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STATUT 

POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 

 

§ 1 

Pomorski Okręgowy Związek Pływacki jest Związkiem Sportowym, zwanym dalej w 

skrócie POZP. 

§ 2 

Terenem działania POZP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 

województwa pomorskiego, a siedzibą POZP jest – miasto Gdańsk. 

 

§ 3 

POZP posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 

Sądowym i działa zgodnie z powszechnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem 

i niniejszym statutem.  

§ 4 

1. POZP opiera swoją działalność na aktywności swych członków oraz na pracy 

społecznej działaczy. 

2. Do prowadzenia swoich spraw POZP może zatrudniać pracowników, w tym członków 

POZP. 

§ 5 

POZP jest członkiem Polskiego Związku Pływackiego, zwanego w dalszym ciągu w 

skrócie PZP i korzysta ze wszystkich uprawnień wynikających ze statutu PZP. 

 

§ 6 

POZP używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
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Rozdział II 

Cele i środki działania POZP 

 

§ 7 

Celem POZP jest: 

1. Organizacja, rozwój, popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego na terenie 

działania. 

2. Podnoszenie poziomu sportu pływackiego w zakresie: pływania, piłki wodnej, skoków 

do wody, pływania synchronicznego oraz pływania długodystansowego. 

3. Upowszechnianie wśród społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży umiejętności 

pływania we współdziałaniu z terenowymi władzami, instytucjami, organizacjami, 

4. Reprezentowanie sportu pływackiego z terenu swego działania. 

5. Doradztwo w sprawach dot. obiektów budowlanych przeznaczonych do uprawiania 

sportów pływackich.  

 

§ 8 

Dla realizacji celów określonych w §7 POZP stosuje następujące środki działania: 

1. Zrzesza kluby sportowe, działające w zakresie sportu pływackiego na obszarze swojego 

działania. 

2. Wydaje komunikaty i regulaminy określające (w oparciu o przepisy i postanowienia 

PZP) zasady organizowanych przez siebie imprez, wytyczne dla działalności swych 

członków, programy roczne imprez sportowych i szkoleniowych. Kontroluje 

przestrzeganie przepisów, regulaminów i komunikatów PZP oraz własnych przez 

swych członków. 

3. Organizuje lub powierza organizację imprez sportowych. 

4. Ustala składy reprezentacji we wszystkich kategoriach wiekowych do zawodów 

sportowych, w których powołanie reprezentacji POZP jest potrzebne. 

5. Prowadzi działalność wychowawczą i szkoleniową w zakresie szkolenia zawodników, 

instruktorów, sędziów oraz działaczy sportu pływackiego. 

6. Prowadzi ewidencję członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. POZP 

prowadzi na zlecenie PZP ewidencję zawodników zrzeszonych w klubach sportowych 

będących członkami POZP. 

7. Rozwija działalność informacyjno-promocyjną w zakresie sportu pływackiego i 

upowszechniania pływania, organizując konferencje szkoleniowe oraz współdziałając z 
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mediami. 

8. Nadzoruje i koordynuje działalność swych członków w zakresie sportu pływackiego 

wynikającą z ich przynależności do POZP. 

9. Uczestniczy z głosem stanowiącym swych delegatów lub przedstawicieli w krajowych 

zjazdach PZP, w wyborach władz PZP oraz w naradach i konferencjach 

organizowanych na swym terenie działania, a dotyczących sportu pływackiego i 

upowszechniania umiejętności pływania wśród społeczeństwa. 

10. Rozstrzyga, a w szczególnych przypadkach kieruje do rozstrzygnięcia przez PZP spory 

powstałe wśród członków POZP, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów i 

działaczy na swym terenie działania. 

11. Stosuje inne środki działania, zgodne z obowiązującymi przepisami, jakie okażą się 

niezbędne do realizacji swych zadań statutowych. 

12. Prowadzi konsultacje, wydaje opinie oraz doradza w sprawach dot. obiektów 

budowlanych przeznaczonych do uprawiania sportów pływackich.  

