
:
}Ę> 95 is<

lłt

P or srl Zw IĄzEK Łv żwIARs TwA SzvBKIE Go
PousH Spppo Srłrmc AssocIATIoN

00-621 Warszawa, ul. Boy'a Zeleńskieg o 4al59, tel: + 48 22 825 24 82
fax: +48 22825 96 33 e-mail: polskate@pzls,pl www.pzls.pl NlP:526-16-97-729

L.dz. 1l-: /OR/17 Warszawa, dn. 09.03.2017

Wg rozdzielnika:
Członkowie zwyczajni zrzeszeni w Polskim
Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego informuje, że na mocy uchwały

Zarządu PZŁS podjętej w dniu 21 lutego 2OI7 r, postanowiono o zwołaniu Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w Warszawie w dniu 25 marca 2oL7 r.

w siedzibie Centralnego Ośrodka Sportu ul. Łazienkowska 6A (hala TORWAR).

Pierwszy termin rozpoczęcia ustala się na godz. t1,30. Drugi termin ustala się na

godz. L2 00. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego 7gromadzenia Członków będzie

dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego PZŁS za

rok 2016. W art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca ŁOLO r, o sporcie (Dz. U. zż01,6 r. poz.176

zpoŹn. zm.) przewidziano, że roczne sprawozdanie finansowe polskiego zwiqzku sportowego

podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Ponadto zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29

wrzeŚnia L994 r. (Dz. U. z 2a76 r. poz. 1047 z poźn. zm.| wyboru podmiotu uprawnionego do

badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglqdu sprawozdania

finansowego dokonuje organ zatwierdzajqcy sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że

statut, umowo lub inne wiqżqce jednostkę przepisy prawa stanowiq inaczej. Kierownik

jednostki nie może dokonac takiego wyboru.

Mając na uwadze powyzsze Związek zwrócił się o przedstawienie oferty na

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowe8o PłŁSza rok 2016 do podmiotów, które

są uprawnione do ich sporządzenia, W odpowiedzi 5 firm przesłało ofertę. Tym samym

prosimy o wczeŚniejsze zapoznanie się z ich treścią, co niewątpliwie pozwoli na podjęcie

właściwej decyzji (oferty w załączeniu).
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Następna poprawka ma na celu wyłącznie doprecyzowanie zapisów dotyczących

reprezentacji Związku. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których obecne rozwiązanie jest

niewłaŚciwie interpretowane i nastręcza to różnego rodzaju komplikacji. Proponowana

zmiana spowoduje wyeliminowanie kontrowersyjnych uregulowań i zastąpienie ich nowym,

czytelnym brzmieniem.

Ostatnia regulacja związana jest ze zmianą przepisów ustawy Prawo

o stowarzyszeniach a tym samym odpowiednie regulacje winny znaleźć odzwierciedlenie

w naszym Statucie.
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