Załącznik
do uchwały nr …/2019
Krajowego Zjazdu PZP
z dnia 25 maja 2019 r.

Poszczególne zmiany w statucie PZP
1) w § 1 w ust. 1 nr publikatora ustawy o sporcie otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263, z późn. zm.).”;
2) w § 4 w ust. 1 nr publikatora ustawy – Prawo o stowarzyszeniach otrzymuje brzmienie:
„(Dz. U. z 2017 r. poz. 210)”;
3) w § 11:
a) w pkt 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„ustanawianie i realizowanie reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek w sporcie
pływackim, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, w tym:”,
b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) współdziałanie z Polską Agencję Antydopingową POLADA oraz podejmowanie
własnych działań zwalczających zjawisko dopingu w sporcie pływackim;”;
4) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu przepisy § 34 ust. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.”;
5) w § 36:
- w ust. 4:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych
akcji lub udziałów;”,
b) dodaje się pkt 7-13 w brzmieniu:
7) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy
albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;
8) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną
w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w sporcie pływackim;
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9) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu
świadczącego na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane,
w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
10) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.), dla osoby
prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz
Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu
finansowego lub rzeczowego;
11) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny, dla osoby:
a) posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,
b) będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,
c) będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym
podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą
- jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na
świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym
usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
12) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem
organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575, z późn. zm.),
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
13) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze
jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.”,
- po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:
6. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka Zarządu Związku w dniu wyboru:
1) prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań
statutowych
2) posiada akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego działań statutowych,
3) jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, prowadzącej działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych,
4) wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej,
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5) pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry
narodowej w sporcie pływackim,
6) jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego
na rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu
finansowego lub rzeczowego
- jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia
działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać
umowę lub zrezygnować z pełnionych funkcji.
7. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego
w dniu wyboru jest osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla osoby, o której mowa w ust. 4 pkt 10 i 11, jest
obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zrezygnować z tej funkcji,
chyba że jej osoba najbliższa odpowiednio zaprzestanie prowadzenia działalności
gospodarczej, zbędzie akcje lub udziały, wystąpi ze spółki lub rozwiąże umowę
albo przestanie być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem.
8. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 6 lub 7, Krajowy
Zjazd odwołuje członka zarządu Związku niezwłocznie, nie później jednak niż
przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa
w ust. 6 lub 7.”;
6) w § 47 w ust. 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) które były pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa
państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie
od dnia 22 lipca 1998 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”;
7) w § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Związek uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu w sporcie,
ustanowione przez Polską Agencję Antydopingową POLADA. Związek uznaje również
wyłączne prawo Polskiej Agencji Antydopingowej do realizacji tych reguł oraz uznaje
właściwość Panelu Dyscyplinarnego przy Agencji do rozstrzygania o odpowiedzialności
dyscyplinarnej za doping w sporcie.”;
8) § 60 otrzymuje brzmienie:
„§ 60.
Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych, z wyjątkiem spraw
dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, są:
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1) Komisja Dyscyplinarna, która orzeka jako organ pierwszej instancji, za wyjątkiem spraw
o wykluczenie członka ze Związku;
2) Zarząd, który orzeka jako:
a) organ pierwszej instancji w sprawach o wykluczenie członka ze Związku,
b) organ odwoławczy od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej.
3) Krajowy Zjazd, który orzeka jako organ odwoławczy od orzeczeń Zarządu w sprawach
o wykluczenie członka ze Związku.”.
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