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ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY
§1
1. Polski Związek Pływacki, w skrócie PZP, zwany dalej Związkiem jest dobrowolnym,
samorządnym polskim związkiem sportowym.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek obok nazwy polskiej moŜe uŜywać nazwy
w języku angielskim: Polish Swimming Federation.
§2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swych celów statutowych Związek moŜe, z zastrzeŜeniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz umów międzynarodowych, prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. Związek działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego
statutu.
2. Związek podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość
prawną w rozumieniu obowiązujących przepisów.
3. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne.
4. Organem nadzorującym działalność Związku jest minister właściwy do spraw kultury
fizycznej.
§4
1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków, zrzeszonych w nim
organizacji oraz działaczy.
2. Do prowadzenia swoich spraw Związek moŜe zatrudniać osoby w charakterze
pracowników lub zleceniobiorców.
§5
1. Związek posiada własne znaki i odznaki organizacyjne oraz uŜywa pieczęci, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Znakiem Związku jest krzyŜowy układ stylizowanych liter PZP na okrągłej tarczy z
napisem w otoku: Polski Związek Pływacki 1922. Tło tarczy w kolorze niebieskim.
Litery i napisy koloru złotego.
§6
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1. Związek jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w skrócie PKOl.
2. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Pływania, w skrócie FINA oraz
Europejskiej Ligi Pływania, w skrócie LEN.
3. Związek, w celu realizacji swych celów statutowych, moŜe współpracować lub
przystępować do organizacji międzynarodowych i krajowych w granicach prawem
dozwolonych.
§7
1. Związek moŜe prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Związku słuŜy realizacji celów statutowych i nie
moŜe być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Związku.
§8
Związek działa w dziedzinie sportu pływackiego i jest polskim związkiem sportowym w
rozumieniu właściwych przepisów. Związek jest jedynym reprezentantem polskiego sportu
pływackiego w kraju i za granicą.
§9
Czas trwania Związku jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 10
Podstawowymi celami Związku są:
1. Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
w szczególności sportu pływackiego, w tym sportu zawodników niepełnosprawnych
i niesłyszących.
2. Wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu zaliczonych
do sportu pływackiego: pływania, pływania na wodach otwartych, pływania
synchronicznego, skoków do wody, piłki wodnej oraz pływania Masters,
z moŜliwością wykorzystania opieki medycznej oraz leków i odŜywek.
3. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich
członków Związku.
§ 11
Do podstawowych zadań Związku naleŜą:
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1. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski
oraz o Puchar Polski w sporcie pływackim.
2. Powoływanie kadry narodowej oraz przygotowanie jej do igrzysk olimpijskich,
igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy.
3. Powoływanie reprezentacji do innych imprez międzynarodowych.
4. Reprezentowanie polskiego sportu pływackiego w międzynarodowych organizacjach
oraz organizowanie udziału wszystkich dyscyplin sportu pływackiego w
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
5. Ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.
6. Współpraca z instytutami, placówkami naukowymi oraz uczelniami w zakresie badań
słuŜących wdraŜaniu rozwiązań podnoszących poziom wyszkolenia, specjalistycznej
opieki medycznej, psychologii itp. na uŜytek sportu pływackiego.
7. Działalność wychowawcza i popularyzatorska w zakresie wszystkich dyscyplin
zaliczonych do sportu pływackiego.
8. Szkolenie, doskonalenie i nadawanie uprawnień trenersko-instruktorskich oraz
sędziowskich we wszystkich dyscyplinach zaliczonych do sportu pływackiego.
9. Wspieranie, w tym materialne, działalności statutowej członków zwyczajnych
Związku, o których mowa w § 13 ust.1 pkt 1.
10. Działania zapewniające bezpieczne warunki uprawiania wszystkich dyscyplin sportu
pływackiego.
11. Organizowanie współpracy, wzajemnej pomocy oraz przedsięwzięć integrujących
członków Związku.
12. Opiniowanie projektów przepisów wykonawczych, bądź innych przepisów
dotyczących wszystkich dyscyplin sportu pływackiego.
13. Współdziałanie z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz działania własne
zwalczające zjawiska dopingu w pływaniu sportowym.
