Uchwała nr 45
Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie nałożenia karencji na zawodniczkę Zuzannę Piasecką
Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego na głosowaniu podjętym w formie
elektronicznej podjął i zatwierdził uchwałę w przedmiotowej sprawie w następującym
zakresie:
§ 1.
Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku
Gimnastycznego, Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego, po przeanalizowaniu
okoliczności przejścia zawodniczki Zuzanny Piaseckiej z Dolnośląskiej Organizacji
Środowiskowej AZS do UKS „Kopernik” postanawia o nałożeniu na zawodniczkę Zuzannę
Piasecką rocznej karencji począwszy od dnia 15 maja 2018 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w szczególności z Dolnośląskiej Organizacji
Środowiskowej AZS oraz UKS „Kopernik” wynika, że pismem z dnia 5 czerwca 2018 r.
Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS, z siedzibą we Wrocławiu nie wyraziła zgody
na zmianę barw klubowych zawodniczki Zuzanny Piaseckiej. Decyzja ta została podjęta w
oparciu o wniosek przedstawicieli ustawowych zawodniczki o zmianę barw klubowych, który
został złożony w dniu 21 maja 2018 r. Zawodniczka nie odwołała się od tej decyzji
odmawiającej wyrażenia zgody na zmianę barw klubowych.
Mimo to, w dniu 15 maja 2018 r. Zarząd UKS „Kopernik” podjął uchwałę o przyjęciu
zawodniczki Zuzanny Piaseckiej do UKS „Kopernik” Wrocław.
W ocenie Zarządu PZ Gimnastycznego przystąpienie zawodniczki do UKS „Kopernik”
Wrocław mimo braku wyrażenia zgody dotychczasowego klubu na zmianę barw klubowych
wyczerpuje normę z § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku
Gimnastycznego. Zgodnie z § 7 ust. 1 w przypadku odmowy wyrażenia zgody przez klub
macierzysty zgody na zmianę barw klubowych, zawodnik może wystąpić z klubu na zasadach
ogólnych. Z kolei zgodnie z ust. 2 tego przepisu w razie wystąpienia zawodnika z klubu, w
trybie określonym w ust. 1, i uzyskania przez tego zawodnika członkostwa w innym klubie
uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Gimnastyczny,
zawodnik podlega automatycznej karencji, której okres wynosi 1 rok.
Z uwagi na zaistnienie tych okoliczności w przedmiotowej sprawie ustalenie rocznej karencji
jest zasadne i konieczne.

