Uchwała nr 41
Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego
z dnia 25.05.2018 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów Polskiego Związku Gimnastycznego.

§ 1.
W związku z pozbawieniem z mocy prawa funkcji publicznej (członkostwa w Zarządzie
PZG) w odniesieniu do Pani Barbary Stanisławiszyn Zarząd Polskiego Związku
Gimnastycznego, na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Gimnastycznego
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w celu stwierdzenia
wygaśnięcia funkcji publicznej i wyboru Prezesa Zarządu PZG
§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZG odbędzie się w dniu 28.06.2018 r., w
Gdańsku, I termin o godz. 21.15, II termin o godz. 21.45.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z następujących okoliczności.
Pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r. (data wpływu do PZG 24 kwiecień 2018 r.) Minister
Sportu i Turystyki poinformował Polski Związek Gimnastyczny, że Dyrektor Biura
Lustracyjnego IPN zwrócił złożoną przez Panią Barbarę Stanisławiszyn informację o złożeniu
oświadczenia lustracyjnego. W dniu 14 listopada 2017 r. realizując obowiązek przesłania do
Ministra Sportu i Turystyki oświadczeń lustracyjnych przez wskazanych członków Zarządu,
Pani Barbara Stanisławiszyn poinformowała Pana Ministra, że stosowne oświadczenie
lustracyjne złożyła w listopadzie 2007 r., w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły w
Zabrzu. Osoby pełniące w tamtym czasie funkcje publiczne (m.in. dyrektora szkoły) były
zobowiązane do składania oświadczeń lustracyjnych i takie oświadczenie zostało przez Panią
Barbarę Stanisławiszyn złożone.
Jak wynika z pisma Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia br. wobec uznania
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07 wzoru
oświadczenia lustracyjnego za niezgodny z Konstytucją wszystkie oświadczenia lustracyjne
wypełnione wg tego wzoru nie mogły być przedmiotem postępowania lustracyjnego.
Oświadczenia lustracyjne były więc zwracane podmiotów które je składały. W odniesieniu do
dyrektorów szkół, byli to kuratorzy oświaty. W momencie zwrotu ww. oświadczeń

lustracyjnych Pani Barbara Stanisławiszyn nie zajmowała już stanowiska dyrektora szkoły i
nie została poinformowana o zwrocie złożonego przez nią oświadczenia. Tym samym
Minister Sportu i Turystyki musiał uznać, że Pani Barbara Stanisławiszyn nie spełniła
obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego i poinformował o konsekwencji wynikającej
z art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, tj. o utracie
funkcji publicznej (w tym przypadku funkcji członka zarządu/Prezesa Zarządu PZG).
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały ws. zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenie delegatów PZG jest konieczne.

