STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO
uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów
w dniu 23 czerwca 2012 r.
(tekst ujednolicony z dnia 31.08.2018 r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne: teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§ 1.
1. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego (w skrócie PZŁF), zwany dalej „Związkiem”, jest polskim
związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr.127, poz. 857, z późn. zm.), działającym w sporcie łyżwiarstwo figurowe.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek, obok nazwy polskiej, posługuje się nazwą w języku
angielskim: Polish Figure Skating Association.
§ 2.
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania celów
statutowych Związek może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3.
Związek posiada osobowość prawną.
§ 4.
1. Związek jest jedynym reprezentantem sportu łyżwiarstwa figurowego w kraju i za granicą.
2. Związek jest członkiem Międzynarodowego Związku Łyżwiarskiego /ISU/.
3. Związek w ramach swej działalności współpracuje z innymi organizacjami w kraju i za granicą.
§ 5.
1.

Związek jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportu łyżwiarstwa figurowego o
celach niezarobkowych, działająca w oparciu o zrzeszonych w niej członków, a także w oparciu o
działaczy społecznych.

2.

Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.
§ 6.

1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym: ustawą z dnia 25
sierpnia 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.
2. Przy

wykonywaniu

swoich

działań

Związek

przestrzega

obowiązujących

przepisów

Międzynarodowego Związku Łyżwiarskiego
3. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
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§ 7.
Związek samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§ 8.
Związek posiada odznakę organizacyjną oraz używa własnej pieczęci zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 9.
Celem Związku jest:
1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój
łyżwiarstwa figurowego w Polsce;
2) reprezentowanie

sportu

łyżwiarstwa

figurowego

w

organizacjach

krajowych

i

międzynarodowych;
3) podejmowanie działań na rzecz promocji różnych form uprawiania łyżwiarstwa figurowego;
4) koordynacja działalności członków zrzeszonych w Związku.
§ 10.
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) opracowywanie kierunków i programów rozwoju łyżwiarstwa figurowego w kraju;
2) kierowanie

i

koordynowanie

całokształtem

działań

związanych

z

uprawianiem

i

upowszechnianiem łyżwiarstwa figurowego;
3) opracowanie i realizacja planów kierunków szkolenia sportowego i systemu zawodów;
4) organizowanie i prowadzenie szkolenia:
a) zawodników,
b) trenerów i instruktorów,
c) sędziów.
5) utrzymywanie kontaktów zagranicznych z organizacjami sportowymi i reprezentowanie w nich
sportu polskiego;
6) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w łyżwiarstwie figurowym;
7) powoływanie i przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym;
8) określanie

reguł

współzawodnictwa

sportowych,
sportowego

organizacyjnych
w

łyżwiarstwie

i

dyscyplinarnych

figurowym

oraz

innych

dotyczących
przepisów

obwiązujących w tym sporcie
9) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych;
10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji klubom sportowym,
zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom;
11) określenie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w regulaminie dyscyplinarnym oraz
organów prowadzących to postępowanie;
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12) prowadzenie

postępowań

dyscyplinarnych

na

zasadach

ustalonych

w

regulaminie

dyscyplinarnym;
13) prowadzenie klasyfikacji sportowej, rejestracji wyników, ewidencji, statystyki dokumentacji i
zbiorów pamiątek;
14) prowadzenie nadzoru nad działalnością okręgowych związków łyżwiarstwa figurowego;
15) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji
polityki informacyjnej Związku;
16) podejmowanie działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i
zadań statutowych;
17) określanie praw i obowiązków zawodników;
18) ustalanie zasad zmian barw klubowych przez zawodników;
19) możliwość przeprowadzania kontroli przestrzegania przez członków Związku, zawodników,
trenerów, instruktorów i sędziów sportowych statutu oraz aktów wewnętrznych Związku, a
także przepisów prawa dotyczących działalności statutowej Związku.
§ 11
1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie
Delegatów. Szczegółowe określenie rodzaju i formy prowadzonej przez Związek działalności
gospodarczej należy do Zarządu Związku.
Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§ 12.
Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
§ 13.
1.

Członkami zwyczajnym Związku mogą być Okręgowe Związki Łyżwiarstwa Figurowego oraz
kluby sportowe działające w przewidzianych prawem formach, posiadające sekcje łyżwiarstwa
figurowego i działające w łyżwiarstwie figurowym.

2.

Okręgowe Związki Łyżwiarstwa Figurowego są związkami sportowymi, o których mowa w art. 6
ustawy o sporcie, działającymi w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

3.

Okręgowe Związki Łyżwiarstwa Figurowego mogą obejmować zasięgiem swojego działania
obszar jednego lub kilku województw.