 

§ 9 

POZP, realizując zadania statutowe, współdziała z: 

1. Władzami terenowymi. 

2. Uczelniami wyższymi, jednostkami oświatowymi, organizacjami zainteresowanymi 

rozwojem sportu pływackiego oraz upowszechnianiu umiejętności pływania. 

3. Współpracuje z innymi okręgowymi związkami pływackimi oraz z Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. 

 

Rozdział III 

Członkowie POZP, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

1. Członkowie POZP dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może być klub sportowy, działający w zakresie sportu 

pływackiego, posiadający osobowość prawną, działający na terenie województwa 

pomorskiego. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie deklaracji 
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członkowskiej wraz z wykazem kadry szkoleniowej oraz kopii statutu lub regulaminu 

na podstawie, którego zgłaszający działa. 

3. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki 

organizacyjne popierające cele POZP i wspierające go organizacyjnie lub  materialnie 

POZP. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie pisemnego wniosku. We 

wniosku podmioty ubiegające się o członkostwo wspierające deklarują przestrzeganie 

statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz POZP. 

4. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Związku, 

może zostać nadany uchwałą Walnego Zjazdu POZP podjętą na wniosek Zarządu tytuł 

Członka Honorowego POZP oraz Honorowego Prezesa POZP. 

5. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających POZP następuje po 

spełnieniu warunków wymienionych w ust. 2 i 3, na podstawie uchwały Zarządu POZP 

przesłanej do wiadomości PZP. Jeżeli Zarząd POZP odmówił przyjęcia w poczet 

członków, to zgłaszający może odwołać się do Walnego Zjazdu POZP. W takim 

wypadku najbliższy Walny Zjazd POZP podejmuje ostateczną decyzję. 

 

§ 11 

1. Członkowie zwyczajni POZP mają prawo do: 

a) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zjeździe POZP, za 

pośrednictwem swoich delegatów, 

b) realizacji za pośrednictwem swoich delegatów czynnego i biernego prawa 

wyborczego do pozostałych władz POZP oraz delegatów na Krajowy Zjazd 

Polskiego Związku Pływackiego,  

c) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz POZP, 

d) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz PZP, 

e) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

POZP i PZP, 

f) uczestniczenia w szkoleniach, imprezach sportowych oraz konferencjach 

szkoleniowych organizowanych przez POZP i PZP, 

g) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania POZP. 

2. Członkowie honorowi i wspierający POZP mają prawo do: 

a) brania udziału w Walnym Zjeździe z głosem doradczym,  

b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz POZP, 

c) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania POZP. 
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3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§ 12 

1. Członkowie POZP zobowiązani są do: 

a) Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu pływackiego 

oraz realizacji zadań statutowych POZP i PZP. 

b) Przestrzegania statutu, regulaminów przepisów obowiązujących w sporcie 

pływackim oraz powszechnie obowiązującego prawa. 

c) Stałego podnoszenia poziomu sportowego swych zawodników. 

d) Udziału w zawodach organizowanych przez POZP. 

e) Realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy POZP. 

f) Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd, 

pod rygorem zawieszenia w wypadku nie opłacania składki w terminie 

wyznaczonym przez Zarząd. 

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do: 

a) propagowania celów POZP i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji, 

b) przestrzegania postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązującego prawa, 

c) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy POZP, 

d) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz POZP. 

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju 

sportu pływackiego, przestrzegania postanowień Statutu oraz powszechnie 

obowiązującego prawa. 

§ 13 

1. Członkostwo w POZP ustaje wskutek: 

a) wystąpienia z POZP na własne żądane, zgłoszone na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, do Zarządu POZP, 

b) wykluczenia z POZP, 

c) likwidacji lub rozwiązania członka POZP, z datą wykreślenia z właściwego rejestru, 

d) rozwiązania POZP. 

