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 2012-03-30 

 

                  K O M U N I K A T     

     
  Krajowy Zjazd Polskiego Związku Pływackiego. 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze statutem Związku w roku bieżącym upływa kadencja 

władz PZP. 

Przekazujemy w załączeniu informacje i materiały, w szczególności : 

 uchwałę Zarządu dot. zwołania Zjazdu  

 tabelę ilustrującą system podziału mandatów  

 projekt porządku obrad (wymaga zatwierdzenia przez Zjazd)  

 projekt regulaminu obrad (wymaga zatwierdzenia przez Zjazd). 

__________________________________________________________  

 

Uchwała   
Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 24 stycznia 2012 roku 

w sprawie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. 
  

Na podstawie Statutu PZP - § 19 i § 20,  Zarząd postanawia: 

 

 1. Odbyć Krajowy Zjazd w dniach 20-21 października 2012 roku 

     w Spale. 

 2. Zobowiązać Okręgowe Związki Pływackie do wyboru delegatów 

     na zwyczajny Krajowy Zjazd do dnia 08 października 2012 roku. 

 3. Ustalić klucz wyborczy na zwyczajny Krajowy Zjazd wg załącznika Nr 1 

  do niniejszej uchwały. 

 3.1. Za każdą dyscyplinę OZP otrzymuje 1 mandat. 

3.2. Za poziom sportowy w pływaniu OZP otrzymuje mandaty zgodnie  

z klasyfikacją opracowaną przez Komisję Pływania. 

     Przydział mandatów wg kolejności OZP jest następujący : 

    

Miejsce OZP w klasyfikacji Liczba mandatów 

1 - 3 6 

4 - 6 5 

7 - 12 4 

13 - 16 3 

  

3.3. Najlepsze OZP w dyscyplinach: piłka wodna, skoki do wody i pływanie 

synchroniczne otrzymują po 1 mandacie. 

3.4. Zarząd zatwierdzi do dnia 01 czerwca 2012 roku system klasyfikacji w ramach 

poszczególnych dyscyplin.  

3.5. Biuro PZP jest zobowiązane, we współpracy z właściwymi komisjami, do 

ustalenia ilości mandatów dla OZP zgodnie z podanymi zasadami.                 

Informacja winna być przekazana Prezesom OZP do dnia 10 września br.   

 

 
          Prezes PZP 
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Zał. Nr 1  

do Uchwały Zarządu PZP z dnia 24 stycznia 2012 
 

Liczba Delegatów 

na Krajowy Zjazd PZP 20-21 października 2012   

 

 

OZP 

Liczba delegatów za ilość dyscyplin  

+ za wyniki 
Ogółem 

liczba 

delegatów PŁYWANIE 
PIŁKA 

WODNA 

SKOKI DO 

WODY 

PŁYWANIE 

SYNCHRO  

1.  
Dolnośląski 1    1  1  

 

2.  
Kujawsko-Pomorski 1      1  

  

3.  
Lubelski 1        

 

4.  
Lubuski 1  1      

 

5.  
Łódzki 1  1      

 

6.  
Małopolski 1        

 

7.  
Opolski 1        

 

8.  
Podkarpacki 1    1    

 

9.  
Podlaski 1        

  

10. 
Pomorski 1      1  

 

11. 
Śląski 1  1  1    

 

12. 
Świętokrzyski 1  1      

 

13. 
Warmińsko-Mazurski 1        

 

14. 
Warszawsko-Mazowiecki 1  1  1  1  

 

15. 
Wielkopolski 1  1    1  

 

16. 
Zachodniopomorski 1  1      

 

 
16 69 7 1 4 1 5 1 104 
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Projekt  

 

     Porządek obrad 
     Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Pływackiego 

           Spała,  20-21.10.2012 

 

I - dzień, godz. 15.00. 

 

 1. Otwarcie Krajowego Zjazdu. 

 2. Wybór Prezydium Zjazdu, Przewodniczącego Obrad, Zastępcy 

  Przewodniczącego i Sekretarza. 

 3. Wybór komisji mandatowej. 

4.Odznaczenia działaczy. 

 5. Sprawozdanie komisji mandatowej. 

6.Przyjęcie porządku dziennego. 

 7. Przyjęcie regulaminu obrad. 

 8. Wybory Komisji Zjazdowych : 

  - wniosków i uchwał, 

  - wyborczej. 

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od grudnia  2008 do października 2012             

oraz realizacji uchwały poprzedniego Krajowego Zjazdu. 

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zgłoszenie wniosku o udzielenie  

 absolutorium ustępującemu  Prezesowi i Zarządowi. 

 11. Dyskusja. 

 12. Głosowanie nad wnioskiem o absolutorium dla ustępujących władz. 

13. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie listy wyborczej na Prezesa, do Zarządu i         

Komisji Rewizyjnej. 

 14. Wybory Komisji Skrutacyjnej. 

 15. Wybory Prezesa. 

 16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyboru Prezesa. 

 17. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów 

 do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

II - dzień, godz. 9.00 - wznowienie obrad. 

  

 19. Dalszy ciąg dyskusji. 

20. Przerwa - zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w czasie którego wybrane           

zostanie Prezydium Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

 21. Ogłoszenie wyników wyborów. 

 22. Sprawozdanie Komisji wniosków i podjęcie Uchwały. 

 23. Wolne wnioski. 

 

Godz. 13.00 - zakończenie obrad Krajowego Zjazdu.    
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Projekt  

         

Regulamin 
obrad Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Pływackiego. 