4.

Zarząd Związku może wyznaczyć w drodze uchwały teren, na obszarze którego może zostać
utworzony Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Figurowego, jako członek zwyczajny Związku. Na
wyznaczonym obszarze może działać tylko jeden Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Figurowego
jako członek zwyczajny Związku.
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5.

Jeżeli na danym terenie działa Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Figurowego będący członkiem
zwyczajnym Związku, kluby sportowe, o których mowa w ust. 1, mające siedzibę na terenie
działania tego Okręgowego Związku, są zobowiązane do uzyskania w nim członkostwa.

6.

Klub sportowy, o którym mowa w ust. 1, może być członkiem tylko jednego Okręgowego Związku
Łyżwiarstwa Figurowego.
§ 14.

Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne popierające cele Związku i wspierające go
organizacyjnie lub finansowo.
§ 15.
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na
podstawie pisemnego zgłoszenia. Członkowie wspierający w pisemnym zgłoszeniu deklarują
przestrzeganie statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz Związku.
2. Zarząd Związku prowadzi ewidencję członków zwyczajnych i wspierających.
§ 16.
1. Walne Zgromadzenie Delegatów, na wniosek Zarządu, może nadać osobom fizycznym
szczególnie zasłużonym dla organizacji, rozwoju i upowszechniania łyżwiarstwa figurowego w
Polsce tytuł „członka honorowego”.
2. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla organizacji, rozwoju i upowszechniania
łyżwiarstwa figurowego w Polsce, które pełniły funkcję Prezesa Zarządu, Walne Zgromadzenie
Delegatów, na wniosek Zarządu, może nadać tytuł „Prezesa Honorowego”.
§ 17.
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem delegatów, którym
przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji
Dyscyplinarnej;
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
3) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;
5) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.
§ 18.
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu łyżwiarstwa figurowego oraz
realizacji zadań statutowych Związku;
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w łyżwiarstwie
figurowym oraz powszechnie obowiązującego prawa;
3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku;
4) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających z
działalności Związku;
5) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez właściwy organ
statutowy;
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6) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, jeżeli są
klubami sportowymi.
§ 19.
1. Członkowie honorowi mają prawo do:
1) biernego prawa wyborczego;
2) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym;
3) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku.
2. Członkowie honorowi Związku są zobowiązani do działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju
łyżwiarstwa figurowego.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 20.
1. Członkowie wspierający za pośrednictwem swoich przedstawicieli mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym;
2) uczestniczenia w działalności organizacyjnej Związku;
3) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku.
2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień Statutu;
2) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.
§ 21.
Członkowie Związku za naruszenie postanowień statutu, regulaminów i przepisów obowiązujących w
Związku podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.
§ 22.
1. Utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w przypadku:
1) wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku, z
upływem 30 dni od daty jego zgłoszenia;
2) likwidacji lub rozwiązania członka Związku z datą wykreślenia z właściwego rejestru;
3) wykluczenia;
4) rozwiązania Związku.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu
Związku i może nastąpić w przypadku:
1) nieuczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 1 roku;
2) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 1 roku;
3) działalności sprzecznej z prawem;
4) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku oraz uchwałami władz Związku;
5) zaprzestania uczestnictwa przez członka zwyczajnego będącego klubem sportowym we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek prze okres 1 roku;
6) działania na szkodę Związku.
3. Wykluczenie członka wspierającego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu
Związku i może nastąpić w przypadku:
1) działalności sprzecznej z prawem, statutem Związku oraz uchwałami władz Związku;
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2) działania na szkodę Związku;
3) stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia.
4. Godność członka honorowego może odebrać Walne Zgromadzenie Delegatów w przypadkach, o
których mowa w ust. 2 pkt 3-4.
§ 23.
1. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków lub
wykluczenia ze Związku przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego
Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
2. Decyzja podjęta przez Walne Zgromadzenie Delegatów w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, o
którym mowa w ust. 1, jest ostateczna.
§ 24.
Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wykluczenie członka ze Związku określa Regulamin
dyscyplinarny, o którym mowa w § 44 ust. 2.
Rozdział 4
Władze Związku
§ 25.
Władzami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów;
2) Zarząd Związku;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 26.
Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 27.
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na:
1) sprawozdawczo-wyborcze;
2) sprawozdawcze;
3) nadzwyczajne.
§ 28.
1. Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1) uchwalanie generalnych kierunków działania Związku i programu działania na okres
najbliższej kadencji;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku;
3) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi lub też
poszczególnym członkom Zarządu, jeżeli wniosek Komisji Rewizyjnej to przewidywał;
4) wybór