2. Zawieszenie lub wykluczenie członka zwyczajnego z POZP może zostać dokonane na 

podstawie uchwały Zarządu POZP w przypadku: 

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

skierowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej wezwaniu do zapłaty; 
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b) prowadzenia działalności sprzecznej z prawem; 

c) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem POZP oraz uchwałami władz 

POZP; 

d) zaprzestania uczestnictwa przez członka będącego klubem sportowym we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez POZP lub PZP przez okres 

2 lat. 

3. O ustaniu członkostwa Zarząd POZP zawiadamia każdorazowo PZP. 

4. Wykluczenie członka wspierającego z POZP dokonywane jest na podstawie uchwały 

Zarządu POZP i może nastąpić w przypadku: 

a) prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z prawem, Statutem oraz 

uchwałami władz POZP; 

b) zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia. 

5. Członkostwo honorowe wygasa w przypadku: 

a)  śmierci; 

b) pisemnej rezygnacji; 

c) podjęcia uchwały przez Walny Zjazd o pozbawieniu członkostwa honorowego  

podjętej na wniosek Zarządu. 

6. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2, 4 i 5 lit. c członkowi przysługuje 

odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu POZP, które należy wnieść za 

pośrednictwem Zarządu, na co najmniej 21 dni przed terminem odbycia się Walnego 

Zjazdu. Decyzja Walnego Zjazdu jest ostateczna. 

7. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust.6, przez Walny 

Zjazd uchwała Zarządu o wykluczeniu członka Związku powoduje zawieszenie jego 

praw członkowskich, wymienionych w § 11 ust. 1 i 2 statutu. 

 

Rozdział IV 

Władze POZP. 

§14 

1. Władzami POZP są: 

a) Walny Zjazd,  

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 pełne lata kalendarzowe, 

a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.   
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3. Kadencja nowo wybranego organu rozpoczyna się z dniem jego ukonstytuowania się. 

 

Walny Zjazd 

§15 

1. Najwyższą władzą POZP jest Walny Zjazd.  

2. Walny Zjazd stanowi walne zgromadzenie delegatów wybranych przez członków 

zwyczajnych POZP. 

3. Walny Zjazd może być Zwyczajny (Sprawozdawczo-Wyborczy) lub Nadzwyczajny. 

4. Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zwoływany jest przez Zarząd, co 4 lata, na 

termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej 

kadencji Walnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. 

5. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd w terminie trzech miesięcy 

od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został 

zwołany. 

 

§16 

1. W Walnym Zjeździe uczestniczą: 

a) z głosem stanowiącym -  delegaci członków zwyczajnych,  

b) z głosem doradczym - członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy nie są 

delegatami, Honorowy Prezes POZP i Honorowi członkowie POZP oraz zaproszeni 

goście. 

2. Kumulacja mandatów przez delegatów jest niedopuszczalna. 

3. Delegaci wybierani są na czteroletnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z 

dniem zebrania się Walnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego i trwa do dnia 

zwołania kolejnego Walnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. 

4. Każdy członek zwyczajny otrzymuje 1 mandat. Dodatkowe mandaty przysługują 

członkom zwyczajnym za poziom sportowy, wg następującego klucza:  

      Miejsce w rankingu pkt.*                  Ilość dodatkowych mandatów  

  1-3    -   3 

  4-6                    -            2 

  7-12                  -           1 

 * Suma  punktów uzyskanych w mijającej kadencji władz POZP w Systemie Sportu 

Młodzieżowego.  

5. Mandat delegata wygasa z chwilą: 
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a) wyboru delegata do Zarządu, 

b) śmierci, 

c) pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rezygnacji  delegata z mandatu, 

d) utraty członkostwa w POZP przed podmiot, którego delegat był reprezentantem, 

e) odwołania delegata z funkcji podmiotu, którego delegat był reprezentantem, 

f) skazania delegata prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 

6. W razie wygaśnięcia mandatu delegata, członek zwyczajny, którego reprezentował 

wyznacza kolejnego delegata.  

