Uchwała nr ___
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego
z dnia 29 września 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) § 35 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa co najmniej 3 członków
zwyczajnych Związku. Pozostałych kandydatów na członków Zarządu mogą
zgłaszać członkowie zwyczajni Związku. Jeden członek zwyczajny Związku,
poza poparciem zgłoszenia dla kandydata na Prezesa Zarządu, może zgłosić nie
więcej niż trzech kandydatów na członków Zarządu. Zgłoszenia kandydatów na
Prezesa i członków Zarządu dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu
Związku co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
Delegatów. Do zgłoszenia winno być dołączone pisemne oświadczenie o
wyrażeniu zgody na kandydowanie do Zarządu oraz wypełniony formularz,
zawierający opis kandydata i jego propozycje dotyczące funkcjonowania
Związku. Wzór formularza opracowuje Zarząd Związku i udostępnia na stronie
internetowej Związku wraz z komunikatem, o którym mowa w § 31 ust. 6.”
2) w § 35 Statutu po ust. 5 dodaje się ust. 5a, 5b i 5c w brzmieniu:
„5a. Jeżeli w trybie określonym w ust. 4 została zgłoszona liczba kandydatów na
członków Zarządu niewystarczająca do wybrania minimalnej liczby członków
Zarządu, kandydata na członka Zarządu może zgłosić wybrany Prezes oraz
grupa co najmniej 2 delegatów w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.
5b. Kandydaci zgłoszeni w trybie określonym w ust. 5 i 5a mają obowiązek
złożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów pisemnego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na kandydowanie do Zarządu.
5c. Wszyscy kandydaci do Zarządu, w tym kandydaci na Prezesa, których
dotyczy ustawowy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, mają
obowiązek złożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów pisemnej deklaracji o
dopełnieniu powyższego obowiązku poprzez złożenie właściwemu organowi
oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego.”
3) uchyla się § 35 ust. 7 Statutu.

4) w § 42 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej mogą zgłaszać członkowie
zwyczajni Związku. Jeden członek zwyczajny Związku może zgłosić nie więcej
niż trzech kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Do zgłoszenia kandydata
do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 35 ust. 4.
2b. Jeżeli w trybie określonym w ust. 2a została zgłoszona liczba kandydatów na
członków Komisji Rewizyjnej niewystarczająca do wybrania odpowiedniej liczby
członków Komisji Rewizyjnej, kandydata na członka Komisji Rewizyjnej może
zgłosić wybrany Prezes oraz grupa co najmniej 2 delegatów w trakcie Walnego
Zgromadzenia Delegatów. Kandydaci zgłoszeni w tym trybie mają obowiązek
złożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów pisemnego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej.”

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 zmiany procedury zgłaszania kandydatów do władz Związku.
Zarząd Polskiego Związku uchwałą nr 3 / VI / 2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF z wnioskiem o zmianę
§35 i §42 Statutu poprzez wprowadzenie zmiany w procedurze zgłaszania kandydatów do
władz związku..
W chwili obecnej Statut PZŁF przewiduje, że jedynie kandydaci na Prezesa Zarządu są
zgłaszani, co do zasady, przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Pozostali
kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszani są dopiero w trakcie Walnego
Zgromadzenia Delegatów przez wybranego Prezesa Zarządu albo przez grupę co najmniej
dwóch delegatów.
Potrzeba dokonania zmiany w procedurze zgłaszana kandydatów do Zarządu
podyktowana jest zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Członek zarządu polskiego związku sportowego został dodany do katalogu funkcji
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów co niesie za sobą określone ustawą obowiązki dla członków zarządu i
kandydatów na członków zarządu.
Art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. nakazuje polskim związkom sportowym
dostosować postanowienia statutów oraz regulaminów do wymagań ustawy w terminie 12
miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. w terminie do dnia 12 września 2018 r.
Statut PZŁF nie dokonuje powielenia postanowień art. 9 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie, wobec czego zmiana tego przepisu nie implikuje konieczności
wprowadzenia korekty w treści Statutu. Przesłanki uniemożliwiające pełnienie funkcji członka
Zarządu mają zastosowanie w PZŁF bezpośrednio na podstawie postanowień ustawy o
sporcie.
Odmiennie wygląda sytuacja dostosowania Statutu do zmiany ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Art. 7 ust. 1 i 2 w/w ustawy nakłada
na kandydata do zarządu polskiego związku sportowego, urodzonego przed dniem 1
sierpnia 1972 r., obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego już w chwili wyrażenia
zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.
Z drugiej strony oświadczenie lustracyjne kandydata do zarządu powinno zostać
złożone przed dniem wyboru lub powołania do pełnienia funkcji publicznej.
Ustawa przewiduje, że w toku procesu powoływania lub wyboru osoby do pełnienia
funkcji publicznej zostaje złożone oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Osoba, która nie dopełniła powyższego obowiązku nie
może zostać wybrana lub powołana do pełnienia funkcji publicznej.
Konsekwencją powyższego jest potrzeba takiego ukształtowania procedury wyborczej
do Zarządu PZŁF, która jasno określa kiedy dana osoba wyraża zgodę na kandydowanie
(staje się kandydatem) i umożliwia kandydatowi dopełnienie obowiązku wskazanego w art. 7
w/w ustawy przed głosowaniem w sprawie wyboru członków Zarządu.
MSiT w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych wskazuje
również na potrzebę przekazywania informacji, dotyczących kandydatów do władz polskiego
związku sportowego (zarządu i komisji rewizyjnej), przed terminem walnego zgromadzenia
delegatów. Informacje o kandydatach powinny obejmować opis ich wykształcenia,