Prezesa,

pozostałych

członków

Zarządu,

Komisji

Rewizyjnej

oraz

Komisji

Dyscyplinarnej;
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5) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianie w statucie oraz rozwiązaniu Związku;
6) rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd Związku rocznego sprawozdania z działalności
Zarządu oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta;
7) nadawanie godności członka honorowego i Prezesa Honorowego;
8) ustalanie wysokości składki członkowskiej;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach odmowy przyjęcia w poczet
członków i wykluczenia prawach członka;
10) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
11) rozpatrywanie

wniosków

zgłaszanych

przez

uprawnionych

uczestników

Walnego

Zgromadzenia Delegatów;
12) ostateczna interpretacja postanowień statutu;
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości
pozostałych władz Związku.
2. Do kompetencji sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należą sprawy wymienione
w ust. 1 pkt 5-13. W przypadku ustąpienia Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej w trakcie
kadencji, a także zmniejszenia się liczby członków tych władz do liczby uniemożliwiającej
kooptację, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów może również zając się sprawami, o
których mowa w ust. 1 pkt 2-4, po przyjęciu stosownej uchwały.
§ 29.
1. W sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na walnych zebraniach Okręgowych Związków
Łyżwiarstwa Figurowego oraz delegaci wybrani przez właściwe władze klubów sportowych,
według zasad określonych w ust. 2;
2) z głosem doradczym:
a) członkowie honorowi i Prezesi Honorowi,
b) członkowie wspierający,
c) członkowie pozostałych władz, jeśli nie są delegatami,
d) zaproszeni goście.
2.

Mandaty delegatów na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów przypadają
członkom zwyczajnym Związku, wg stanu na sezon bieżący, licząc najpóźniej do dnia zwołania
przez Zarząd Związku terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów, w następującej liczbie:
1) Okręgowym Związkom Łyżwiarstwa Figurowego – 1 mandat;
2) klubom sportowym – 1 mandat oraz:
a) za posiadanie od 3 do 10 zawodników w kategorii senior i junior, startujących w
zawodach objętych kalendarzem ISU lub kalendarzem Związku – dodatkowo 1 mandat,
b) za posiadanie 11 i więcej zawodników w kategorii senior i junior, startujących w
zawodach objętych kalendarzem ISU lub kalendarzem Związku – dodatkowo 1 mandat.

3.

Przy ustalaniu liczby zawodników obowiązują następujące zasady:
1) para lub formacja synchroniczna liczone są jako jeden zawodnik;
2) zawodnicy muszą posiadać licencje Związku oraz spełniać wymogi regulaminowe dotyczące
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posiadanej klasy i kategorii wiekowej.
4.

W sprawozdawczym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział delegaci
wybrani na ostatnie sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów oraz osoby, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Jeżeli w okresie pomiędzy sprawozdawczo-wyborczymi Walnymi Zgromadzeniami Delegatów
zostaną przyjęci nowi członkowie zwyczajni Związku, w sprawozdawczym i nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą również udział delegaci nowoprzyjętych członków. Nowo
przyjętemu członkowi przysługuje wówczas jeden mandat.
§ 30.

