
Uchwała Zarządu PZP, kadencja 2016-2020 

Uchwała nr 69/2017 

Zarządu 

Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 16 września 2017 r. 

 

Na podstawie § 60 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Pływackiego 

Zarząd Polskiego Związku Pływackiego, po rozpatrzeniu wniosku Opolskiego Okręgowego 

Związku Pływackiego (OOZP) z dn. 7 lipca 2017 r. o wykluczenie klubu MKS Zryw Opole z 

członkostwa w Polskim Związku Pływackim, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Odmawia się uwzględnienia wniosku Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego  

o wykluczenie klubu MKS Zryw Opole z członkostwa w Polskim Związku Pływackim (PZP), 

z uwagi na brak zaistnienia w sprawie przesłanek określonych w § 24 ust. 2 Statutu Polskiego 

Związku Pływackiego, stanowiących podstawę wykluczenia członka zwyczajnego z PZP.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

Do Zarządu Polskiego Związku Pływackiego został złożony wniosek Opolskiego Okręgowego 

Związku Pływackiego (OOZP) z dn. 7 lipca 2017 r. o wykluczenie klubu MKS Zryw Opole z 

członkostwa w Polskim Związku Pływackim, z uwagi na utratę członkostwa MKS Zryw w 

OOZP. 

 Po rozpoznaniu wniosku Zarząd PZP stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie nie 

zachodzą przesłanki do wykluczenia członka zwyczajnego PZP – klubu MKS Zryw  

z członkostwa w PZP, z uwagi na następujące okoliczności.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z obecnie obowiązującym statutem 

PZP członkami zwyczajnym PZP mogą być okręgowe związki pływackie, kluby sportowe oraz 

inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie 

działalności w sporcie pływackim (§ 13 ust. 1). A zatem kluby sportowe, po ich przyjęciu w 

poczet członków przez Zarząd PZP, stają się pełnoprawnymi członkami zwyczajnymi PZP  i 

korzystają na równi z praw określonych w statucie PZP z okręgowymi związkami pływackimi. 

W przypadku PZP mamy zatem do czynienia z członkostwem bezpośrednim klubów 

sportowych, z uwzględnieniem specyficznej roli OZP, jako związków sportowych. 

Rozwiązanie to jest zgodne z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
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o sporcie. Ponadto należy także zwrócić uwagę na sposób określenia w statucie PZP relacji 

klub sportowy – OZP i jej wpływ na członkostwo klubu sportowego w PZP. Otóż statut  

PZP nakłada na kluby sportowe ubiegające się o uzyskanie członkostwa zwyczajnego w PZP 

obowiązek uprzedniego uzyskania członkostwa we właściwym terytorialnie OZP (§ 13 ust.  

6 i § 15 ust. 3 pkt 1). Jednocześnie statut nie wprowadza przepisów, które powodowałyby 

automatyczną utratę (z mocy postanowień statutu) członkostwa zwyczajnego klubu sportowego 

w PZP w przypadku utraty członkostwa tego klubu we właściwym OZP – przesłanki utraty 

członkostwa zwyczajnego w PZP określa § 24 statutu, zgodnie z którym: 

 utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w przypadku: 

1) wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku; 

2) likwidacji lub rozwiązania członka Związku z datą wykreślenia z właściwego rejestru; 

3) wykluczenia; 

4) rozwiązania Związku. 

Natomiast wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku dokonywane jest na podstawie 

uchwały Zarządu Związku podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego OZP i 

może nastąpić w przypadku: 

1) zalegania z zapłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku, po pisemnym wezwaniu 

do zapłaty; 

2) prowadzenia działalności sprzecznej z prawem; 

3) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Związku oraz uchwałami władz 

Związku; 

4) zaprzestania uczestnictwa przez członka będącego klubem sportowym  

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek przez okres 2 lat. 

 

Przepis powyższy nie przewiduje wykluczenia członka zwyczajnego PZP ze Związku z uwagi 

na fakt utraty członkostwa w OZP. Oznacza to, że wykluczenie klubu ze struktur właściwego 

OZP nie powoduje automatycznej utraty członkostwa klubu w PZP, a ewentualna taka decyzja 

wymagałaby zaistnienia wobec klubu przesłanek precyzyjnie wymienionych w wyżej 

przytoczonym przepisie § 24 ust. 2 statutu PZP. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd odmówił uwzględnienia wniosku OOZP i nie 

wykluczył MKS Zryw z członkostwa w PZP. 

 

 

   Protokolant Zebrania       Prowadzący Zebranie 

 Paweł Słomiński 

 

 

                   Magdalena Grzesik  Prezes Zarządu 

 


