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PODKARPACKIEGO OKRĘGOWEGO 
ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział l 
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny 

§ 1 
Związek stowarzyszeń nosi nazwę "Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski", zwany dalej POZB.  

§2 
Terenem działania POZB jest województwo Podkarpackie.  

§ 3 
Siedzibą władz POZB jest miasto Rzeszów.  

§ 4 
POZB jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i posiada osobowość prawną. 

§ 5 
POZB opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków zrzeszonych w nim organizacji oraz 
działaczy. 

§ 6 
POZB jest członkiem Polskiego Związku Bokserskiego i działa zgodnie z jego statutem. POZB może być 
członkiem innych krajowych organizacji społecznych. POZB współpracuje z innymi organizacjami społecznymi 
i instytucjami zainteresowanymi rozwojem boksu. 

§ 7 
1. POZB może posiadać sztandar, emblemat, odznaki organizacyjne i używa pieczęci z zachowaniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
2. POZB posiada logo. Są to dwa okręgi o stosunku promieni 1,45:1. Zewnętrzny – niebieski i wewnętrzny – 

czarny. Między nimi na białym tle znajduje się napis: w górnej części „PODKARPACKI OKRĘGOWY”, 
a w dolnej części „ZWIĄZEK BOKSERSKI”. Wewnątrz mniejszego okręgu na niebieskim tle znajduje się 
symbol rękawicy bokserskiej. 

Rozdział 2 
Cel i środki działania 

§ 8 
Celem POZB jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu boksu. 

§9 
Dla osiągnięcia celu określonego w § 8, POZB stosuje następujące działania:  

1. zrzesza organizacje społeczne oraz stowarzyszenia uprawiające boks lub propagujące jego rozwój, 
2. czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników, 

trenerów, sędziów i działaczy,  
3. organizuje zawody i imprezy sportowe,  
4. kontroluje i koordynuje działalność swoich członków wynikającą z ich przynależności do POZB,  
5. kontroluje prawidłowe realizowanie programów szkolenia i doszkalania zawodników w klubach, jak 

również współdziała z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie szkolenia i doszkalania trenerów, 
sędziów i działaczy oraz inicjuje te szkolenia,  

6. rozstrzyga sprawy powstałe w obrębie działania POZB,  
7. prowadzi rejestr zawodników oraz statystykę boksu z terenu swego działania,  
8. inicjuje i podejmuje inną działalność zmierzającą do realizacji swoich celów i zadań statutowych 

z zachowaniem obowiązujących przepisów,  
9. wnioskuje i opiniuje potrzeby w zakresie budowy obiektów i urządzeń niezbędnych do uprawiania 

boksu.  

 



Rozdział 3  
Członkowie POZB, ich prawa i obowiązki 

§ 10 
1. Członkami zwyczajnymi POZB mogą być stowarzyszenia uprawiające boks, posiadające osobowość 

prawną lub działające na podstawie regulaminu. 
2. Zgłoszenie stowarzyszeń działających na podstawie regulaminu powinno być akceptowane przez ich 

władze nadrzędne posiadające osobowość prawną. 
3. Przyjęcie członka zwyczajnego przez POZB następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego 

przez Zarząd POZB. 
4. Członkowie zwyczajni reprezentowani są w POZB przez swoich przedstawicieli (delegatów). 

§ 11 
1. Członkami wspierającymi POZB mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające i popierające cele 

POZB.  
2. Członków wspierających POZB przyjmuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd 

POZB. 

§ 12 
POZB może nadać godność członka honorowego osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju boksu 
na terenie działania POZB. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek 
Zarządu POZB.  

§ 13 
1. Członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze do władz POZB, a ponadto prawo do: 

1) uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Delegatów poprzez delegatów, 
2) zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz POZB oraz dokonywania oceny ich działania, 
3) korzystania z innych uprawnień i przywilejów wynikających z niniejszego statutu. 

2. Członkowie wspierający posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa 
wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów. 

3. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych POZB 

§ 14 
Członkowie są zobowiązani do:  

1. czynnego udziału w realizowaniu statutowych zadań POZB; 
2. ścisłego przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał, oraz innych przepisów 

obowiązujących w zakresie boksu,  
3. podporządkowania się uchwałom i decyzjom Władz POZB i PZB, 
4. dbania o należyty poziom moralno-etyczny i sportowy działaczy, sędziów, trenerów oraz zawodników,  
5. regularnego opłacania obowiązujących składek członkowskich.  

