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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Sekcja Polskiego Związku Sportowego Modelarstwa Kołowego i Pływającego, zwana dalej Sekcją,  

jest wydzieloną jednostką organizacyjną Centralnej Komisji Modelarstwa Ligi Obrony Kraju, dalej 

zwaną CKM LOK. Sekcja jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników uprawianej przez nich 

dziedziny  modelarstwa w Polsce. 

§2 

Zarząd Sekcji lub upoważnieni przez Zarząd Sekcji członkowie współpracują bezpośrednio  

lub poprzez biura zarządów terenowych LOK, z terenowymi organami władz państwowych, władzami 

samorządowymi oraz organizacjami o pokrewnym profilu działania. 

§3 

Siedzibą Sekcji jest siedziba Biura Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju. 

§4 

Sekcja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

Pełnienie funkcji w organach Sekcji nie może mieć na celu czerpania osobistych korzyści 

materialnych. 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA 

§5 

Do celów działalności Sekcji należą:  

1. Upowszechnianie uprawianej przez jej członków dziedziny modelarstwa. 

2. Powiększanie ilości członków Sekcji ze szczególnym uwzględnieniem przyrostu ilości     

niepełnoletnich członków Sekcji biorących udział w zawodach sportowych. 

3. Rozwijanie zawodniczej działalności sportowej. 

4. Inspirowanie rozwoju uprawianej przez jej członków  dziedziny modelarstwa zgodnie  

z tendencjami światowymi. 

5. Integrowanie podmiotów zajmujących się uprawianą dziedziną modelarstwa. 
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§6 

Z celów działalności Sekcji, przedstawionych w §5, wynikają następujące zadania: 

1. Zrzeszanie osób uprawiających modelarstwo w klubach (modelarniach) prowadzonych przez 

różnych gestorów. 

2. Koordynowanie działalności lokalnych struktur organizacyjnych sekcji. 

3. Wdrażanie jednolitych przepisów budowy modeli związanych z uprawianą dziedziną modelarstwa 

i przepisów dotyczących organizacji rozgrywek sportowych. 

4. Opracowywanie rocznego kalendarza zawodów sportowych i regulaminu rozgrywek o tytuł 

Mistrza Polski oraz publikowanie ich najpóźniej do końca lutego danego roku. 

5. Inspirowanie i programowanie szkolenia zawodników, instruktorów i sędziów. 

6. Pośrednie lub bezpośrednie organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez sportowych. 

7. Wydawanie biuletynu informacyjnego jako forum publikowania oficjalnych postanowień Zarządu  

i komórek organizacyjnych Sekcji, inicjatyw członków, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz 

opinii i poglądów dotyczących wszelkich spraw Sekcji w formie przekazu internetowego – 

Oficjalnego Serwisu Internetowego Sekcji.  

Oficjalny Serwis Internetowy Sekcji  jest administrowany przez Zarząd Sekcji lub osoby przez 

niego upoważnione. Prawa do domeny Oficjalnego Serwisu Internetowego Sekcji posiada CKM 

LOK. Szczegółowe przepisy związane z funkcjonowaniem serwisu określa odrębny regulamin. 

8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Sekcji niniejszego Regulaminu, 

uchwał Walnego Zebrania, Zarządu Sekcji oraz wyników Referendum.  

9. Utrzymywanie kontaktów sportowych i organizacyjnych z pokrewnymi organizacjami 

zagranicznymi. 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE, NABYWANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA 

§7 

Członkowie Sekcji dzielą się na członków zwyczajnych i członków nadzwyczajnych (wspierających). 

§8 

1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które zadeklarują wolę przynależności, uiszczą opłatę 

licencyjną i uznają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów ustanowionych  

przez Sekcję. Wysokość opłaty  licencyjnej ustala CKM  LOK. 
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2. Dowodem przynależności jest wydana licencja lub numer licencyjny, który dla czynnych 

zawodników jest jednocześnie numerem rejestracyjnym własnych modeli. Rejestr wydanych  

licencji prowadzi  Sekretarz CKM LOK.  

3. Członkowie Sekcji obowiązani są do uiszczania opłaty licencyjnej za dany rok kalendarzowy  

do momentu rozpoczęcia pierwszych zawodów sportowych organizowanych przez Sekcję, 

wchodzących w cykl rozgrywek o tytuł Mistrza Polski w danym roku kalendarzowym. 