7. O wyborze delegata oraz o jego zmianie, podmiot, którego delegat był reprezentantem, 

powinien niezwłocznie poinformować Zarząd POZP, nie później jednak niż w terminie 

7 dni przed terminem Walnego Zjazdu. 

8. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego 

delegata, trwa do dnia zwołania kolejnego Walnego Zjazdu sprawozdawczo-

wyborczego. 

 

§17 

Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co 

najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.  

 

§18 

1. Do kompetencji Walnego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego należą: 

a) Ustalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie;  

b) Wybór Prezesa, członków Zarządu POZP i Komisji Rewizyjnej; 

c) Uchwalenie głównych kierunków i programów działania POZP; 

d) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu POZP w sprawie odmowy przyjęcia w 

poczet członków oraz wykluczenia, lub zawieszenia w prawach członka;  

e) Rozpatrywanie skarg członków POZP na działalność Zarządu; 

f) Rozpytywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków POZP; 

g) Wybór delegatów na Krajowy Zjazd PZP; 

h) Nadawanie godności Honorowego Członka POZP osobom fizycznym; 

i) Nadawanie godności Honorowego Prezesa POZP za szczególne zasługi podczas 

pełnienia funkcji Prezesa POZP, przez co najmniej 2 pełne kadencje; 

j) Pozbawianie tytułu członka honorowego; 
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k) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub członków; 

l) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu POZP; 

m) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu 

oraz Komisji Rewizyjnej, 

n) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu, Zarząd 

zawiadamia, co najmniej 3 tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu: 

a) wszystkich swych członków, 

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 uznaje się za skutecznie dokonane, w 

przypadku wysłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy 

mailowe członków POZP lub umieszczenia jej na stronie internetowej POZP.  

4. Do ważności Walnego Zjazdu POZP w pierwszym terminie potrzebna jest obecność, co 

najmniej 1/2 delegatów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

delegatów, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego 

Zjazdu.  

5. Walny Zjazd obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, 

których projekt przedkłada Zarząd POZP. 

6. Każdemu z delegatów przysługuje 1 głos. Nie jest możliwe głosowanie za 

pośrednictwem pełnomocnika. 

 

§ 19 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany w 

drodze uchwały przez Zarząd Związku: 

a) z własnej inicjatywy; 

b) na wniosek: 

a. Komisji Rewizyjnej, 

b. co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

2. Jeżeli Zarząd POZP nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1, Nadzwyczajny 

Walny Zjazd zwołuje Komisja Rewizyjna. 

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu przepisy § 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Zarząd 

§ 20 
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1. Działalnością POZP kieruje Zarząd.  

2. Zarząd POZP składa się z 7-9 członków, w tym Prezesa Zarządu. O liczbie członków 

Zarządu na daną kadencję decyduje Walny Zjazd.  

 

§ 21 

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

któremu przewodniczy Prezes Zarządu.  

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: dwóch Wiceprezesów i 

Sekretarza. 

3. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za wykonywane 

czynności. 

4. Honorowy Prezes POZP jest członkiem Zarządu, z głosem doradczym. 

5. Zakres działania, organizacja oraz tryb pracy Zarządu i jego Komisji określają 

regulaminy uchwalone przez Zarząd. 

6. Członek Zarządu POZP nie może: 

a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach POZP, z wyjątkiem pełnienia funkcji 

delegata na Walny Zjazd, zwołany dla wyboru władz PZP; 

b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez POZP 

jego zadań statutowych; 

c) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego; 

d) być osobą, którą prawomocnie ukarano za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi; 

e) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych więcej niż 10% 

akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego -  w 

każdej z tych spółek, 

f) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność 

gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych. 

 

§ 22 

1. Zarząd POZP wybierany jest przez Walny Zjazd w głosowaniu tajnym. 

2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu POZP, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu, 
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przysługuje delegatom na Walny Zjazd. 

3. Osoby kandydujące na członka Zarządu POZP, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu, 

muszą spełniać następujące warunki: 

a) posiadać obywatelstwo polskie; 

b) korzystać z pełni praw publicznych; 

c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 

d) mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

e) mieć najpóźniej w dniu wyborów ukończone 21 lat; 

f) być niekarane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. 

