Szanowni Państwo, prezesi, działacze, trenerzy, zawodnicy, sympatycy sportu
pływackiego
W dniu 12.05.2020 na stronie PZP został zamieszczony komunikat dotyczący zmiany terminu
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego wraz z uzasadnieniem, oraz Uchwałą
przedłużającą kadencję obecnych władz PZP.
Treść komunikatu:
Z uwagi na przedłużenie, na mocy art. 15zzzc ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w związku z pierwotnym upływem kadencji organów Polskiego
Związku Pływackiego z dniem 11 listopada 2020 r., kadencji wszystkich organów Polskiego
Związku Pływackiego nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. (w tym również delegatów na
Krajowy Zjazd), Zarząd PZP, mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości
funkcjonowania władz PZP oraz czytelną politykę informacyjną wobec członków PZP ustalił,
iż najbliższy Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, zostanie zwołany we wrześniu 2021 r..
Termin, miejsce i proponowany porządek obrad, a także informacja na temat trybu
przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, zostaną ustalone oraz
podane do wiadomości w terminie późniejszym, zgodnym z obowiązującym Statutem PZP, a
także mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju.
Ponadto informujemy, iż regulacje przedłużające kadencję organów nie dłużej niż do dnia 30
września 2021 r., w przypadku upływu kadencji tych organów do dnia 30 czerwca 2021 r.,
dotyczą również związków sportowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie, na mocy art. 15zzzc ust. 3 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
Rozwiązanie to pozwoli na zachowanie spójności w procedurach wyborczych w przypadku
związków sportowych, które są członkami polskich związków sportowych.
Należy zaznaczyć że WOZP jako członek PZP działa w jego strukturach i dlatego nowy termin
przeprowadzenia wyborów jest również zależny od terminu jaki ustali dla siebie Polski
Związek Pływacki.
Jednocześnie wyjaśniam że zasadę przedłużenia kadencji organów polskiego związku
sportowego stosuje się odpowiednio do związków sportowych, o których mowa w art. 6
ustawy o sporcie. Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o sporcie „Kluby sportowe, w liczbie co
najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe”. Stosownie do postanowień art. 6 ust. 2 tej
ustawy „Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń”. Nie
ulega zatem wątpliwości, iż WOZP jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 6 ustawy o
sporcie, do którego odnosi się zasada przedłużenia kadencji organów. Zapisy te powodują że
Zarząd WOZP może funkcjonować w obecnym składzie do czasu umożliwienia
przeprowadzenia wyborów.
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