4. W przypadku uiszczenia opłaty licencyjnej za dany rok kalendarzowy w terminie późniejszym  

od wskazanego w pkt. 3, członek Sekcji zobowiązany jest uiścić opłatę licencyjną w podwójnej 

wysokości. Powyższy zapis nie dotyczy osób, które dotychczas nie były członkami Sekcji oraz 

członków nadzwyczajnych sekcji. Uiszczenie opłaty licencyjnej w trybie opisanym w niniejszym 

punkcie powoduje nabycie członkostwa z dniem zaksięgowania środków na rachunku bankowym 

lub w terminie otrzymania dokumentu KP potwierdzającego wpłatę gotówkową. 

5. Opłata licencyjna może zostać uiszczona przelewem na wskazany w biuletynie rachunek bankowy 

lub gotówką do rąk Skarbnika Sekcji lub innego członka Zarządu Sekcji. Potwierdzenie wpłaty 

gotówki następuje na dokumencie KP. Bloczek z dokumentami KP zostaje  przekazany przez 

podmiot wskazany przez Prezydium CKM do dyspozycji Zarządu Sekcji i podlega zwrotowi  

po zakończeniu sezonu sportowego.   

§9 

1. Członkami nadzwyczajnymi (wspierającymi) są osoby prawne lub osoby fizyczne, które 

zadeklarują wolę przynależności, uiszczą opłatę licencyjną, uznają postanowienia niniejszego 

Regulaminu oraz innych przepisów ustanowionych przez Sekcję i wspierają działalność Sekcji. 

2. Członkowie nadzwyczajni będący osobami prawnymi działają w Sekcji za pośrednictwem swoich 

organów. 

3. Dowodem przynależności do Sekcji członka nadzwyczajnego jest wystawienie pisemnego 

certyfikatu przez Zarząd Sekcji na dany rok kalendarzowy, po uprzednim okazaniu dowodu 

uiszczenia opłaty licencyjnej. 

§10 

Członkowie Sekcji są uprawnieni do: 

1. Udziału w Walnym Zebraniu członków Sekcji.  

2. Korzystania z uprawnień wynikających z regulaminowej działalności Sekcji. 

3. Zgłaszania wniosków do organów Sekcji dotyczących jej działalności. 

4. Uczestniczenia w zawodach sportowych organizowanych przez Sekcję.  

W zawodach sportowych organizowanych przez Sekcję dopuszcza się udział zawodników 

niebędących członkami Sekcji o ile nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.   
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5. Utrzymywania organizacyjnych i sportowych kontaktów z organizacjami krajowymi  

i zagranicznymi o podobnym o podobnym do Sekcji profilu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Członkowie nadzwyczajni (wspierający) poprzez swoje organy lub osobiście posiadają prawa 

członków zwyczajnych określone w §10 pkt 1, 2, 3 i 5. 

§11 

Do podstawowych obowiązków członków należy: 

1. Aktywne działanie na rzecz rozwoju uprawianej dziedziny modelarstwa. 

2. Przestrzeganie Regulaminu oraz postanowień organów Sekcji. 

3. Troska o wysoki poziom etyczny, moralny i sportową postawę członków Sekcji. 

4. Uiszczanie opłaty licencyjnej w wysokości wskazanej przez CKM LOK na dany rok 

kalendarzowy. 

§12 

Członkostwo Sekcji ustaje w przypadku: 

1. Śmierci członka Sekcji lub ustania bytu prawnego członka nadzwyczajnego. 

2. Oświadczenia członka Sekcji o rezygnacji z członkostwa, złożonego w formie pisemnej Zarządowi 

Sekcji. 

3. Nie wniesienia opłaty licencyjnej w trybie  wskazanym w § 8 p.3  niniejszego Regulaminu. 

Wniesienie opłaty w trybie wskazanym w § 8 p.4 skutkuje przywróceniem członkostwa w Sekcji. 

4. Dożywotniej  dyskwalifikacji  na mocy prawomocnego  postanowienia Komisji Dyscyplinarno – 

Rozjemczej Sekcji lub Sądu Koleżeńskiego CKM LOK. Dożywotnio wykluczonemu członkowi 

Sekcji nie przysługują żadne roszczenia wobec Sekcji z tytułu wniesionej opłaty licencyjnej, opłaty 

startowej czy innego. 