14. Podejmowanie inicjatyw w zakresie budownictwa obiektów oraz modernizacji
istniejącej bazy dla sportu pływackiego.
15. Działalność wydawnicza i propagandowa upowszechniająca techniczne, szkoleniowe i
medyczne podstawy sportu pływackiego.
16. Współpraca z placówkami medycyny sportowej w zakresie przewidzianym
stosownymi przepisami.
17. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz ze
wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu
pływackiego.
18. Prowadzenie wszechstronnej działalności dla uzyskania w sposób prawem dozwolony
środków materialnych na cele statutowe.
19. Nadzorowanie przestrzegania przez członków Związku statutu, regulaminów i uchwał
władz Związku.
20. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Związku powstałych na skutek ich
działalnością w sporcie pływackim.
21. Prowadzenie i zabezpieczanie ewidencji członków, kartotek zawodników, trenerów,
instruktorów i sędziów, uchwał i protokółów, komunikatów sportowych oraz
materiałów statystycznych w zakresie wymaganym odnośnymi przepisami oraz
zgodnie z potrzebami Związku.
22. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań, słuŜących realizacji
statutowych celów Związku.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO
§ 12
Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 13
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być:
1) Okręgowe Związki Pływackie;
2) kluby sportowe oraz inne osoby prawne, zrzeszone w Okręgowych Związkach
Pływackich, których statut, umowa albo akt załoŜycielski przewiduje
prowadzenie działalności w sporcie pływackim.
2. Członkami wspierającymi Związku mogą być:
1) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, zainteresowane
realizacją celów Związku, wspierające działalność Związku organizacyjnie,
finansowo lub w inny sposób.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na
podstawie pisemnego zgłoszenia, wypełnionej deklaracji członkowskiej, do której,
naleŜy dołączyć dokumenty określające status prawny kandydata. Uchwała Zarządu
staje się skuteczna po uiszczeniu wpisowego i składki członkowskiej.
4. Szczególne formy wspierania Związku przez członków wymienionych w ust. 2 pkt 1
mogą być określone odrębnie w trybie dodatkowego ustalenia z Prezydium Zarządu
Związku.
5. Osobom fizycznym, szczególnie zasłuŜonym dla realizacji celów statutowych
Związku, moŜe zostać nadany uchwałą Krajowego Zjazdu Związku podjętą na
wniosek Zarządu tytuł Członka Honorowego Związku.
6. Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo
akcje w klubie sportowym będącym członkiem Związku nie moŜe być członkiem lub
posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu
sportowego, uczestniczącego we współzawodnictwie w sporcie pływackim.

§ 14
1. W strukturze Polskiego Związku Pływackiego działają wyodrębnione terytorialnie,
organizacyjnie i finansowo Okręgowe Związki Pływackie, w skrócie OZP.
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2. Teren działania OZP odpowiada administracyjnemu obszarowi jednego województwa.
Na terenie jednego województwa moŜe działać tylko jeden OZP.
3. Siedziby, cele i zadania ww. OZP określają ich statuty.
4. Postanowienia statutów OZP, w tym zwłaszcza zasady prawa wyborczego, nie mogą
być sprzeczne z postanowieniami statutu Związku.
5. Zarząd Związku moŜe powierzyć wykonywanie określonych swoich funkcji (zadań)
OZP oraz klubom działającym na danym terenie.

§ 15
Członkowie Związku zobowiązani są do:
6. Przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
7. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego oraz
realizacji celów i programu działania Związku.
8. Stosowania się do uchwał statutowych władz Związku i wydanych przez nie
przepisów i regulaminów.
9. Regularnego wpłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych oraz innych opłat
ustalonych w oparciu o statut przez władze Związku.
§ 16
1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, wykonywane poprzez
swoich delegatów wybranych na Walnych Zjazdach OZP;
2) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku we wszystkich
sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz
i organów;
3) prawo do rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swej działalności;
4) prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności Związku.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia, o których mowa w
ust.1 pkt 2. Ponadto członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek
członkowskich.
§ 17
Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1. Rezygnacji złoŜonej na piśmie do Zarządu Związku - po uregulowaniu zobowiązań
członkowskich.