§ 15 
Członkostwo ustaje w przypadku: 

1) wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu POZB 
2) rozwiązania stowarzyszenia, będącego członkiem POZB, względnie sekcji boksu w tym 

stowarzyszeniu, 
3) skreślenia z listy członków POZB na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu POZB, w przypadku 

nie brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych POZB 
4) wykluczenia członka z POZB na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu POZB, w przypadku 

istotnego naruszenia interesów POZB, postanowień niniejszego statutu, uchwał lub innych 
obowiązujących przepisów. 

5) rozwiązaniu POZB. 

§ 16 
1. Członek POZB może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd POZB w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego statutu.  
2. Zawieszenie klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu sekcji 

bokserskiej uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w zawodach sportowych. 



§ 17  
Od uchwały Zarządu POZB o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się na 
piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały do Walnego Zebrania Delegatów POZB. 

Rozdział 4 
Władze POZB 

§ 18 
1. Władzami POZB są:  

1) Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej WZD, 
2) Zarząd  
3) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 
jawnym w zależności od uchwały Sprawozdawczo-Wyborczego WZD z nieograniczonej liczby 
kandydatów. Wyboru dokonuje WZD. 

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna POZB mają prawo dokooptowania do swojego grona nowych członków 
w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków władz nie 
może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów członków lub delegatów przy obecności co najmniej 
połowy ilości osób uprawnionych do głosowania. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego.  

5. Członkowie Władz pełnią swoje funkcje społecznie. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek 
może zatrudniać pracowników. 

6. Do władz POZB może być wybrany obywatel RP o nieposzlakowanej opinii, posiadający pełnię praw 
obywatelskich. 

Rozdział 5 
Walne Zebranie Delegatów  

§ 19 
1. Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej WZD) jest najwyższa władzą POZB.  
2. WZD może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne WZD zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata, z tym, że co 4 lata odbywają się wybory 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Termin, miejsce oraz porządek obrad ustala Zarząd i powiadamia o zebraniu 
członków co najmniej 14 dni przed zebraniem. 

4. Nadzwyczajne WZD może być zwołane: 
1) na mocy uchwały poprzedniego WZD podjętej zwykłą większością 2/3 głosów, 
2) na mocy uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów, 
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
4) na wniosek co najmniej 1/2 członków POZB 

5. Nadzwyczajne WZD zwołuje Zarząd w terminie 6-ciu tygodni od daty złożenia wniosku lub podjęcia 
uchwały. Przedmiotem obrad są tylko sprawy dla których zostało ono zwołane. 

§ 20 
W WZD uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych, wybrani 
według klucza wyborczego ustalonego przez Zarząd POZB.  

§ 21 
W Walnym Zebraniu Delegatów z głosem doradczym mogą uczestniczyć:  
1. członkowie wspierający i Zasłużeni Mistrzowie Sportu, trenerzy oraz sędziowie nie będący członkami 

POZB,  
2. osoby zaproszone przez Zarząd POZB i przedstawiciele Polskiego Związku Bokserskiego.  

 

§ 22 
1. Do kompetencji WZD należy: 

1) Uchwalanie generalnych kierunków działania POZB. 



2) Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu z działalności 
3) Udzielanie absolutorium na Wyborczym WZD poszczególnym członkom Zarządu w głosowaniu 

jawnym. 
4) Wybór w tajnym lub jawnym głosowaniu Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
5) Uchwalanie zmian w Statucie POZB. 
6) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia z POZB, bądź skreślenia z listy 

członków POZB. 
7) Uchwalanie regulaminów Władz POZB. 
8) Ustalanie wysokości składki członkowskiej. 
9) Podejmowanie uchwał w innych sprawach, które ze względu na ważność wymagają decyzji WZD. 
10) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu POZB 

2. WZD podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem zastrzeżonych w niniejszym statucie spraw. 

Rozdział 6 
Zarząd POZB 

§ 23 
1. Zarząd kieruje działalnością POZB i odpowiada za swoją działalność przed WZD 
2. Zarząd składa się z 7 - 11 członków wybranych przez WZD.  
3. W drodze głosowania Zarząd wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika. 
4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 24 
Do kompetencji Zarządu należy:  