§13 

1. Członek Sekcji może zostać okresowo zawieszony w prawach i obowiązkach członka Sekcji  

w drodze postanowienia Komisji Dyscyplinarno-Rozjemczej: 

a. w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, 

b. w przypadku naruszenia etyki sportowej na wniosek komisji sędziowskiej. 

2. Członek Sekcji może zostać okresowo zawieszony na okres od 30 dni do 3 lat.  

3. Okresowe zawieszenie w prawach członka polega na pozbawieniu uprawnień wynikających  

z niniejszego Regulaminu. 
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4. Okresowo zawieszonemu Członkowi Sekcji nie przysługują żadne roszczenia wobec Sekcji  

z tytułu wniesionej opłaty licencyjnej, opłaty startowej czy innego. 

 

Rozdział IV 

ORGAN SEKCJI - WALNE ZEBRANIE 

§14 

1. Najwyższym organem Sekcji jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem, 

zwoływane przez Zarząd Sekcji raz do roku. Zasady zwoływania, odwoływania, przebiegu  

i kompetencji Walnego Zebrania określa odrębny regulamin. 

2. Co pięć lat Walne Zebranie ma charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 

3. Walne zebranie wskazane w pkt 1 odbywa się na ostatnich zawodach sportowych organizowanych 

przez Sekcję, wchodzących w cykl rozgrywek o tytuł Mistrza Polski w danym roku 

kalendarzowym. Zarząd Sekcji może w drodze wyjątku,  po uprzedniej akceptacji  Prezydium 

CKM LOK, zwołać Walne Zebranie w innym terminie. 

4. Termin, miejsce, porządek Walnego Zebrania oraz dokumenty związane z realizacją porządku 

obrad ( n. p. sprawozdanie z działalności ) Zarząd Sekcji ogłasza co najmniej 14 dni przed jego 

obradami. 

5. Zarząd Sekcji  może  również ogłosić  drugi termin Walnego Zebrania z zachowaniem  rygorów 

przedstawionych w p.4. 

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania członków Sekcji  w pierwszym terminie lub bez względu na ilość 

uprawnionych członków  w drugim terminie. 

§15 

1. Z inicjatywy Zarządu Sekcji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Sekcji 

uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu zostaje zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Sekcji, które może mieć charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, zawierający proponowany porządek 

obrad oraz termin Zebrania, podpisany przez co najmniej jedną trzecią członków Sekcji 

uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu przedkładany jest Zarządowi Sekcji, który 

obowiązany jest niezwłocznie ogłosić termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

§16 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. uchwalanie planów rozwoju Sekcji, 

2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji,  
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3. wybór organów Sekcji, 

4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Sekcji określonych w przepisach niniejszego  

Regulaminu, 

5. podejmowanie uchwał o zmianie nazwy  Sekcji lub  rozwiązaniu Sekcji. 

§17 

1. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć: 

a. z głosem stanowiącym członkowie Sekcji, którzy zostali sklasyfikowani w zawodach 

sportowych organizowanych przez Sekcję w okresie ostatnich 12 miesięcy  

lub członkowie Sekcji pełniący funkcje sędziowskie w zawodach sportowych 

organizowanych przez Sekcję w okresie ostatnich 12 miesięcy, którzy w terminie 

Walnego Zebrania nie są okresowo zawieszeni w prawach członka Sekcji, 

b. z głosem doradczym członkowie nadzwyczajni (wspierający) chyba, że Zebranie 

zadecyduje inaczej. 

2. Członkom Sekcji, którzy nie ukończyli 18 lat lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności 

prawnych nie przysługuje bierne prawo wyborcze do organów Sekcji.  

3. Czynne prawo wyborcze do organów Sekcji, prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem 

stanowiącym oraz prawo do głosowania w Referendum nabywają członkowie Sekcji w roku,  

w którym kończą 16 lat. 

 

Rozdział V 

ORGAN SEKCJI - ZARZĄD SEKCJI 

§18 

1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybiera w głosowaniu bezpośrednim i tajnym 

bezwzględną większością głosów pięcioosobowy Zarząd Sekcji. Zarząd pośród siebie wybiera  

w czasie trwania tego samego Walnego Zebrania zwykłą większością głosów: Przewodniczącego 

Sekcji,  Wiceprzewodniczącego Sekcji, Skarbnika Sekcji, Sekretarza Sekcji i Członka Zarządu 

Sekcji. 