2. Wykluczenia w trybie uchwały przez Zarząd:
1) za działalność sprzeczną ze statutem, bądź uchwałami władz Związku;
2) z powodu nie uczestniczenia w pracach Związku;
3) w związku z zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez okres powyŜej
12 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.
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3. Rozwiązania OZP lub organizacji będącej członkiem Związku.
4. Likwidacji, bądź postawienia członka w stan upadłości.
§ 18
1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 17 ust. 2, członkowi przysługuje odwołanie
do najbliŜszego Krajowego Zjazdu, które naleŜy wnieść za pośrednictwem Zarządu,
na co najmniej 21 dni przed terminem Krajowego Zjazdu. Uchwała Krajowego Zjazdu
jest ostateczna.
2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust.1 przez Krajowy
Zjazd uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Związku powoduje zawieszenie jego
praw członkowskich, wymienionych w § 16 statutu.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU I ICH ORGANY
§ 19
Władzami Związku są:
1. Krajowy Zjazd
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 20
Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.
§ 21
Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania, jeŜeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią
inaczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 22
1. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej moŜe zostać osoba posiadająca
obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, mająca ukończone 21 lat, której stałym
miejscem zamieszkania jest Rzeczpospolita Polska.
2. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie moŜe:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku;
2) być osoba prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z
realizacją przez Związek zadań statutowych;
3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarŜenia
publicznego.
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KRAJOWY ZJAZD
§ 23
NajwyŜszą władzą Związku jest Krajowy Zjazd.
1. Krajowy Zjazd moŜe być Zwyczajny (Sprawozdawczy, Sprawozdawczo-Wyborczy)
lub Nadzwyczajny.
2. Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zwoływany jest przez Zarząd, co 4 lata, w
terminie do 6 miesięcy po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich.
3. Krajowy Zjazd Sprawozdawczy zwoływany jest przez Zarząd, po pełnym roku
kalendarzowym działalności Zarządu, w terminie do końca drugiego kwartału roku
następnego. Rozpatruje sporządzone przez Zarząd sprawozdanie z działalności
Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, ocenione przez biegłego rewidenta.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu, organ zwołujący
zawiadamia uprawnionych, co najmniej na 30 dni przed terminem, podając
jednocześnie drugi termin Zjazdu.
5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd moŜe być zwołany przez Zarząd Związku z własnej
inicjatywy, na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej lub na Ŝądanie, co najmniej 1/3 liczby
członków zwyczajnych Związku.
6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Związku najpóźniej w
terminie do 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do
których został zwołany.
7. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe udział biorą delegaci wybrani na ostatni
Krajowy Zjazd.
8. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd, na którym wybrano nowe władze nie przedłuŜa
kadencji.
9. Do waŜności Krajowego Zjazdu wymagana jest obecność: w ustalonym pierwszym
terminie 2/3 uprawnionych do głosu delegatów, w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosu delegatów.
10. Obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu w drugim terminie waŜne są bez względu
na liczbę obecnych uprawnionych do głosu delegatów, z wyjątkiem spraw
określonych w § 46.
§ 24
W Krajowym Zjeździe uczestniczą:
1. Z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym delegaci OZP, wybrani na
Walnych Zjazdach OZP według zasad określonych w obowiązujących statutach OZP.
Mandaty na Krajowy Zjazd dla kaŜdego OZP przyznawane są według następujących
kryteriów:
1) jeden mandat za kaŜdą dyscyplinę sportu pływackiego uprawianą w okręgu;
2) za poziom sportowy określony przez Zarząd wg klucza:
a) sześć mandatów z zajęcie miejsca 1-3 w klasyfikacji w pływaniu;
b) pięć mandatów za zajęcie miejsca 4-6 w klasyfikacji w pływaniu;
c) cztery mandaty za zajęcie miejsca 7-12 w klasyfikacji w pływaniu;
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d) trzy mandaty za zajęcie miejsca 13-16 w klasyfikacji w pływaniu;
e) jeden mandat za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji w piłce wodnej;
f) jeden mandat za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji w skokach do
wody;
g) jeden mandat za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji w pływaniu
synchronicznym.
