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12.10.2018
Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego informuje o decyzjach podjętych przez Walne
Zgromadzenie Delegatów w dniu 29.09.2018 r. oraz przez Zarząd PZŁF w ostatnich tygodniach:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności PZŁF za 2017 r.
W dniu 29.09.2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się sprawozdawcze
Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF, w którym wzięło udział 29 z 37 uprawnionych Delegatów
Związku.
Walne Zgromadzenie Delegatów zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2017, które
uprzednio zostało zbadane przez biegłego rewidenta – FINANS-SERVIS Zespół Doradców
Finansowo-Księgowych sp. z o.o. Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdanie
merytoryczne z działalności Związku za rok 2017.
Delegaci potwierdzili także wybór firm audytorskich, dokonany uprzednio przez Komisję
Rewizyjną, do badania sprawozdań finansowych PZŁF w latach 2015-2018.
2. Zmiany w Statucie PZŁF.
Walne Zgromadzenie Delegatów PZŁF rozpoznało również wnioski Zarządu o wprowadzenie
zmian w Statucie PZŁF. Wszystkie wnioski zostały przyjęte przez Zgromadzenie w wersji
zaproponowanej przez Zarząd.
a)

Została zmieniona procedura zgłaszania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie ze zmienionym §35 i §42 Statutu wszyscy kandydaci do władz Związku będą
zgłaszani co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów
dokonującego wyboru do władz Związku. Zgłoszenia będą dokonywane na piśmie,
a kandydaci będą mieli obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o zgodzie na
kandydowanie oraz opisowej informacji o sobie, jak również o propozycjach dotyczących
funkcjonowania Związku. Nowa procedura zgłaszania kandydatów ma na umożliwić
Delegatom bardziej świadomy wybór osób ubiegających się o członkostwo we władzach
Związku.

b) Wprowadzono roczny okres karencji dla nowych członków zwyczajnych PZŁF.
Nowoprzyjęty członek zwyczajny Związku uzyska prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu
Delegatów, jeżeli od dnia przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZŁF do dnia zwołania
przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Delegatów upłynął co najmniej jeden rok.
c)

Walne Zgromadzenie Delegatów zmieniło liczebność Komisji Rewizyjnej ze „sztywnej”
liczby pięciu osób na „widełkowe” określenie składu Komisji Rewizyjnej od 3 do 5 osób.

Zmiany wymagają zatwierdzenie przez ministra właściwego ds. sportu a następnie
zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd PZŁF niezwłocznie skieruje
odpowiednie wnioski w tej sprawie.
Jednocześnie informujemy, że zmiany Statutu PZŁF dokonane w 2015 roku oraz w maju 2018
roku zostały zatwierdzone przez Ministra Sportu i zgłoszone do rejestracji w KRS we wrześniu
2018 roku.
3. Przyjęcie zasad powoływania do Reprezentacji Polski na najważniejsze imprezy
międzynarodowe oraz na EYOF.
Zarząd PZŁF przyjął we wrześniu zasady powoływania do Reprezentacji Polski na zawody
mistrzowskie ISU (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata Juniorów) oraz
na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Regulamin jasno określa kryteria jakie zawodnik lub para
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muszą spełnić, aby uzyskać prawo reprezentowania Polski w tych imprezach. Zasady
kwalifikacji są zbliżone do tych, które miały zastosowanie w ubiegłym sezonie. Na stronie PZŁF
publikowany jest ranking kwalifikacyjny obejmujący tych zawodników, którzy zdobyli punkty
rankingowe w bieżącym sezonie.
W lutym 2019 roku odbędzie się Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF). PZŁF ma
prawo nominować do Reprezentacji Polski jednego solistę i jedną solistkę. Zarząd uchwalił
zasady kwalifikacji na EYOF (regulamin dostępny jest w zakładce Regulaminy / Ogólne) które są
bardzo zbliżone do zasad obowiązujących przy kwalifikacji na zawody mistrzowskie ISU.
Zasadnicza różnica polega na uznawaniu w rankingu wyników zawodów krajowych oraz braku
mnożników przy ustalaniu liczby punktów rankingowych. W rywalizacji o miejsce w reprezentacji
mogą uczestniczyć juniorzy urodzeni pomiędzy 01.07.2002 r. a 30.06.2004 r.
4. Przyjęcie nowego klubu PKŁF Zwyrtany Nowy Targ w poczet członków PZŁF.
Uchwałą nr 50/E/2018 z dnia 07.10.2018 r. Zarząd przyjął w poczet członków zwyczajnych
PZŁF Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego Zwyrtany Nowy Targ.
Rozpoznawany jest również wniosek o przyjęcie klubu z Poznania.
Kolejne dwa kluby z miast, w których obecnie nie ma członków zwyczajnych PZŁF, są w trakcie
uzupełniania braków formalnych.
5. Nowy regulamin organizacji zawodów.
Zarząd PZŁF, na wniosek Komisji Organizacyjnej, uchwalił regulamin organizacji zawodów.
Regulamin znajdzie zastosowanie począwszy od zawodów w Katowicach (I MMM Południa –
Memoriał Zygmunta Kaczmarczyka). W regulaminie określono podstawowe zasady związane
z organizacją zawodów, w szczególności obowiązki organizatora oraz Delegata Technicznego
PZŁF. Regulamin dostępny jest na stornie Związku w zakładce Regulaminy / Ogólne.
6. Korekta prawa startu w poszczególnych kategoriach.
Zarząd PZŁF zaktualizował Załącznik nr 11 do Kodeksu licencyjnego – Prawo startu
w poszczególnych kategoriach. Korekta ma na celu jasne określenie kategorii i zawodów,
w których można startować nie posiadając klasy sportowej (dot. kategorii klasy brązowej
i srebrnej, z wyjątkiem Mistrzostw Polski Młodzików).
7. Uzupełnienie kadry narodowej.
W zawodach o Puchar im. Krystyny Mydlarz w Oświęcimiu prawo reprezentowania Polski
w cyklu Grand Prix Juniorów uzyskał Michał Woźniak (OUKŁ Molo Osiek). W związku
z powyższym Zarząd PZŁF podjął decyzję o powołaniu Michała do Kadry Narodowej juniorów.
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