
UWAGI  DO  PROJEKTU  STATUTU PZP 

§ 5.  

1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne 

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.  

 

Kierując się  zapisem §5 zgłaszam  uwagi do projektu Statutu: 

§ 21  

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 
7) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, jeżeli są 

klubami sportowymi.  

 

Wykreślić:  klubami sportowymi  

Uzasadnienie:  we współzawodnictwie biorą udział  również Okręgi - Polska Liga Pływacka. 

Okręgi też  są członkami zwyczajnymi PZP.  

 

§ 29.  
1. Krajowy Zjazd jest najwyższą władzą Związku.  
2. Krajowy Zjazd stanowi walne zgromadzenie delegatów w rozumieniu ustawy o sporcie.  

 

Z publikacji „Ustawa o sporcie – komentarz Marcin Badura i in” : „Należy zauważyć, że w 

przypadku polskich związków sportowych ustawodawca określił ten organ jako „zgromadzenie” 

członków lub delegatów (art.9 ust.4 Ustawy o sporcie). Nazwy „walne zgromadzenie członków 

(delegatów) są  nazwami ustawowymi. Organy te nie mogą zostać nazwane inaczej w 

statucie.”   

 

W związku z powyższym należy się zastanowić  nad  prawidłowym nazewnictwem. 

Wysłany przeze mnie w dniu 1.12.2015 r. mail za pośrednictwem Przew.Kom.Statutowej p.J.Kuczko  

i p.Prezesa do prawnika PZP   -  spodziewam się odpowiedzi podczas Zjazdu 

 

§ 32 

1. Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Krajowego Zjazdu należy: 

7) uchwalanie statutu Związku oraz jego zmian;  

8) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;  

9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  

14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;  

i  dalej  

2. Do kompetencji sprawozdawczego (co rocznego) Krajowego Zjazdu należy rozpatrywanie i 

zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd Związku rocznego sprawozdania z działalności Związku 

oraz rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta oraz sprawy 

wymienione w ust. 1 pkt 5-14. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Związku 

lub Komisji Rewizyjnej do liczby uniemożliwiającej kooptację, sprawozdawczy Krajowy Zjazd 

może przeprowadzić wybory uzupełniające do tych władz.  

 

Wykreślić:  pkty 7,8,9,14  to może zmienić tylko Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  lub 

Nadzwyczajny, a nie Zebranie (Zjazd) sprawozdawczy  (tzw. roczny). 

 

§36 

2. Zarząd Związku składa się z 13-17 członków, w tym Prezesa Zarządu. O liczbie członków 

Zarządu na daną kadencję decyduje Krajowy Zjazd.  

 

Wykreślić: 13-17 członków. Ustalić  ilość wybieranych członków Zarządu  

Uzasadnienie: zapis nieprecyzyjny. Kto, kiedy i w jaki sposób ma decydować o ilości wybieranych 

członków Zarządu?    

 

 



5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru, dokonując 

wyboru ze swego grona Prezydium Zarządu w liczbie 5-7 osób, w tym 2 wiceprezesów. Prezes 

Zarządu wchodzi w skład Prezydium z urzędu.  

 

Wykreślić od słowa „dokonując” do końca zapisu 

Uzasadnienie: przenieść do §41 jako p.1:  Zarząd dokonuje wyboru ze swego grona  Prezydium 

Zarządu w liczbie 5-7 osób, w tym 2 wiceprezesów. Prezes Zarządu wchodzi w skład Prezydium z 

urzędu. 

§41 dotyczy w całości Prezydium Zarządu. Uporządkowanie ułatwi szukanie. 

W §41 przenumerować punkty. 

 

§ 37 

2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu, przysługuje 

delegatom na Krajowy Zjazd, jak również osobom nie będącym delegatami na Krajowy Zjazd, 

posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową.  

Wykreślić:   jak również osobom nie będącym delegatami na Krajowy Zjazd, posiadającym 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową 

Uzasadnienie: zapis w takim brzmieniu pozwala na wprowadzenie jako członka Zarządu i  Prezesa 

osób  z zewnątrz, które mogą  mieć nikłe lub żadne pojęcie o dyscyplinie. Kto i w jaki sposób ma 

sprawdzać  ich wiedzę i doświadczenie? Osoba taka nie ma poparcia środowiska jakim  jest 

uzyskanie mandatu delegata. 

 

Tak wnioskowała również Kom.Statutowa 

 

§ 38. 

2. Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić każdy okręgowy związek pływacki lub grupa co 

najmniej 20 członków zwyczajnych Związku w terminie co najmniej 21 dni przed terminem 

sprawozdawczo-wyborczego Krajowego Zjazdu. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i 

składa do Zarządu Związku. 

 

Dopisać: po słowach „Kandydata na Prezesa Zarządu” spośród  delegatów na Walne Zebranie  

Sprawozd-Wyborcze. 

Uzasadnienie: patrz §37 

 

Wykreślić:  „lub grupa co najmniej 20 członków zwyczajnych Związku”  

Uzasadnienie: Sport ma strukturę hierarchiczną. Kluby działają w strukturach Okręgów. W par.13 

p.4 daliśmy Okręgowym bezpośrednie członkowstwo to nie komplikujmy.  

 

§ 39. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

 

Dodać: p.22 

Wybór dostawcy sprzętu sportowego (sponsora technicznego)  Związku oraz partnerów 

strategicznych. 

Uzasadnienie: są  to decyzja ogromnie ważna dla Związku i nie powinny być podejmowane w 

innym trybie. 

 

§ 41 

1. Prezydium Zarządu liczy 5-7 osób, w tym Prezes i 2-3 wiceprezesów.   

Wykreślić: 3wcieprezesów – patrz §36 p.5 (2 wiceprezesów) 

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 

miesiące.  

3. Do kompetencji Prezydium Zarządu należą uprawnienia Zarządu pomiędzy posiedzeniami 

Zarządu, za wyjątkiem kompetencji określonych w § 39 pkt 3, 6-13, 16-19, 22, 24-26, 29-32.  

4. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków, w tym Prezesa. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa. 

 



 

 

5. Do posiedzeń Prezydium postanowienia § 40 ust. 2, 5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.  

6. O podjętych uchwałach i decyzjach Prezydium…  

 

Przeredagować i przenumerować:  

dodać jako p.1:  Zarząd dokonuje wyboru ze swego grona  Prezydium Zarządu w liczbie 5-7 

osób, w tym 2 wiceprezesów. Prezes Zarządu wchodzi w skład Prezydium z urzędu. 
Przeniesione z §36. 

Dodać jako p.8.: Posiedzenia Prezydium są protokółowane. 

 

§ 47. 

3. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom na Krajowy Zjazd, jak 

również osobom nie będącym delegatami, ale posiadającym doświadczenie w sprawowaniu 

kontroli wewnętrznej w organizacjach społecznych.  

 

Wykreślić:  „ jak również osobom nie będącym delegatami na Krajowy Zjazd, posiadającym 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową”. 

 

Uzasadnienie: zapis w takim brzmieniu pozwala na wprowadzenie do Kom.Rewizyjnej osoby z 

zewnątrz, która może  mieć nikłe lub żadne pojęcie o dyscyplinie. Kto i w jaki sposób ma 

sprawdzać wiedzę i doświadczenie? Osoba taka nie ma poparcia środowiska jakim jest 

uzyskanie mandatu delegata. 

Tak wnioskowała Kom.Statutowa 

 

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

3)zatrudnione w Związku na podstawie umowy o pracę lub świadczące usługi na podstawie 

umowy cywilnoprawnej na rzecz Związku za wynagrodzeniem  

 

Wykreslić: od słów:”  lub świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz 

Związku za wynagrodzeniem „ 

Uzasadnienie: powyższy zapis wyklucza sędziów pływania, trenerów i inne osoby 

współpracujące  z PZP  na podstawie umów zlecenia czy umowy o dzieło. 

Tak wnioskowała Kom.Statutowa 

 

§ 52 

4. Pozostałych kandydatów na członków Prezydiów Komitetów Technicznych zatwierdza 

Zarząd Związku na wniosek przewodniczącego Prezydium  

5. Komitety Techniczne działają na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Związku, 

określających w szczególności zasady wyboru kandydatów na członków Prezydiów 

Komitetów Technicznych  

I dalej  

§ 53. 

7. Prezydium Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Zarząd 

Związku, określający w szczególności zasady wyboru kandydatów na członków Prezydium 

Kolegium Sędziów  

 

Zapisy §52 i 53 nieprecyzyjne co do wyboru i zatwierdzania członków Komitetów.  

Albo wybory albo zatwierdzanie (wskazywanie) przez Zarząd kandydatów.  

 

Propozycja: wykreślić w całości p.4 §52.  

Pozostawić w niezmienionej formie §53 p.7   

Uzasadnienie: członków Komitetów powołuje i odwołuje Przewodniczący i taki zapis powinien być 

w regulaminie Komitetu a nie w statucie Związku. 