2. Z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz członkowie
ustępujących władz Związku niebędący delegatami. Zasady udziału przedstawicieli
członków wspierających ustalane są kaŜdorazowo przez Zarząd.
3. Poza osobami wymienionymi w pkt 1 i 2 w Krajowym Zjeździe uczestniczyć mogą z
głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Związku i członkowie honorowi
Związku.
§ 25
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu naleŜy:
1) uchwalanie strategii działania na kolejną kadencję władz Związku;
2) uchwalanie regulaminu Krajowego Zjazdu;
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
4) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu
Zarządowi;
5) wybór Prezesa Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie zmian statutu;
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku;
8) rozpatrywanie wniesionych przez członków Związku odwołań od
uchwał Zarządu;
9) rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu;
10)uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku;
11)uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
12)nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego
Związku;
13)rozstrzyganie w sprawach, w których statut nie określa kompetencji
innych władz Związku.
2. Z przebiegu Krajowego Zjazdu sporządzany jest protokół, który podpisują:
przewodniczący obrad i osoba protokołująca.
ZARZĄD
§ 26.
1. Zarząd Związku składa się z 13-17 osób - stosownie do uchwały Krajowego Zjazdu, w
tym Prezesa Związku i 12-16 członków Zarządu wybranych przez Krajowy Zjazd.
2. Prezesa Związku wybiera Krajowy Zjazd w odrębnym głosowaniu.
3. Funkcję Prezesa Związku moŜna pełnić nie dłuŜej niŜ przez dwie następujące po sobie
kadencje.
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4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze swego
grona 2-3 wiceprezesów oraz członków Prezydium, którzy wraz z Prezesem Związku
stanowią Prezydium Zarządu Związku.
5. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.
6. JeŜeli członek Zarządu pełni funkcję kierownika biura, dyrektora lub sekretarza
generalnego moŜe pobierać za tę pracę wynagrodzenie na skutek zatrudnienia w
charakterze pracownika lub zleceniobiorcy.
7. Zasady i tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Krajowy Zjazd regulamin, a
organizuje i kieruje nimi Prezes Związku. W przypadku braku regulaminu
uchwalonego przez Krajowy Zjazd, Zarząd uchwala tymczasowy regulamin swej
działalności, który obowiązuje do czasu najbliŜszego Krajowego Zjazdu.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
1) śmierci;
2) przyjęcia pisemnej rezygnacji;
3) uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczenie z władz Związku.
9. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to miejsce
kooptacji spośród delegatów Krajowego Zjazdu. Ogólna ilość dokooptowanych nie
moŜe przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru Krajowego Zjazdu.
10. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Prezesa Związku, Zarząd w trybie
uchwały podjętej większością, co najmniej 50% + 1 głosów w obecności
przynajmniej 2/3 członków Zarządu powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swych
członków, pochodzących z wyboru Krajowego Zjazdu, który pełni obowiązki do
najbliŜszego Krajowego Zjazdu.
11. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej cztery razy w roku - podając do
wiadomości termin i porządek dzienny, na co najmniej siedem dni przed datą obrad.
12. Zebranie Zarządu prowadzi Prezes lub wyznaczony przez niego wiceprezes.
13. Członkowie Zarządu niemogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są
usprawiedliwić nieobecność. Dla waŜności uchwał Zarządu wymagana jest obecność,
co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów.
14. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: członkowie
honorowi, pracownicy biura Związku, główny księgowy Związku, przedstawiciele
działających przy Zarządzie Komitetów Technicznych, Komisji oraz organów
opiniodawczych i doradczych. Udział wymienionych osób jest obligatoryjny przy
podejmowaniu przez Zarząd uchwał w przedmiocie objętym kompetencją
reprezentowanych przez nie organów. Zarząd zawiadamia wymienione powyŜej
organy. Przepis ust.11 stosuje się odpowiednio.
15. We wszystkich zebraniach Zarządu moŜe uczestniczyć z głosem doradczym
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego jej członek. Zarząd
zawiadamia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przepis ust.11 stosuje się
odpowiednio.