4. Osoby kandydujące na członka Zarządu POZP składają, najpóźniej w dniu wyborów, 

oświadczenie o spełnianiu przesłanek, o których mowa w ust. 3. 

5. Na członków Zarządu POZP nie mogą kandydować członkowie ustępującego Zarządu, 

którzy nie uzyskali absolutorium – w wyborach odbywających się bezpośrednio po 

kadencji, za którą członkowi Zarządu nie otrzymali absolutorium. 

 

§ 23 

1. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności spośród 

kandydatów zgłoszonych przez delegatów podczas Walnego Zjazdu sprawozdawczo-

wyborczego.  

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu przysługuje wybranemu Prezesowi 

oraz delegatom. 

3. Walny Zjazd wybiera Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów (pierwsza 

tura). 

4. Jeżeli w trybie określonym w ust. 3 żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby 

głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Do drugiej tury głosowania 

przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W drugiej 

turze wybrany na Prezesa zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. 

5. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 

głosów. 

 

§ 24 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie POZP na zewnątrz w sposób określony w statucie oraz działanie w 
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imieniu POZP, 

b) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu, 

c) uchwalenie  planów działalności, w tym kalendarzy imprez sportowych, 

d) uchwalenie planów finansowych POZP, 

e) kierowanie działalnością POZP, 

f) zarządzanie majątkiem i finansami POZP, 

g) zaciąganie zobowiązań w imieniu POZP w ramach statutowej działalności,  

h) przyjmowanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków POZP, 

i) ustalenie wysokości składek członkowskich, 

j) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością członków POZP 

dotyczącą sportu pływackiego w zakresie wynikającym z ich przynależności do 

POZP, 

k) podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zjazdu, 

l) przygotowywanie sprawozdania z działalności POZP oraz pracy Zarządu dla 

Walnego Zjazdu oraz dla potrzeb Komisji Rewizyjnej, a także niezbędnych w tym 

zakresie dokumentów, 

m) nadawanie bądź wnioskowanie nadania odznaczeń i wyróżnień, stosownie do 

właściwych przepisów, 

n) występowanie do Walnego Zjazdu o nadanie tytułu Członka Honorowego,  

o) zwoływanie Walnego Zjazdu, 

p) przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych oraz przedkładanie tych 

sprawozdań do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej,  

q) realizowania funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w statucie i w 

regulaminie dyscyplinarnym. 

r) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości 

pozostałych władz POZP 

s) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego. 

2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

połowy członków Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa posiedzenie Zarządu 

może zwołać jeden z wiceprezesów. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku 

dziennym planowanego posiedzenia podaje się do wiadomości członkom Zarządu na co 

najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 
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4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności jeden z 

wiceprezesów. 

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

połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. Przy równiej liczbie 

głosów decyduje głos Prezesa lub w razie jego nieobecności głos wiceprezesa 

przewodniczącego posiedzeniu. 

6. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla 

ważności uchwał stwarzających bezpośrednie skutki finansowe dla POZP 

podejmowanych w tym trybie niezbędny jest udział w podejmowaniu uchwał 

wszystkich członków Zarządu. 

7. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego jej członek. Do zawiadomienia 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepis ust. 3. 

8. W posiedzeniach Zarządu mogą również uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, 

zaproszone przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu, 

których obecność jest celowa z uwagi na przedmiot posiedzenia. 

9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół z posiedzenia Zarządu wraz z 

podjętymi uchwałami jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

10. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy ustalony 

przez Zarząd.  

 

§ 25 

1. Prezes Zarządu kieruje działalnością Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu oraz 

reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem §37 ust. 3.  

2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy ponadto:  

a) zwoływanie zebrań Zarządu; 

b) kierowanie pracami Zarządu; 

c) składanie Zarządowi informacji o stanie POZP; 

d) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zjazdu i Zarządu; 

e) kierowanie pracą biura Zarządu. 