2. Kadencja Zarządu Sekcji trwa pięć lat. 

3. W przypadku opróżnienia stanowiska Przewodniczącego Sekcji jego obowiązki przejmuje  

Wiceprzewodniczący Sekcji.  

4. W przypadku opróżnienia innego od Przewodniczącego Sekcji stanowiska w Zarządzie Sekcji jego 

obowiązki przejmuje Przewodniczący Sekcji bądź przydziela je innemu lub innym członkom 

Zarządu Sekcji. Wakat w Zarządzie Sekcji uzupełniony zostaje na trwającym lub najbliższym 

Walnym Zebraniu Sekcji  lub  w trybie pkt. 6 niniejszego paragrafu. 
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5. Wakat w Zarządzie Sekcji uzupełniony zostaje na trwającym lub najbliższym Walnym Zebraniu 

Sekcji w głosowaniu bezpośrednim i tajnym bezwzględną ilością głosów. W przypadku braku 

możliwości wyboru w trybie określonym powyżej głosowanie powtarza się, przy czym  

dla dokonania wyboru wystarcza zwykła większość głosów. 

6. W sytuacji nadzwyczajnej, wakat w Zarządzie Sekcji na stanowiskach Skarbnika, Sekretarza  

lub Członka Zarządu może zostać uzupełniony członkiem Sekcji posiadającym czynne i bierne 

prawo wyborcze jako Pełniącym Obowiązki. Powołanie Członka Sekcji na Pełniącego Obowiązki 

określonego członka zarządu następuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu Sekcji 

zatwierdzonej przez Prezydium CKM. Mandat Pełniącego Obowiązki członka zarządu wygasa  

na najbliższym Walnym Zebraniu.  

7. Mandat członka Zarządu Sekcji wygasa w przypadku: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Zarządowi Sekcji stanowionego przez 

pozostałych członków Zarządu Sekcji, 

b. zawieszenia w prawach członka Sekcji, 

c. utraty członkostwa w Sekcji na skutek dożywotniego wykluczenia, 

d. odwołania członka Zarządu Sekcji z pełnionej przez niego funkcji w trybie pkt 8 

niniejszego paragrafu, 

e. śmierci członka Zarządu Sekcji. 

8. Odwołanie członka Zarządu Sekcji może nastąpić wyłącznie na Walnym Zebraniu.  

Na umotywowany wniosek członka Sekcji, biorącego udział w Walnym Zebraniu, może nastąpić 

bezpośrednie i tajne głosowanie bezwzględną ilością głosów nad udzieleniem votum nieufności 

wobec członka Zarządu Sekcji. Przepisy punktów 3, 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu stosuje się  

w takim przypadku odpowiednio. 

§19 

Do ogólnych kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności: 

1. Reprezentowanie Sekcji w CKM LOK.  

2. Reprezentowanie Sekcji przed krajowymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami 

państwowymi, społecznymi, prywatnymi, innymi. 

3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz wdrażanie wyników Referendum. 

4. Podejmowanie kroków i działań niezbędnych do realizacji zadań regulaminowych,  

a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Sekcji. 

5. Opracowywanie i realizacja okresowych planów działania, planów finansowych, planów  

i regulaminów imprez sportowych. 
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6. Opracowywanie i realizacja planów rozwoju Sekcji ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu ilości 

członków Sekcji, pozyskiwaniem środków na działalność Sekcji oraz rozszerzania bazy 

potencjalnych lokalizacji zawodów sportowych w miarę potrzeb. 

7. Wskazanie kandydata do funkcji Trenera Kadry i  Reprezentacji Sekcji spośród członków Sekcji, 

pozostających poza składem jej  Zarządu,  w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa 

sportowego. Kandydaturę Trenera Reprezentacji Sekcji wskazanego przez Zarząd Sekcji 

zatwierdza  w drodze uchwały Prezydium CKM LOK.  

8. Opiniowanie składu Kadry i Reprezentacji Sekcji wyznaczonej przez Trenera Reprezentacji Sekcji. 

9. Zarządzanie środkami postawionymi do dyspozycji Sekcji: 

a. zamawianie sprzętu na potrzeby działalności Sekcji,  

b. komisyjny rozdział i likwidację sprzętu, 

c. dysponowanie środkami przeznaczonymi na wyjazdy oraz inne potrzeby Sekcji. 