16. Zebrania Zarządu są protokołowane oraz prowadzony jest rejestr uchwał.
§ 27
Do kompetencji Zarządu w szczególności naleŜy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu;
3) uchwalanie programu działania Związku;
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4) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami;
5) uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku;
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Związku we wszystkich przypadkach, w
których statut bądź regulaminy takie odwołanie przewidują;
7) reprezentowanie Związku wobec międzynarodowych organizacji sportu pływackiego
oraz organizacji, których Związek jest członkiem lub w których posiada status
obserwatora oraz podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do tych
organizacji lub rezygnacji z ich członkostwa, a takŜe wyznaczanie osób mających
reprezentować Związek w tych organizacjach;
8) przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz ocena działalności
zwyczajnych i wspierających członków Związku;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego, opłat za licencje oraz inne
dokumenty i innych opłat na rzecz Związku związanych z jego działalnością;
10) uchwalanie przepisów określających szczegółowo prawa i obowiązki zawodników
sportu pływackiego;
11) nadzorowanie stałych organów opiniodawczych, doradczych i wykonawczych
działających przy Zarządzie z mocy statutu oraz powoływanie, w miarę potrzeb,
nadzorowanie i rozwiązywanie innych organów problemowych działających przy
Zarządzie i zatwierdzanie ich regulaminów;
12) wybór delegatów reprezentujących Związek w organizacjach współpracujących;
13) rozwiązywanie w zakresie przewidzianym statutem i przepisami Związku sporów
związanych z działalnością członków Związku;
14) wydawanie przepisów dyscyplinarnych, powoływanie organów dyscyplinarnych i
nadzór nad ich działalnością;
15) zatrudnianie pracowników biura Związku i głównego księgowego Związku, określanie
zakresu ich kompetencji i udzielanie stosownych pełnomocnictw;
16) uchwalanie zasad funkcjonowania i regulaminu biura Związku;
17) występowanie do ministra właściwego ds. kultury fizycznej w sprawach
dotacji i zadań zleconych dla Związku;
18) ustalanie w porozumieniu z ministrem właściwym ds. kultury fizycznej zasad
organizacji współzawodnictwa sportowego;
19) przedstawianie ministrowi właściwemu ds. kultury fizycznej składu Kadry
Narodowej;
20) ustalanie szczegółowych zasad nadawania, zawieszania i cofania licencji i innych
dokumentów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów;
21) nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we
współzawodnictwie sportowym;
22) wdraŜanie obowiązujących przepisów antydopingowych;
23) uchwalanie zasad i trybu zmiany przynaleŜności zawodników sportu pływackiego do
klubów sportowych;
24) uchwalanie wszelkich innych niŜ wymienione regulaminów dotyczących sportu
pływackiego w Polsce, o ile nie zastały zastrzeŜone do kompetencji innych władz;
25) ustalanie zasad nadawania uprawnień trenerskich i instruktorskich oraz sędziowskich
w sporcie pływackim;
26) opiniowanie wniosków o powoływanie szkół sportowych, szkół Mistrzostwa
Sportowego, Ośrodków Szkolenia Sportowego oraz opiniowanie programów
szkolenia sportowego i nadzór nad jego realizacją;
27) ustalanie szczegółowych zasad dopuszczających obiekty sportowe do poszczególnych
poziomów współzawodnictwa sportowego;
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28) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków
niezbędnych dla rozwoju sportu pływackiego;
29) przygotowanie sprawozdania z działalności Związku oraz pracy Zarządu dla
Krajowego Zjazdu oraz dla potrzeb Komisji Rewizyjnej, a takŜe niezbędnych w tym
zakresie dokumentów;
30) nadawanie bądź wnioskowanie nadania odznaczeń i wyróŜnień, stosownie do
właściwych przepisów;
31) prowadzenie własnych przedsięwzięć w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr sportu
pływackiego oraz działalności wydawniczej w tym zakresie;
32) organizowanie lub zlecanie członkom lub innym podmiotom organizacji
przedsięwzięć sportowych lub rekreacyjnych innych niŜ objęte organizacją systemu
współzawodnictwa sportowego;
33) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Związku.
PREZYDIUM ZARZĄDU
§28
1. Prezydium Zarządu składa się z 5-7 osób. W skład Prezydium Zarządu wchodzą:
Prezes Związku, 2-3 wiceprezesów Zarządu oraz członkowie Prezydium wybrani
przez Zarząd spośród jego członków na pierwszym zebraniu po wyborach do władz
Związku.