        Spała, 20-21.10.2012 

§ 1. 

Krajowy Zjazd odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd PZP. 

Do ważności Zjazdu wymagana jest obecność : w I terminie 2/3 uprawnionych do 

głosu delegatów, w II terminie bez względu na liczbę delegatów obecnych. 

 
§ 2. 

W Krajowym Zjeździe uczestniczą : 

1. Z prawem czynnym i biernym – wyłącznie delegaci wybrani w Okręgowych 

Związkach Pływackich, posiadający upoważnienia, które na Krajowym Zjeździe 

wymienia się na mandaty. 

2. Z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i komisji Zarządu oraz 

Członkowie Honorowi i zaproszeni Goście. 

 
§ 3. 

Krajowy Zjazd otwiera Prezes Związku. 

 
§ 4. 

1. Obradami Krajowego Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu w składzie : 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 

2. Do obowiązków przewodniczącego należy : 

- sprawne i zgodne z przyjętym porządkiem dziennym oraz obowiązującymi przepisami 

kierowanie obradami, 

- udzielanie głosu, 

- poddawanie pod głosowanie zgłaszanych wniosków i uchwał, 

- wydawanie stosownych poleceń porządkowych, 

- zwołanie pierwszego zebrania konstytuującego nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz im przewodniczenie, 

- powierzanie swojej funkcji zastępcy na czas nieobecności na sali obrad. 

 
§ 5. 

Odwołanie od decyzji przewodniczącego rozstrzyga Prezydium. 

 
§ 6. 

1. Zgłoszenia do dyskusji następują w formie pisemnej. 

2. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. 

3. Poza kolejnością udzielany jest głos w sprawach formalnych, do których należą : 

- ograniczenie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji, 

- sposób prowadzenia obrad lub głosowania, 

- zastrzeżenia co do formalnego załatwienia spraw będących przedmiotem obrad, 

- ładu i porządku na sali obrad. 
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§ 7. 

1. Wnioski nagłe w sprawach poza porządkiem obrad, które nie kwalifikują się do 

wolnych wniosków winny być zgłaszane na piśmie w formie uchwały Krajowego Zjazdu. 

Wnioski muszą być zaopatrzone w nazwisko i podpis zgłaszającego oraz datę. 

2. Wnioski nagłe podawane są do wiadomości niezwłocznie po ich zgłoszeniu. 

Wnioski nagłe nie mogą dotyczyć zmian statutowych. 

3. W dyskusji nad wnioskiem mogą brać udział tylko dwie osoby - jedna za wnioskiem i 

jedna przeciw. 

 
§ 8. 

Poza kolejnością udzielany jest głos ustępującemu Prezesowi oraz innym osobom w celu 

złożenia wyjaśnień lub oświadczeń.   

 

§ 9. 

Wszystkie pozostałe wnioski przewodniczący podaje przy rozpatrywaniu właściwego 

punktu porządku dziennego. 

 
§ 10. 

1. Wnioski i projekty uchwał przewodniczący podaje pod głosowanie, które odbywa się 

w sposób jawny. 

2. Wniosek lub uchwała zostają przyjęte, jeżeli uzyskają zwykłą większość głosów. 

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący. 

 
§ 11. 

Dla sprawnego przeprowadzenia obrad Krajowy Zjazd wybiera komisje zjazdowe : 

- mandatową     - 3 osoby, 

- wyborczą        - 3 osoby, 

- uchwał i wniosków  - 5 osób, 

- skrutacyjną     - 5 osób. 

 

§ 12. 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna. 

2. Krajowy Zjazd wybiera : 

  Prezesa      - 1 osoba,  

  do Zarządu     - 16 osób, 

  do Komisji Rewizyjnej  - 5 osób. 

3. Kandydatów na Prezesa, do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawia Komisja 

Wyborcza w liczbie jaka ma być wybrana, 

4. Delegaci mają prawo zgłosić nieograniczoną liczbę kandydatów na Prezesa, do 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z tym że każdy delegat może zgłosić tylko po jednej 

osobie. 

5. Każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na umieszczenie jego nazwiska na liście 

wyborczej. Zgoda kandydatów nieobecnych musi być wyrażona na piśmie. 

6. Po zamknięciu i przyjęciu przez Krajowy Zjazd listy wyborczej nazwiska na kartach do 

głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym. 

7. Głosowanie odbywa się w sposób tajny przez skreślanie. 

8. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawionych zostanie więcej 

nazwisk niż ustalona maksymalna lista członków danej władzy. 
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9. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i na tej podstawie ogłasza wyniki wyborów 

sporządzając protokół dołączając karty do głosowania. 

10. Prezesem zostaje osoba, która uzyskała : 

 - 50% + 1 ważnych głosów w pierwszym głosowaniu  

 lub 

- bezwzględną większość w II głosowaniu z udziałem dwóch kandydatów z największą    

ilością głosów po I głosowaniu. 
12. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które otrzymały 

największą liczbę głosów. 

13. W przypadku gdy dwu lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, należy 

głosowanie powtórzyć tylko w stosunku do tych osób. 

       

§ 13. 

Z przebiegu Krajowego Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują - przewodniczący 

i sekretarz. 

 
§ 14. 

Protokół wraz z innymi dokumentami Krajowego Zjazdu przechowywany jest w aktach 

PZP. 

 
§ 15. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku dziennego, przewodniczący zamyka 

obrady Krajowego Zjazdu. 

 

 

 

          
                  Prezes PZP 


