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Uchwała nr 240/2021 

Zarządu  

Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 19 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku 

Pływackiego 

 

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Pływackiego oraz w związku z przedłużeniem, 

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. 1841, z późn. zm.) w związku z 

pierwotnym upływem kadencji organów Polskiego Związku Pływackiego z dniem 11 listopada 

2020 r., kadencji organów Polskiego Związku Pływackiego nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 

r., oraz uchwałą nr 5/2020 Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego Polskiego Związku 

Pływackiego z dnia 19 września 2020 r. w tej sprawie, a także mając na uwadze ogłoszenie na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-

2 na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.) oraz 

mając na uwadze ograniczenia określone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 

2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarząd Polskiego Związku Pływackiego zwołuje Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 

Polskiego Związku Pływackiego w dniu 25-26 września 2021 r. w Spale: 

1) pierwszy termin – 25 września 2021 r., początek godz. 14.00; 

2) drugi termin – 25 września 2021 r., początek godz. 14.30. 

 

§ 2. 

1. Przyjmuje się projekt porządku obrad w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.    

2. Przyjmuje się projekt regulaminu obrad w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

    

   Protokolant Zebrania       Prowadzący Zebranie 

            Magdalena Seliga-Zielska      Paweł Słomiński 

 

 

                  Członek Zarządu  Prezes Zarządu 

 
 