2. Zebrania Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ 1
raz na 2 miesiące.
3. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Związku pomiędzy zebraniami Zarządu.
4. Uchwały Prezydium Zarządu wymagają dla swej prawomocności obecności, co
najmniej 50% jego członków, w tym Prezesa lub dwóch wiceprezesów i zapadają
zwykłą większością głosów. O podjętych uchwałach i decyzjach informują Zarząd na
najbliŜszym posiedzeniu.
5. Przepisy dotyczące organizacji i trybu obrad Zarządu stosuje się do Prezydium
Zarządu odpowiednio.
6. Prezydium Zarządu przysługują pomiędzy posiedzeniami Zarządu uprawnienia
Zarządu z wyjątkiem uprawnień określonych w § 27 pkt: 3, 7, 9, 11, 13, 14, 20, 21,
22, 23, 24 i 32.
7. Pomiędzy zebraniami Prezydium, Związek reprezentuje i kieruje jego pracą Prezes
Związku.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych na Krajowym Zjeździe.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu nie później niŜ 14 dni po
Krajowym Zjeździe, wybierając z pomiędzy osób, które weszły w jej skład:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności
działań. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy ponadto badanie
okresowych sprawozdań i bilansów.
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4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo skutecznego Ŝądania wyjaśnień od Zarządu
Związku w sprawach objętych zakresem jej kontroli oraz występowania do Zarządu z
ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.
5. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej działalności Krajowemu
Zjazdowi i posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi
absolutorium.
7. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu na warunkach ustalonych w § 23 ust. 5.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek moŜe brać
udział w zebraniach Zarządu i Prezydium oraz wszystkich innych organów Związku z
głosem doradczym.
9. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 26
ust. 9 i 10, ze zmianą, Ŝe do Komisji Rewizyjnej moŜna dokooptować 2 osoby.
10. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd.
11. W przypadku braku regulaminu, o którym mowa w ust. 10 Komisja Rewizyjna
uchwala na pierwszym zebraniu tymczasowy regulamin swej działalności, który
obowiązuje do czasu najbliŜszego Krajowego Zjazdu.

KOMITETY TECHNICZNE, KOMISJE, ORGANY DORADCZE, OPINIODAWCZE
I WYKONAWCZE ZARZĄDU
§30
1. Zarząd Związku powołuje na stałe następujące Komitety Techniczne:
1) Komitet Techniczny Pływania;
2) Komitet Techniczny Piłki Wodnej;
3) Komitet Techniczny Skoków do Wody;
4) Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego.
5) Komitet Techniczny Pływania Masters
2. W skład Prezydium Komitetu Technicznego wchodzi 5-9 osób w tym
przewodniczący.
3. Przewodniczących Komitetów Technicznych zatwierdza Zarząd Związku na wniosek
Komitetu Technicznego, pozostałych kandydatów do Prezydium Komitetu
Technicznego zatwierdza Prezydium Zarządu Związku na wniosek zatwierdzonego
przewodniczącego.
4. Komitety Techniczne działają na podstawie regulaminu, w którym między innymi
zostaną określone zasady wyłaniania kandydatów do Prezydium Komitetów
Technicznych w tym na przewodniczącego.
5. Regulamin działania Komitetów Technicznych zatwierdza Zarząd Związku.
6. Zarząd Związku powołuje na stałe następujące Komisje:
1) Komisję Dyscyplinarną;
2) Komisję Szkół Sportowych;
3) Komisję Certyfikacji;
4) Komisję Medyczną;
5) Komisję ds. pływania na wodach otwartych;
6) Komisję ds. pływania osób niepełnosprawnych i niesłyszących;
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7) Komisję ds. inwestycji i urządzeń sportowych;
8) Kapitułę Odznaczeń i WyróŜnień;
9) Kolegium Sędziów;
10) Radę Trenerów.
7. Zarząd Związku moŜe w miarę potrzeb powołać inne organy opiniodawcze bądź
wykonawcze.
8. Podejmując stosowną uchwałę Zarząd określa stały bądź czasowy charakter organu,
jego skład, strukturę i zakres kompetencji.