10. Rozpatrywanie: 

a. postępowania członków Sekcji niezgodnego z Regulaminem oraz przepisami 

szczegółowymi uchwalonymi przez organy Sekcji i zasadami współżycia koleżeńskiego. 

Zarząd inicjuje działania zmierzające do polubownego rozstrzygania sporów między 

członkami Sekcji. 

b. postępowania członków Sekcji działającego na szkodę Sekcji. 

§20 

1. Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się co najmniej dwa razy w roku. 

2. Postanowienia Zarządu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu. 

3. W pracach Zarządu Sekcji może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący CKM  

lub wskazany przez niego członek Prezydium CKM LOK.  

4. Zarząd Sekcji współpracuje z Kolegium Sędziów przy CKM LOK. 

5. Posiedzenia Zarządu Sekcji mogą odbywać się za pomocą Internetu lub innych środków 

telekomunikacji. 

§21 

1. Zarząd  Sekcji powołuje trzyosobową Komisję Dyscyplinarno – Rozjemczą jako organ Sekcji  

do rozpoznawania i rozstrzygania  sporów między jej  członkami oraz popełnionych przez nich 

przewinień. 

2. Komisja  prowadzi czynności zgodnie z  Regulaminem Dyscyplinarnym  CKM LOK. 
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REFERENDUM 

§22 

1. W sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania z inicjatywy Zarządu Sekcji lub 

na żądanie co najmniej jednej trzeciej członków Sekcji uprawnionych do udziału w Walnym 

Zebraniu z głosem stanowiącym może zostać zwołane Referendum. 

2. Wniosek o poddanie sprawy głosowaniu w Referendum podpisany przez co najmniej jedną trzecią 

członków Sekcji, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym, składany 

jest Zarządowi Sekcji, który obowiązany jest ogłosić termin Referendum podczas trwających 

zawodów sportowych organizowanych przez Sekcję lub w terminie 30 dni.  

3. W Referendum mogą brać udział członkowie Sekcji mający prawo do udziału w Walnym Zebraniu 

Sekcji z głosem stanowiącym. Przepisy §17 stosuje się odpowiednio. 

4. Wynik Referendum jest wiążący, w przypadku oddania ważnego głosu przez co najmniej połowę 

uprawnionych do głosowania członków Sekcji. 

5. Pytania w Referendum muszą być sformułowane jako zamknięte. 

6. Referendum nie może stanowić w sprawach osobowych oraz środków postawionych do dyspozycji 

Sekcji. 

7. Referendum może być przeprowadzane za pomocą Internetu lub innych środków telekomunikacji. 

 

 

Rozdział VI 

ŚRODKI POSTAWIONE DO DYSPOZYCJI SEKCJI 

§23 

Środki postawione do dyspozycji Sekcji tworzą: 

1. Opłaty licencyjne członków Sekcji. 

2. Dotacje i darowizny oraz inne środki finansowe postawione Sekcji do dyspozycji przez CKM 

LOK. 

3. Sprzęt zakupiony z dotacji, darowizn, opłat licencyjnych, który postawiony jest do dyspozycji 

Sekcji do momentu jego likwidacji. 
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§24 

Zarządzanie środkami Sekcji jest jawne i transparentne. Skarbnik Sekcji 2 razy w roku: w terminie  

14 dni przed rozpoczęciem pierwszych zawodów wchodzących w cykl rozgrywek o tytuł Mistrza 

Polski oraz w terminie 14 dni po zakończeniu ostatnich zawodów wchodzących w cykl rozgrywek  

o tytuł Mistrza Polski przedstawia do wiadomości wszystkich członków Sekcji oświadczenie o stanie 

środków postawionych do jej  dyspozycji.  

§25 

Zakres i zasady działalności finansowej Sekcji określają uchwały organów Sekcji. Uchwały nie mogą 

być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Rozdział VII 

ROZWIĄZANIE SEKCJI 

§26 

1. Uchwałę o złożeniu wniosku o rozwiązanie Sekcji podejmuje Walne Zebranie Sekcji większością 

dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków.  

2. Uchwała o rozwiązaniu Sekcji staje się prawomocna po akceptacji przez CKM LOK.  

§27 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy CKM LOK, 

uchwały organów Sekcji i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§28 

Regulamin Sekcji wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały CKM LOK w przedmiocie jego 

zatwierdzenia. 