3. Prezes informuje Zarząd o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

4. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany przez niego wiceprezes. 
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§ 26 

5. Prezes i pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub za 

wynagrodzeniem (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej). 

6. Decyzję o zatrudnieniu Prezesa lub innego członka Zarządu przez POZP podejmuje 

Zarząd mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowej działalności POZP. 

7. W umowach między POZP a członkiem Zarządu, w tym Prezesem, oraz w sporach  nim 

POZP reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

 

 

§ 27 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

a) śmierci, 

b) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie lub mailowo na adres poczty 

elektronicznej,  

c) uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczenie z władz Związku, 

d) odwołania w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem, 

e) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia prywatnego. 

2. Odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa, dokonuje nadzwyczajny Walny Zjazd 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów 

uprawnionych do udziału w Walnym Zjeździe. W przypadku odwołania członka 

Zarządu, w tym Prezesa, nadzwyczajny Walny Zjazd dokonuje wyboru nowych 

członków Zarządu (wybory uzupełniające). Przepisy § 22 stosuje się odpowiednio. 

3. W razie ustania członkostwa w Zarządzie POPZ w czasie trwania kadencji, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania 

do swojego składu nowe osoby spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali 

kolejno najwyższą ilość głosów.  

4. Liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej 

liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru. 

5. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie 

kadencji Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd POZP z grona członków Zarządu, w 

terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska. 

6. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej 2/3 członków Zarządu. 
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7. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu 

lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 5 i 6 lub 

dokooptować członka Zarządu, wówczas Zarząd zwołuje nadzwyczajny Walny Zjazd 

celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, który musi się odbyć w ciągu trzech 

miesięcy od zaistnienia tej okoliczności. 

 

§ 28 

Dla realizacji zadań POZP, Zarząd może powołać komisje stanowiące organy Zarządu, 

które odpowiedzialne są przed Zarządem za swą działalność. W skład Komisji mogą wchodzić 

osoby spoza członków POZP. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 29 

1. Organem kontroli wewnętrznej POZP jest Komisja Rewizyjna.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walny Zjazd, w tym z 

Przewodniczącego i sekretarza. 

3. Komisja Rewizyjna jest wybierana w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję.  

4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia 

wyboru.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być 

członkami innych komisji POZP.  

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która: 

a) ma obywatelstwo polskie, 

b) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat, 

d) nie jest członkiem Zarządu, 

e) nie pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia, 

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy 

umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego, 

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

podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz POZP za wynagrodzeniem. 

7. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego i sekretarza. 
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8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu pracy.  

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego. 

10. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze 

korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 30 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) Przeprowadzanie okresowych (nie rzadziej niż 1 raz w roku) kontroli statutowej i 

finansowo-gospodarczej działalności POZP, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności 

działań, 

b) Żądanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności POZP, w sprawach 

objętych zakresem kontroli, 

c) Określanie Zarządowi sposobów i terminów usunięcia stwierdzonych w toku 

kontroli nieprawidłowości i usterek oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych, 

d) Zgłaszanie na Walnym Zjeździe wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. 

2. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi 

POZP. 

3. Komisja Rewizyjna zatwierdza coroczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez 

Zarząd.  

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi sprawozdanie z przeprowadzonych 

kontroli. 

5. Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajny Walny Zjazd w przypadkach określonych 

w statucie. 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 

może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem 

doradczym. 

 

§ 31. 
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7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek: 

a) rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie lub mailowo na adres 

poczty elektronicznej; 

b) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego; 

c) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem; 

d) uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz Związku; 

e) śmierci członka. 

8. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej lub Zarządu dokonuje Walny Zjazd bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Walnym 

Zjeździe. W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej Walny Zjazd dokonuje 

wyboru nowego członka Komisji (wybory uzupełniające). 

 

§ 32. 