9. Powołane w pkt 6 organy działają na podstawie regulaminu, który zatwierdza Zarząd
Związku.
§31
1. Organem wykonawczym Zarządu w przeprowadzeniu współzawodnictwa sportowego
jest Kolegium Sędziów.
2. Członkami Kolegium mogą być wyłącznie sędziowie sportu pływackiego.
3. Pracą Kolegium Sędziów kieruje Prezydium Kolegium Sędziów.
4. W skład Prezydium Kolegium Sędziów wchodzi do 9 członków, reprezentujących
wszystkie Komitety Techniczne, w tym przewodniczący.
5. Przewodniczącego Kolegium Sędziów zatwierdza Zarząd Związku na wniosek
Kolegium Sędziów, pozostałych kandydatów do Prezydium Kolegium Sędziów
zatwierdza Prezydium Zarządu Związku na wniosek zatwierdzonego
przewodniczącego.
6. Do zakresu działalności Prezydium Kolegium Sędziów naleŜy:
1) publikacja i wdraŜanie przepisów sędziowskich;
2) szkolenie i doszkalanie sędziów sportu pływackiego;
3) sprawy obsady sędziowskiej zawodów sportowych krajowych i
międzynarodowych;
4) podwyŜszanie klas sędziów oraz proponowanie kandydatów na sędziów
międzynarodowych;
5) wnioski dotyczące zmiany przepisów sędziowskich;
6) realizacja spraw związanych z przyznaniem i pozbawieniem licencji sędziego
sportu pływackiego;
7) opracowanie przepisów Związku zapewniających sędziom sportu pływackiego
niezbędne warunki umoŜliwiające wypełnianie ich funkcji;
8) sprawy ewidencji sędziów sportu pływackiego i prowadzenie niezbędnej
dokumentacji oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
7. Prezydium Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez
Zarząd Związku, w którym między innymi zostaną określone zasady wyłaniania
kandydatów do Prezydium Kolegium Sędziów w tym na przewodniczącego.
BIURO ZWIĄZKU
§ 32
1. Biuro Związku jest organizacyjno-wykonawczą i administracyjną jednostką,
zabezpieczającą techniczną stronę działalności Związku, a w szczególności Zarządu,
Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów doradczych i wykonawczych.
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2. Pracą biura kieruje Prezes Związku. Na wniosek Prezesa Związku, do kierowania
pracą biura, Zarząd moŜe powołać sekretarza generalnego lub dyrektora.
3. W skład biura wchodzą pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe niezbędne do
zapewnienia sprawnego funkcjonowania i technicznej obsługi działań podejmowanych
we wszystkich określonych statutem dziedzinach działalności Związku, angaŜowani
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Biuro wykonuje swe zadania w oparciu o regulamin organizacyjny, uchwalony przez
Zarząd, określający jego strukturę i kompetencje.
5. Zakresy czynności pracowników biura Związku zatwierdza Prezes Związku.
6. Pracę biura nadzoruje Prezes Związku lub upowaŜniony przez niego członek
Prezydium Zarządu.
ROZDZIAŁ V
NAGRODY I WYRÓZNIENIA
§ 33
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróŜniania w ramach obowiązujących przepisów
oraz regulaminów Związku zasłuŜonych dla sportu pływackiego: działaczy, sędziów,
trenerów i zawodników.
2. Związek ma prawo wynagradzania, wyróŜniania i premiowania w ramach
obowiązujących przepisów prawa i regulaminów Związku urzędujących Członków
Zarządu oraz swoich pracowników.
3. Związek moŜe występować o nadanie osobom, o których mowa w ust.1 i 2 odznaczeń
i wyróŜnień państwowych i resortowych.
4. Uchwały w sprawach wymienionych w ust.1, 2 i 3 naleŜą do kompetencji Zarządu.
ZłoŜenie wniosku w tych sprawach przysługuje Prezesowi, Wiceprezesom oraz
Kapitule Odznaczeń i WyróŜnień Związku.
§ 34
Związek posiada swoją Odznakę Honorową, której wzór i zasady przyznawania określa
regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 35
Związek jest uprawniony do nakładania kar dyscyplinarnych na swoich członków,
zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów oraz działaczy.
