w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący KTPW.
6. Głosowanie odbywa się trybie jawnym.
7. Członkowie KTPW pełnią swoje funkcje honorowo i za spełnianie obowiązków
odpowiadają przed KTPW. Przewodniczący KTPW za swoją działalność,
odpowiada przed Zarządem PZP i KTPW.
8. Do wyłącznej kompetencji KTPW należą następujące sprawy:
a) reprezentowania KTPW na zewnątrz,
b) zatwierdzania wieloletnich i rocznych planów działalności KTPW i rozwoju piłki
wodnej,
c) kierowanie działalnością KTPW,
d) opracowywanie lub dokonywanie zmian w regulaminie organizacyjnym KTPW,
e) składanie do Zarządu PZP stosownych informacji lub wniosków dot. piłki wodnej,
f) opiniowanie składu reprezentacji na zawody krajowe i zagraniczne,
g) opiniowanie składu kadry narodowej seniorów i juniorów i jej rezerw,
h) akceptowanie planów szkoleniowych i kalendarzy imprez sportowych KTPW,

i) wprowadzanie niezbędnych zmian do planów szkoleniowych i kalendarzy imprez,
j) ocena rozwoju piłki wodnej i podejmowanie działań zmierzających do
zapewnienia im dogodnych warunków organizacyjnych,
k) rozpatrywanie wniosków w sprawach stopni kwalifikacyjnych trenerów
i instruktorów oraz ocena pracy kadry szkoleniowej i sędziowskiej,
l) ustalanie opłat na rzecz KTPW,
m) rozpatrywanie wniosków w sprawach wyróżnień, nagród i oznaczeń dla
zawodników, szkoleniowców i działaczy,
n) rozpatrywanie wniosków w sprawach kar dyscyplinarnych dla zawodników,
o) rozpatrywanie wniosków i skarg od ogniw terenowych,
p) rozpatrywanie spraw związanych ze zmianę barw klubowych przez zawodników,
q) ustalanie przepisów wewnętrznych dotyczących piłki wodnej,
r) zatwierdzanie regulaminu zawodów,
s) rozstrzyganie sporów między członkami KTPW
III. CZŁONKOWIE KTPW
1. Przewodniczący KTPW
Do kompetencji przewodniczącego należy:
a) kierowanie pracą KTPW,
b) reprezentowanie KTPW w stosunkach z organami PZP, centralnymi
i terenowymi organami administracji państwowej,
c) reprezentowanie KTPW w stosunkach z międzynarodową, europejską
i narodowymi federacjami piłki wodnej,
d) składanie w imieniu KTPW oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków,
e) zwoływanie posiedzeń KTPW, przewodnictwo na tych posiedzeniach oraz
podpisywanie protokołów,
f) przekazywanie swoich kompetencji jednemu z członków KTPW na czas
swojej nieobecności,
g) podejmowanie decyzji we wszystkich bieżących sprawach niezastrzeżonych
do wyłącznej kompetencji KTPW,
2. Wiceprzewodniczący KTPW
Do kompetencji wiceprzewodniczącego należy:
a) kierowanie pracą KTPW podczas nieobecności Przewodniczącego,
b) stała współpraca z Przewodniczącym, Kolegium Sędziów i Przewodniczącym
Rady Trenerów,
c) współpraca przy opracowywaniu oceny wyników sportowych,
d) współpraca przy programowaniu i realizacji szkolenia i doszkalania kadr
trenerskich i sędziowskich,
e) nadzór i dbałość o sprawność organizacyjną wszelkich akcji inicjowanych
przez KTPW,
f) koordynacja działań zmierzających do organizacji różnorodnych form
pozyskiwania środków finansowych.
4. Sekretarz KTPW:
a) organizuje i zawiadamia o posiedzeniach KTPW,
b) przygotowuje materiały, prowadzi techniczną obsługę i protokołuje
posiedzenia KTPW,
c) przechowuje dokumenty KTPW,

d) przygotowuje korespondencję prowadzoną przez KTPW,
e) zapewnia prawidłowy przepływ informacji pomiędzy KTPW a jednostkami
w terenie,
f) w porozumieniu z Przewodniczącym KTPW prowadzi wszelkie sprawy
organizacyjne krajowych rozgrywek mistrzowskich,
g) zastępuje Przewodniczącego KTPW w przypadku powierzenia mu
zastępstwa.
5. Członkowie KTPW (pozostali):
a) wprowadzają do praktycznej działalności postanowienia KTPW,
b) współpracują z trenerami poszczególnych klubów,
c) wnioskują kandydatury zawodników do kadry narodowej seniorów
i juniorów,
d) wnioskują skład reprezentacji do udziału w zawodach międzynarodowych,
e) dbają o sprawność organizacyjną zawodów i innych imprez KTPW,
f) wnioskują w sprawach wyróżnień, nagród i odznaczeń dla zawodników,
szkoleniowców i działaczy,
g) przekazują władzom KTPW wnioski wynikające z działalności jednostek
terenowych i utrzymują z tymi jednostkami bezpośredni kontakt,
h) uczestniczą w posiedzeniach KTPW i innych formach działalności Komitetu,
i) wykonują inne prace zlecone przez Przewodniczącego KTPW lub jego
zastępcę,
j) podejmują działania i inicjatywy mające na celu rozwój piłki wodnej.
IV. Zmiany niniejszego REGULAMINU oraz jego interpretacja należą wyłącznie do
kompetencji Komitetu Technicznego Piłki Wodnej.
V. Regulamin niniejszy posiada moc stanowiącą z dniem podjęcia stosownej
uchwały przez Komitet Techniczny Piłki Wodnej.
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