doświadczenia zawodowego oraz dotychczasowej działalności w związku, a także wizji
funkcjonowania związku (zalecenie 1Z1). Zgłaszanie kandydatów do władz przed terminem
walnego zgromadzenia oraz przekazywanie delegatom informacji o tych kandydatach z
wyprzedzeniem umożliwia pełne zapoznanie się z kandydaturami i bardziej świadome
formowanie składu osobowego władz Związku.
Mając na uwadze powyższe Zarząd PZŁF proponuje zmianę §35 i §42 Statutu poprzez
wprowadzenie zasady zgłaszania wszystkich kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Kandydatów na Prezesa, tak jak dotychczas, może zgłosić grupa co najmniej 3
członków zwyczajnych Związku. Kandydatów na pozostałych członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej będzie mógł zgłosić każdy członek zwyczajny Związku samodzielnie, przy czym
jeden członek zwyczajny Związku będzie mógł zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów do
każdego z tych organów.
Zarząd proponuje również pozostawić ewentualną możliwość zgłaszania kandydatów
w toku Walnego Zgromadzenia Delegatów jeżeli w podstawowym trybie nie zgłosi się
wystarczająca liczba kandydatów. Możliwości takiej nie będzie, jeżeli przed terminem
Walnego Zgromadzenia Delegatów zgłosi się wystarczająca liczba kandydatów.
Dodatkowo kandydaci do władz Związku będą zobowiązani wyrazić na piśmie zgodę
na kandydowanie, która to zgoda będzie informacją dla Walnego Zgromadzenia Delegatów,
że dana osoba przyjmuje na siebie obowiązki związane z pełnieniem funkcji, na którą
kandyduje jak również potwierdzeniem momentu wyrażenia zgody na kandydowanie pod
kątem stosowania ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów. Do zgody na kandydowanie będzie dołączany wypełniony formularz
zawierający opis kandydatury (wykształcenie, doświadczenie, wizję funkcjonowania
Związku).
W celu zapewnienia spójności opisów kandydatur do władz Związku Zarząd proponuje
opracowanie odpowiedniego formularza. Formularz winien być możliwie prosty i przejrzysty,
jak również winien zapewniać możliwość przekazywania danych o kandydatach delegatom.
Mając na uwadze dynamikę procesu kształtowania norm powszechnie obowiązujących w
zakresie udostępniania danych osobowych propozycja zakłada powierzenie Zarządowi
przygotowywania odpowiedniego formularza zgodnego z prawodawstwem obowiązującym w
danym czasie.
Oświadczenia lustracyjne kandydaci do Zarządu mają obowiązek złożyć Ministrowi
Sportu i Turystyki. Walne Zgromadzenie Delegatów powinno uzyskać wiedzę o dopełnieniu
tego obowiązku przez kandydata przed głosowaniem wyborczym. Zarząd proponuje, aby
kandydaci, których dotyczy obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych składali Walnemu
Zgromadzeniu Delegatów pisemną deklarację, że wypełnili obowiązek w tym zakresie.
Wszystkie wskazane wyżej oświadczenia, zgody i deklaracje stanowić będą załączniki
do protokołu Walnego Zgromadzenia Delegatów.