§36
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Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny uchwalony
przez Krajowy Zjazd.
§ 37
Wszelkie naruszenia zasad współzawodnictwa sportowego podlegają ocenie zgodnie z
właściwym regulaminem i przepisami sportowymi.
§ 38
1. Organami dyscyplinarnymi Związku są:
1) Komisja Dyscyplinarna, powoływana przez Zarząd Związku;
2) Zarząd Związku;
3) Krajowy Zjazd, w przypadku, o którym mowa w §18 statutu.
§ 39
1. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej naleŜy:
1) rozpoznawanie spraw członków, władz, zawodników, trenerów, instruktorów,
sędziów i działaczy obwinionych o naruszenie norm etycznych lub nie
przestrzeganie statutu, przepisów i uchwał władz Związku w sprawach
niewiąŜących się bezpośrednio z naruszeniem regulaminu i przepisów
sportowych;
2) rozpoznawanie odwołań od decyzji oceniających naruszenie zasad
współzawodnictwa sportowego zgodnie z regulaminem i przepisami
sportowymi.
§ 40
Komisja Dyscyplinarna moŜe:
1. Orzekać następujące kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) kary pienięŜnej (tylko wobec zawodników kadry narodowej i członków
zwyczajnych Związku);
4) pozbawienia licencji;
5) zakazu organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu, weryfikacji
wyniku zawodów, dyskwalifikacji na czas określony lub doŜywotnio,
wykluczenia z kadry narodowej;
6) wykluczenia z władz;
7) zakazu pełnienia funkcji;
8) podania orzeczenia do publicznej wiadomości (kara dodatkowa).
2. Wnioskować do określonych statutem władz Związku o:
1)
2)
3)
4)

zawieszenie członkostwa;
wykluczenie ze Związku;
pozbawienie członkostwa honorowego;
pozbawienie Odznaki Honorowej Związku.
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§ 41
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Odwołanie od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej składa się za jej pośrednictwem do
Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania przez skarŜącego pisemnego uzasadnienia
orzeczenia.
3. Decyzje dyscyplinarne organów Związku mogą być zaskarŜane do Trybunału
ArbitraŜowego ds. Sportu przy PKOI.
§ 42
Zarząd Związku moŜe powołać w trybie uchwały Sąd Polubowny w celu rozpoznawania
spraw związanych ze sporami majątkowymi powstałymi, w związku z uprawianiem sportu
pływackiego w Polsce.
ROZDZIAŁVII
MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 43
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery
wartościowe i pieniądze.
2. Na fundusze Związku składają się:
1) opłaty wpisowe, składki członków oraz opłaty za wydane licencje;
2) opłaty związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa sportowego
Związku;
3) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;
4) wpływy z działalności gospodarczej;
5) dotacje, darowizny oraz środki pochodzące z fundacji i innych źródeł.
§ 44
Związek prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 45
1. Dla waŜności oświadczeń woli lub dokumentów dotyczących praw i obowiązków
majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa Związku
lub jednego z wiceprezesów oraz jednej z osób posiadających pełnomocnictwo
udzielone przez Zarząd.
2. Dla waŜności innych dokumentów finansowych w tym płacowych wymagany jest
podpis Prezesa Związku lub jednego z wiceprezesów oraz jednej z osób posiadających
pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd.
3. Dla waŜności pozostałych dokumentów w tym kadrowych, wymagany jest podpis
Prezesa Związku lub innego upowaŜnionego przez Zarząd jego członka.
ROZDZIAŁ VIII
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ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU
§ 46
1.

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Związku podejmuje Krajowy Zjazd
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do udziału w
tym Zjeździe delegatów reprezentujących członków zwyczajnych Związku.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji, likwidatorów oraz cel,
na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 47

1.

Niniejszy statut uchwalony w tekście jednolitym w dniu 23.06.2012 wchodzi w Ŝycie
po jego zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz
następnie po dokonaniu zmiany w KRS.
2. Dotychczas obowiązujący statut traci moc po spełnieniu ust. 1.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące.
4. Interpretacja przepisów statutu naleŜy do kompetencji Zarządu Związku.
jankuczko@op.pl
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