Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
z dnia 26 maja 2018 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) § 29 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Mandaty delegatów na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie
Delegatów przypadają̨ członkom zwyczajnym Związku, z zastrzeżeniem ust. 5,
wg stanu na sezon bieżący, licząc najpóźniej do dnia zwołania przez Zarząd
Związku terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów, w następującej liczbie:
1) Okręgowym Związkom Łyżwiarstwa Figurowego – 1 mandat;
2) klubom sportowym – 1 mandat oraz:
a) za posiadanie od 3 do 10 zawodników w kategorii senior i junior,
startujących w zawodach objętych kalendarzem ISU lub kalendarzem
Związku – dodatkowo 1 mandat,
b) za posiadanie 11 i więcej zawodników w kategorii senior i junior,
startujących w zawodach objętych kalendarzem ISU lub kalendarzem
Związku – dodatkowo 1 mandat.”
2) § 29 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Nowoprzyjętemu członkowi zwyczajnemu Związku przysługują mandaty na
sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów, zgodnie z ust. 2,
jeżeli od dnia przyjęcia do Związku do dnia zwołania sprawozdawczowyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów upłynął co najmniej rok.
Nowoprzyjętemu członkowi zwyczajnemu Związku, któremu nie przysługiwały
mandaty na ostatnim sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu
Delegatów, przysługuje jeden mandat na sprawozdawczym lub nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Delegatów, jeżeli od dnia przyjęcia do Związku do dnia
zwołania sprawozdawczego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów upłynął co najmniej rok.”

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.
Przewodniczący stwierdza, że Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały nie przyjęło.

Uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie Statutu
w zakresie wprowadzenia rocznej karencji dla nowych członków zwyczajnych.
Zarząd Polskiego Związku uchwałą nr 3 / IV / 2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF z wnioskiem o zmianę
§29 ust. 2 i 5 Statutu poprzez wprowadzenie rocznego okresu karencji dla nowoprzyjętych
członków zwyczajnych Związku przed uzyskaniem przez tych członków prawa głosu na
Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZŁF.
W chwili obecnej Statut PZŁF nie przewiduje okresu karencji i podmiot przyjęty w
poczet członków zwyczajnych Związku od razu uzyskuje prawo głosu na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
Jak pokazują przykłady z ostatnich dwóch lat w okresie przedwyborczym
odnotowywana jest wzmożona liczba wniosków o przyjęcie klubów w poczet członków
zwyczajnych PZŁF. Nie da się ukryć, że termin składania tychże wniosków związany jest z
chęcią uzyskania mandatu delegata na najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów, które
będzie zajmowało się m.in. wyborami do władz Związku.
Poszerzanie bazy klubów zrzeszonych w PZŁF jest chwalebne i stanowi przyczynek do
rozpowszechniania łyżwiarstwa figurowego w Polsce, niemniej jednak kluby aplikujące o
członkostwo w Związku najczęściej powstają i działają w tych samych ośrodkach co kluby już
istniejące. Kluby te posiadają niewielką bazę zawodników i najczęściej korzystają z tych
samych trenerów co inne kluby zrzeszone w PZŁF.
Nowe kluby dopiero z chwilą uzyskania członkostwa w Związku przyjmują na siebie
obowiązki określone w § 18 Statutu, a oceny czy zobowiązania te są przez klub faktycznie
realizowane można dokonać z czasem, nie wcześniej niż po upływie roku od dnia przyjęcia
w poczet członków PZŁF. Jednocześnie nowoprzyjęty klub uzyskuje od razu prawo głosu na
Walnym Zgromadzeniu Delegatów takie samo jak większość dotychczasowych członków
zwyczajnych Związku.
Aby zapobiec doraźnemu tworzeniu i wstępowaniu nowych klubów do PZŁF Zarząd
proponuje ustanowienie rocznego okresu karencji, liczonego od dnia przyjęcia członka
zwyczajnego do PZŁF, w którym to okresie nie będzie przysługiwało prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu Delegatów. Nowoprzyjęty klub uzyska prawo głosu po upływie roku
członkostwa w Związku co jednocześnie pozwoli ocenić czy klub rzeczywiście uczestniczy w
działalności PZŁF i realizuje nałożone Statutem obowiązki.