 

 

 

 



 

§ 55.  

Zarząd Związku może powierzyć wykonywanie określonych zadań Związku okręgowym związkom 

pływacki oraz klubom sportowym. 

 

Dopisać: i innym jednostkom współdziałającym ze Związkiem. 

 

Uzasadnienie: SMSy też organizacją zawody, MOSiRy w terenie są samodzielnymi organizatorami 

lub współorganizatorami.  

Tak wnioskowała Kom.Statutowa 
 

§ 56.  

Wykreślić § 56.   w całości 

Uzasadnienie: Sądy polubowne w praktyce i orzecznictwie sportowym się nie sprawdzają. Ustawa 

o sporcie nie zawiera regulacji szczegółowej w zakresie arbitrażu sportowego. Funkcjonowanie 

całego sportowego sądownictwa polubownego oparte jest o część piątą Kodeksu postępowania 

cywilnego (KPC cz. 5 (art.1154 - 1217) SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)  i dotyczą w 

szczególności  sporów o prawa majątkowe lub sporów  o prawa niemajątkowe - mogące być 

przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. 

 

§ 57. 

DODAĆ:  

2. Członek Zarządu może być pracownikiem lub współpracownikiem Związku, o ile praca, 

którą wykonuje jest różna od pracy, którą wykonuje jako członek Zarządu.  

Zgodne z par.43 

Pozostałe punkty  §57 przenumerować. 

 

Uzasadnienie: powyższy zapis dotyczy zarówno Prezesa jak i szeregowego pracownika!  

Od strony prawnej nie ma przeszkód, aby osobą zatrudnioną przez stowarzyszenie był członek 

zarządu. Stowarzyszenia często zatrudniają pracowników pełniących funkcje kierownicze na różne 

formy umowy o pracę. Niezależne jednak od rodzaju umowy zawartej z pracownikiem (który jest 

także członkiem zarządu) należy zadbać, aby wynikało z niej jasno, że jego obowiązki pracownicze 

nie pokrywają się z obowiązkami jako członka zarządu – z wyjaśnień portalu www.ngo.pl 
 
Z wyjaśnień Min.Sportu  

 

 
Powyższe dot. również trenerów współpracujących ze Związkiem, którzy są członkami Zarządu 

Od połowy 2016r. znowelizowana ustawa o pożytku publicznym będzie w pełni dawała 

organizacjom prawo do zatrudniania członków Zarządu. 

 

 

 

 

http://www.ngo.pl/


§ 59. 

3. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności:  

1) podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej;  
2) czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną;  
3) rodzaje kar dyscyplinarnych;  
4) kompetencje organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych;  
5) zasady powoływania Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w § 60 pkt 1 oraz szczegółowe zasady jej 
funkcjonowania;  
6) tryb postępowania dyscyplinarnego  

 

Przenumerować: 

p.5 ma być p.1. a p.1 powinien być p.2 itd.  

 

 § 64. 

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, pieniądze i 

fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku  

 

Dodać: po słowie ruchomości :  Prawa majątkowe nabyte przez Związek w toku działalności 

Uzasadnienie: Do praw majątkowych zalicza się w szczególności: autorskie prawa majątkowe, 

prawa pokrewne, licencje, koncesje  prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, 

wzorów użytkowych oraz zdobniczych  know-how, czyli prawo do wykorzystania wiedzy w 

dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej  nabyta wartość firmy  

koszty zakończonych prac rozwojowych. 

 

Tak wnioskowała Kom.Statutowa 

 

§ 65. 
p.5.  

Związek może udzielać wsparcia i pomocy finansowej ze środków własnych Związku byłym i 

obecnym: zawodnikom, trenerom, instruktorom, działaczom oraz innym osobom związanym z 

uprawianiem sportu pływackiego, w związku z zaistnieniem indywidualnych zdarzeń losowych, 

klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci  

 

Wykreślić w całości  

Uzasadnienie: Związek nigdy nie będzie miał takiego kapitału żeby zabezpieczyć wszystkie prośby 

i potrzeby.  

 
 

Opracowała na podstawie  wcześniejszych uzgodnień Komisji Statutowej  PZP w składzie: 

Przewodniczący – Jan Kuczko 

Członkowie – Grzegorz Bażant 

                    -  Zofia Kozina-Oloś   

 

oraz na podstawie własnej wiedzy, doświadczenia i poczynionych konsultacji 

 

    
           

Opole, 2 grudnia 2015 r.  

 