1. reprezentowanie POZB na zewnątrz,  
2. kierowanie działalnością POZB,  
3. zarządzanie majątkiem i finansami POZB,  
4. zaciąganie zobowiązań w imieniu POZB w ramach zatwierdzonego budżetu,  
5. zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów POZB,  
6. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie z listy członków POZB,  
7. powoływanie komisji rozgrywkowych w ramach potrzeb 
8. wykonywanie innych czynności nie należących do Walnego Zebrania Delegatów i Komisji Rewizyjnej,  
9. dokonywanie ocen działalności sportowej, organizacyjnej i finansowej POZB, 
10. nadzorowanie i ocena działalności POZB. 

§ 25 
1. Od decyzji Zarządu POZB określonych w § 24 pkt 6 przysługuje odwołanie do WZD.  
2. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu, chyba że Zarząd postanowił inaczej. 

§ 26 
1. W przypadku naruszenia postanowień statutowych, a w szczególności przepisów i regulaminów 

obowiązujących w PZB i POZB, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na: 
1) członków 
2) działaczy  
3) trenerów i instruktorów  
4) sędziów  
5) zawodników  

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają postanowienia dyscyplinarne PZB i POZB 
zawarte w regulaminie. Obowiązuje zasada dwuinstancyjności w toku postępowania dyscyplinarnego. 

§ 27 
W ramach organizacyjnych POZB działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd POZB Wydział 
Sędziowski, wybierany przez Konferencję Sędziów, który reprezentuje potrzeby sędziów bokserskich 
i współdziała z Zarządem POZB w zakresie szkolenia sędziów i organizowania zawodów. 

§ 28 
Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego POZB wybrany na Walnym Zebraniu Sędziów POZB wchodzi 
w skład Zarządu POZB, o ile Walne Zebranie Delegatów nie zgłosi zastrzeżeń. 



Rozdział 7 
Komisja Rewizyjna 

§ 29 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków w tym: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 
i Sekretarza, wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.  

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza okresowe kontrole całokształtu działalności POZB pod kątem celowości 
i gospodarności. Komisja dokumentuje przeprowadzenie i wyniki kontroli protokołem. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania i stawia wnioski o udzielenie 
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu POZB 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu POZB z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli 
oraz żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać 
udział w posiedzeniach Zarządu i innych organach POZB z głosem doradczym 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie. 

Rozdział 8 
Nagrody i wyróżnienia 

§ 30 
l. POZB ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla boksu członków, działaczy, trenerów, 

instruktorów, sędziów i zawodników, oraz przyznawania im innych odznaczeń i wyróżnień.  
2. Nagrodami są:  

1) dyplomy uznania,  
2) odznaki POZB i PZB,  
3) nagrody pieniężne,  
4) inne nagrody określone regulaminem. 

Rozdział 9 
Majątek i fundusze POZB 

§ 31 
1. Majątek POZB stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 
2. Na fundusze POZB składają się:  

1) składki członkowskie, 
2) dochody uzyskane z działalności statutowej (opłaty od rozgrywek mistrzowskich i towarzyskich), 
3) dotacje, subwencje, darowizny i wpływy z innej działalności zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

§ 32 
1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych POZB wymagane jest 

współdziałanie Prezesa oraz Wiceprezesa lub osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu. 
2. Wszelkie postanowienia Zarządu POZB zmierzające do uszczuplenia jego majątku wymagają uchwały 

w tym względzie Walnego Zebrania Delegatów i zgody Władz rejestracyjnych. 
3. W sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis Prezesa POZB. 

Rozdział 10 
Zmiana statutu, likwidacja POZB 

§ 33 
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów POZB większością 2/3 głosów 
w obecności co najmniej połowy liczby delegatów i podlega zatwierdzeniu przez Władze rejestracyjne.  

§ 34 
1. Rozwiązanie się POZB następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie 

Delegatów POZB większością 2/3 głosów.  



2. Uchwała o rozwiązaniu się POZB powinna określić przeznaczenie majątku POZB i podlega w tym zakresie 
zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne .  

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

§ 35 
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów POZB i Zarządowi 

POZB.  
2. Prawo interpretacji wszelkich regulaminów obowiązujących w POZB przysługuje Zarządowi POZB. 

 
§ 36 

Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą WZD w dniu 26 stycznia 2008 r. 
 

 