1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem 

przypadku o którym mowa w § 31 ust. 1 lit. c, Komisja Rewizyjna ma prawo 

dokooptować do swojego składu nowe osoby wyłącznie spośród tych, którzy w 

wyborach do Komisji Rewizyjnej uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów. Komisja 

Rewizyjna może dokooptować maksymalnie dwie osoby. 

2. Jeżeli nie istnieje możliwość dokooptowania członka Komisji Rewizyjnej na zasadzie, 

o której mowa w ust. 1, Zarząd zwołuje nadzwyczajny Walny Zjazd w celu 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Przepis §27 ust. 7 stosuje się odpowiednio 

 

Rozdział V 

Nagrody i kary 

§ 33 

Za szczególnie aktywną działalność i osiągniecia w zakresie realizacji statutowych 

zadań  POZP, Zarząd może przyznawać nagrody i wyróżnienia. 

 

§ 34 

1. Członkowie POZP, w tym zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, działacze 

klubów i innych organizacji działających w strukturach POZP podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów Statutu, regulaminów i 
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innych przepisów obowiązujących w sporcie pływackim. 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie pływackim, z wyjątkiem reguł 

dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, realizowana jest na zasadach i w 

trybie określonym w Regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Zarząd, z 

uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym statucie. 

3. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności: 

a) podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej; 

b) czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną; 

c) rodzaje kar dyscyplinarnych; 

d) kompetencje organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych; 

e) zasady powoływania Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w §35 ust. 1 oraz 

szczegółowe zasady jej funkcjonowania; 

f) tryb postępowania dyscyplinarnego. 

4. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.  

 

§ 35. 

1. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych, są: 

a) Komisja Dyscyplinarna, która orzeka jako organ pierwszej instancji, za wyjątkiem 

spraw o wykluczenie członka ze Związku;  

b) Zarząd, który orzeka jako organ pierwszej instancji w sprawach o wykluczenie 

członka z POZP.  

2. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej 

PZP, jako organu drugiej instancji, za wyjątkiem spraw dot. wykluczenia członka z 

POZP. 

3. Walny Zjazd orzeka jako organ odwoławczy od orzeczeń Zarządu w sprawach o 

wykluczenie członka z POZP.  

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze POZP 

§ 36 

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

pieniądze i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku. 

2. Na fundusze POZP składają się: 

a) składki członkowskie,  



19 
 

b) wpływy z zawodów organizowanych przez POZP, 

c) dotacje na realizacje zadań publicznych, 

d) darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł, 

e) zapisy i spadki, 

f) dochody uzyskane z działalności gospodarczej,  

g) dochody z majątku POZP  

h) środki otrzymane od sponsorów 

i) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej POZP.  

 

§ 37 

1. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd.  

2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Oświadczenia woli w zakresie zobowiązań finansowych i majątkowych w imieniu 

POZP składają łącznie: Prezes wraz z Wiceprezesem lub Prezes wraz z innym 

członkiem Zarządu lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu.  

 

§ 38 

POZP może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie, a wszelkie uzyskane w czasie działalności dochody przeznaczone są wyłącznie 

na realizację zadań statutowych. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 39 

1. Rozwiązanie POZP może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zjazdu, podjętej 

większością 2/3 głosów przy: 

a) obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, 

b) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych delegatów, o ile termin ten 

był podany w zawiadomieniu, przy czym konieczna jest obecność minimum dwóch 

członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji, likwidatorów oraz cel, 

na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku. 
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§ 40 

Zmiana niniejszego statutu może być uchwalona przez Walny Zjazd większością 2/3 

głosów w obecności, co najmniej 1/2 liczby delegatów, członków POZP.  

 

§ 41 

1. Niniejszy statut został uchwalony w tekście jednolitym w dniu 11 września 2021 i 

wchodzi w życie po dokonaniu jego rejestracji 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 należy do kompetencji Zarządu Związku. 

 

 

Statut zatwierdzony przez KRS w dniu 29.10.2021 

 


