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Członkowie
Polskiego Związku Warcabowego

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą naszego statusu w strukturze polskiego sportu pojawiła się konieczność
wprowadzenia zmian w statucie tak abyśmy mogli pozostać w rejestrze KRS. To wymaga zwołania
Nadzwyczajnego WZD. Dokładając do tego doświadczenia z ponad rocznej pracy Zarządu w jego
obecnym kształcie zaproponowałem Zarządowi podjęcie decyzji o zwołaniu NWZD, które zajmie się
innymi zmianami w statucie (na przykład zmniejszeniem liczebności zarządu) oraz skróci kadencję
obecnego zarządu wybierając nowego władze (z Prezesem włącznie) na czteroletnią kadencję.
Moja propozycja została przegłosowana 4-2. Za głosowali: Dęga-Zamrzycka, Pawlicki, Pawłowska,
Szybowicz. Przeciwko głosowali: Olejnik i Ślęzak.
W związku z powyższym, działając na podstawie paragrafu 20 p.3a statutu:

Zarząd PZWArc zwołuje na dzień 15 września 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.
Walne będzie obradować w następujących sprawach:
1) Zmiany w paragrafie 1 i 2 statutu w związku ze zmianą statusu PZWarc.
2) Inne zmiany w statucie zaproponowane przez członków oraz Zarząd i zgłoszone do biura
zarządu w terminie do 15 sierpnia (wszystkie propozycje zostaną podane do publicznej
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wiadomości 20go sierpnia).
3) Sprawozdanie ustępujących członków Zarządu.
4) Wybory Prezesa PZWarc.
5) Wybory członków Zarządu PZWarc.
Walne odbędzie się w Szczecinie od godziny 11:00. Dokładne miejsce zostanie podane w terminie
do 30-go sierpnia.
Każdy członek PZWarc ma prawo do wybrania jednego delegata. Delegat musi posiadać ze sobą
dokument potwierdzający jego pełnomocnictwo przez uprawnione do tego osoby. Jedna osoba
może reprezentować wyłącznie jednego członka.
Delegaci przyjeżdżają na swój koszt. Członkowie Zarządu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
na koszt PZWarc (pociąg II klasa/autobus lub inna forma po wcześniejszym uzgodnieniu).
W imieniu Zarządu – Jacek Pawlicki, Prezes
-------------------------------Zachęcam do wnikliwej analizy statutu. Wszystkie propozycje członków PZWarc zostaną poddane
ocenie kancelarii prawnej a następnie głosowane w czasie NWZD.
Przedstawiciel kancelarii będzie uczestniczył w NWZD pomagając nam w podjęciu właściwych
decyzji.

Z poważaniem:
Jacek Pawlicki

Prezes Zarządu

Szczecin 14 czerwca 2018

A jeśli niedojrzałej wiosny słotna pora
Lub skwar nas w domu zamknie albo chłód wieczora,
Czyż to piękną zabawkę wynaleźć zabroni?
Niechaj się czasem umysł i do gry nakłoni.
(...)
Ale czyj duch wznioślejszy, pojętność niesłaba,
Takim lepiej rozmyślna przystoi Warcaba.
Adam Mickiewicz "WARCABY"
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