Uchwała nr ___
Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
z dnia 29 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Polskiego Związku
Łyżwiarstwa Figurowego:
1) § 15 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje, w drodze uchwały, Walne
Zgromadzenie Delegatów.
2) W § 15 Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1g w brzmieniu:
„1a. Wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających
składa się na piśmie do Zarządu Związku co najmniej na 30 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia Delegatów. Członkowie wspierający w pisemnym
zgłoszeniu deklarują przestrzeganie statutu oraz określają rodzaj wsparcia na
rzecz Związku.
1b. Wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających
podlega bezzwrotnej opłacie wpisowej w wysokości równowartości składki
członkowskiej za jeden rok członkostwa w Związku.
1c. Po uiszczeniu opłaty wpisowej Zarząd Związku opiniuje wniosek o przyjęcie
w poczet członków zwyczajnych lub wspierających i przedstawia go wraz ze
swoją opinią najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów. Jeżeli wniosek
został złożony z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 1a, Zarząd
przedstawia wniosek wraz z opinią kolejnemu Walnemu Zgromadzeniu
Delegatów. Opinia Zarządu wyrażana jest w formie uchwały.
1d. Zarząd może zwrócić się o uzupełnienie wniosku wyznaczając w tym celu
odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zarząd wydaje opinie,
o której mowa w ust. 1c., na podstawie złożonego wniosku i zebranych
dokumentów.
1e. Pozytywna opinia Zarządu uprawnia kandydata na członka zwyczajnego do
udziału we współzawodnictwie sportowym na równych zasadach z członkami
zwyczajnymi PZŁF, pod warunkiem wypełnienia pozostałych regulacji
wewnętrznych Związku w tym zakresie.
1f. W przypadku przyjęcia kandydata obowiązek opłacania składki członkowskiej
obowiązuje od sezonu następującego po zakończeniu sezonu, w którym
kandydat złożył do Zarządu wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych
lub wspierających.
1g. Zarząd Związku określa w drodze uchwały szczegółowe zasady
postępowania w przedmiocie składania i rozpoznawania wniosku o członkostwo
w Związku.”

3) Dotychczasowa treść § 18 zostaje oznaczona jako § 18 ust. 1.
4) W § 18 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„Składkę członkowską wnosi się za rok obejmujący jeden sezon. Za sezon
uznaje się okres rozpoczynający się w dniu 1 lipca, a kończący się w dniu 30
czerwca roku następnego.”
5) § 22 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku dokonywane jest na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i może nastąpić w przypadku:
1) nieuczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 1 roku;
2) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 1 roku;
3) działalności sprzecznej z prawem;
4) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku oraz uchwałami władz
Związku;
5) zaprzestania uczestnictwa przez członka zwyczajnego będącego klubem
sportowym we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek
prze okres 1 roku;
6) działania na szkodę Związku.”
6) § 22 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Wykluczenie członka wspierającego ze Związku dokonywane jest na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i może nastąpić w przypadku:
1) działalności sprzecznej z prawem, statutem Związku oraz uchwałami władz
Związku;
2) działania na szkodę Związku;
3) stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia.”
7) § 29 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Nowoprzyjętemu członkowi zwyczajnemu Związku przysługują mandaty na
kolejne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów, zgodnie z
ust. 2. Nowoprzyjętemu członkowi zwyczajnemu Związku, któremu nie
przysługiwały mandaty na ostatnim sprawozdawczo-wyborczym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów, przysługuje jeden mandat na każdym kolejnym
sprawozdawczym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów do
czasu
zwołania
sprawozdawczo-wyborczego
Walnego
Zgromadzenie
Delegatów.”

W głosowaniu wzięło udział __ Delegatów.
Kwalifikowana większość 2/3 głosów wynosiła __
Za podjęciem uchwały głosowało:
Przeciwko podjęciu uchwały głosowało:
Wstrzymało się od głosu:

__ Delegatów.
__ Delegatów.
__ Delegatów.

Przewodniczący stwierdza, że Walne Zgromadzenie Delegatów uchwałę przyjęło.

Uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie Statutu
w zakresie zmiany trybu przyjmowania nowych członków Związku.
Zarząd Polskiego Związku uchwałą nr 2 / II / 2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF z wnioskiem o zmianę
§15, §18, §22 ust. 2 i 3 oraz §29 ust. 5 Statutu poprzez przeniesienie uprawnienia do
przyjmowania nowych członków zwyczajnych i wspierających z Zarządu na Walne
Zgromadzenie Delegatów.
W chwili obecnej Statut PZŁF przewiduje, że to Zarząd przyjmuje nowych członków
zwyczajnych Związku, którzy od razu uzyskują prawo głosu na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów.
Uchwałą nr 13 z dnia 29 września 2018 r. sprawozdawcze Walne Zgromadzenie
Delegatów zdecydowało o zmianie §29 ust. 2 i 5 Statutu PZŁF poprzez wprowadzenie
rocznego okresu karencji dla nowych członków zwyczajnych Związku, po upływie którego
nowoprzyjęty członek PZŁF uzyskiwał prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
Celem powyższej zmiany było wprowadzenie regulacji zapobiegającej doraźnemu
tworzeniu i wstępowaniu nowych klubów do PZŁF. Zjawisko to nasilało się przy okazji
ostatnich zgromadzeń wyborczych Związku.
Zarząd skierował do ministra właściwego ds. sportu wniosek o zatwierdzenie zmian
Statutu wprowadzonych m.in. uchwałą nr 13 W odpowiedzi na wniosek MSiT wskazało,
że okresowe odebranie członkowi polskiego związku sportowego prawa głosu
w zgromadzeniu delegatów stanowi pozbawienie podstawowego prawa związanego z
członkostwem w Związku. W tym kontekście – w ocenie MSiT – tego rodzaju postanowienia
stoją pośrednio w sprzeczności z treścią art. 8 ustawy o sporcie, a w konsekwencji MSiT nie
może zaakceptować przedmiotowej zmiany Statutu.
Zmiana uchwalona w dniu 29 września 2018 r. wpisuje się w praktykę stosowaną
w niektórych związkach sportowych i stowarzyszeniach. Należy jednak zauważyć, że te
statuty, które przewidują podobne rozwiązania, zostały uchwalone w przeszłości. Obecnie
MSiT przyjmuje, że taki rodzaj bezpośredniego różnicowania w prawach członków polskiego
związku sportowego nie znajduje uzasadnienia.
Zarówno Zarząd jak i Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF zgodnie przyjmują,
że należy przeciwstawić się praktyce składania niejednokrotnie dyskusyjnych wniosków
o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych „w ostatniej chwili”, tuż przed zbliżającymi się
wyborami do władz. Wobec stanowiska MSiT należy jednak wybrać inne rozwiązanie w tym
zakresie.
Wobec powyższego Zarząd PZŁF proponuje w całości uchylić uchwałę Walnego
Zgromadzenia Delegatów nr 13 z dnia 29 września 2018 r. – uchwała ta nie odniosła skutku,
ponieważ wprowadzona nią zmiana Statutu nie została zatwierdzona przez ministra
właściwego ds. sportu oraz sąd rejestrowy.
W miejsce rocznej karencji Zarząd proponuje przesunięcie uprawnienia do przyjęcia
nowych członków zwyczajnych i wspierających na Walne Zgromadzenie Delegatów. Zgodnie
z proponowaną zmianą Zarząd będzie miał obowiązek przedstawić wniosek kandydata
na członka PZŁF najbliższemu zgromadzeniu delegatów wraz ze swoją opinią o wniosku.
Dla zachowania porządku proceduralnego wniosek musi zostać złożony co najmniej na
30 dni przed terminem WZD w przeciwnym razie Zarząd przedstawi wniosek do rozpoznania
dopiero na kolejnym posiedzeniu WZD.
Propozycja zmiany statutu zakłada także wprowadzenie bezzwrotnej opłaty wpisowej,
która zastąpi składkę członkowską za sezon, w którym nowoprzyjęty członek złożył wniosek
o przyjęcie do PZŁF. Opłata wpisowa będzie stanowiła równowartość składki za rok
członkostwa w Związku (obecnie 500 zł). Nowy członek będzie opłacał składkę członkowską
od kolejnego, pełnego sezonu. W związku z powyższym Zarząd proponuje również

doprecyzowanie w § 18, że składkę członkowską wnosi się za rok kalendarzowy, który
pokrywa się z sezonem w łyżwiarstwie figurowym (rozpoczyna się w dniu 1 lipca i kończy
w dniu 30 czerwca roku następnego).
Opinia Zarządu będzie miała nie tylko doniosłe znaczenie przy rozpoznawaniu wniosku
przez WZD – propozycja zmian w § 15 zakłada również możliwość uzyskania pewnych
uprawnień przez kandydata na członka Związku w przypadku wydania przez Zarząd
pozytywnej opinii o wniosku. Kandydat mógłby wówczas tymczasowo uczestniczyć we
współzawodnictwie w łyżwiarstwie figurowym do czasu rozpoznania wniosku przez WZD.
Rozwiązanie to podyktowane jest względami praktycznymi – WZD obraduje co do zasady
raz do roku i od dnia złożenia wniosku do dnia posiedzenia WZD może upłynąć wiele
miesięcy. Proponowana zmiana pozwoli na włączenie się w rywalizację sportową również
kandydatom na członków PZŁF, o wniosku których z aprobatą wypowiedział się Zarząd.
Warunkiem udziału kandydata w rywalizacji byłoby spełnienie innych wymogów
wewnętrznych, w szczególności uzyskanie licencji klubowej. Przyjęcie przedmiotowej zmiany
będzie implikowało konieczność wprowadzenia stosownych poprawek w Kodeksie
licencyjnym.
Wobec przesunięcia kompetencji do przyjęcia nowych członków zwyczajnych i
wspierających na WZD – dla zachowania spójności – Zarząd proponuje również zmianę § 22
ust. 2 i 3 Statutu poprzez analogiczne przeniesienie kompetencji do wykluczenia ze Związku
również na WZD. Zmiana taka powoduje konieczność dokonania korekty w Regulaminie
dyscyplinarnym PZŁF poprzez zastrzeżenie spraw o wykluczenie członka ze Związku do
orzekania Walnemu Zgromadzeniu Delegatów (np. poprzez uchylenie § 12 Regulaminu
dyscyplinarnego i zmianę § 13 ust. 1 poprzez wskazanie, że Walne Zgromadzenie
Delegatów orzeka w sprawach o wykluczenie członka ze Związku)
Zmiana § 29 ust. 5 jest konsekwencją powyższych propozycji. Kandydat przyjęty do
Związku przez WZD uzyskuje prawo głosu począwszy od następnego WZD. Do czasu
zwołania sprawozdawczo-wyborczego WZD nowemu członkowi przysługuje jeden mandat,
zaś począwszy od najbliższego sprawozdawczo-wyborczego WZD mandaty określone
zgodnie z § 29 ust. 2 Statutu.