1. Delegaci wybierani są na czteroletnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem
zebrania się sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów i trwa do dnia
zwołania nowego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
2. Mandat delegata wygasa z chwilą:
1) śmierci;
2) pisemnej rezygnacji delegata z mandatu;
3) utraty członkostwa w Związku przez podmiot, którego delegat był reprezentantem;
4) odwołania delegata z funkcji przez podmiot, którego delegat był reprezentantem,
5) skazania delegata prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata otrzymuje:
1) w przypadku Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Figurowego – osoba z tego Związku, która
otrzymała kolejną, największą liczbę głosów spośród osób, które nie uzyskały mandatu
delegata na ostatnim walnym zebraniu Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. W
przypadku braku takiej osoby należy przeprowadzić wybory uzupełniające;
2) w przypadku klubów sportowych – inna osoba wybrana przez właściwe władze tego podmiotu.
4. O zmianie delegata podmiot, którego delegat był reprezentantem, powinien niezwłocznie
poinformować Zarząd Związku.
5. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata, oraz
kadencja delegatów, o których mowa w § 29 ust. 5, trwa do dnia zwołania nowego
sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 31.
1. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się corocznie.
2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz na cztery lata.
3. Sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane są
przez Zarząd Związku w drodze uchwały, który ustala również termin, miejsce i proponowany
porządek obrad.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia
Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków i Komisję Rewizyjną na co najmniej 30 dni
przed terminem Zgromadzenia.
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5. O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Zarząd Związku zawiadamia delegatów i Komisję Rewizyjną na co najmniej 30 dni przed
terminem Zgromadzenia.
6. Zawiadomienia, o którym w ust. 4 i 5, dokonuje się listownie lub alternatywnie środkami
komunikacji elektronicznej z potwierdzeniem odbioru oraz przez umieszczenie komunikatu na
stronie internetowej Związku. Terminy zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 i 5, uważa się za
zachowane, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony przed ich
upływem.
7. Zarząd Związku, w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia
Delegatów, dostarcza delegatom materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia. Do dostarczenia
materiałów stosuje się odpowiednio ust. 6.
§ 32.
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne przy obecności 1/2 delegatów w pierwszym terminie i
1/3 delegatów w drugim terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia Delegatów.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
którego projekt przedkłada Zarząd Związku.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 1/2 delegatów w pierwszym terminie i 1/3 w
drugim terminie, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
§ 33.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może odbyć się w każdym czasie i jest
zwoływane przez Zarząd Związku:
1) z własnej inicjatywy w drodze uchwały;
2) na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w terminie dwóch miesięcy od
dnia podjęcia uchwały przez Zarząd lub od chwili złożenia odpowiedniego wniosku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2 i nie przerywa kadencji.
3. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy rozpatrywanie spraw,
dla których zostało zwołane.
Zarząd Związku
§ 34.
1. Działalnością Związku kieruje Zarząd.
2. Zarząd Związku składa się z 7-9 członków, w tym Prezesa.

1

1

§34 ust. 2 Statutu w brzmieniu nadanym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF nr 16 z dnia 26.05.2018 r.,
zatwierdzoną decyzją MSiT nr 13/2018/DP z dnia 05.07.2018 r. oraz postanowieniem SR dla m. st. Warszawy XII Wydziału
Gospodarczego KRS z dnia 04.10.2018 r.
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3. Kadencja Zarządu Związku trwa cztery lata.
4. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie
kadencje.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni członkowie
Zarządu, kadencja tego Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu trwa do najbliższego
sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 35.
1. Zarząd Związku wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.
2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu, przysługuje
również osobom nie będącym delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów, posiadającym
odpowiednią wiedzę i doświadczenie do zarządzania organizacją sportową.
3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności.
4. Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Związku
w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenia
dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu Związku.
5. Jeżeli w trybie określonym w ust. 4 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa,
kandydata na Prezesa może zgłosić grupa co najmniej 5 delegatów w trakcie Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
6. Prezesem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
7. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje wybranemu
Prezesowi oraz grupie co najmniej 2 delegatów w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów, na
którym odbywa się wybór Zarządu Związku.
8. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
9. Prezes i członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do władz
Związku w najbliższych wyborach.
§ 36.
1. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek:
1)

rezygnacji członka Zarządu zgłoszonego na piśmie;

2)

nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach lub
nieusprawiedliwionego

nieuczestniczenia

w

podejmowaniu

uchwał

w

drodze

korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trzech
kolejnych głosowaniach;
3)

odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem;

4)

śmierci członka.

2. Odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa, dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów
bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności
połowy liczby delegatów.
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§ 37.
1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Związku, Zarząd ma prawo dokooptować do
swojego składu nowe osoby spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali kolejno
najwyższą ilość głosów.
2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku danej kadencji nie może przekraczać 1/3
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
3. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji
Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu, w terminie 30 dni
od dnia zwolnienia stanowiska.
4. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów (co najmniej 50%
oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej 3/5 członków Zarządu.
5. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu lub nie
można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi
się odbyć w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie sprawozdawczego
Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 38.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w Statucie oraz działanie w
imieniu Związku;
2) realizowanie uchwał i wytycznych przyjętych w uchwale Walnego Zgromadzenia Delegatów;
3) wybór Prezydium Zarządu w przypadku podjęcia decyzji o jego powołaniu;
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
5) uchwalanie planów działania i planów finansowych;
6) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku oraz uchwał o wykluczeniu ze
Związku;
7) reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach;
8) uchwalanie regulaminów Zarządu, Prezydium, Kolegium Sędziów, Rady Trenerów i innych
jednostek organizacyjnych Związku;
9) zwoływanie Walnych Zgromadzenia Delegatów i proponowanie regulaminu obrad;
10) uchwalanie

i

wydawanie

wszelkiego

rodzaju

przepisów,

regulaminów,

wytycznych

normujących uprawianie łyżwiarstwa figurowego na terenie kraju;
11) interpretacja Statutu oraz innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd;
12) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
13) rozpatrywanie odwołań od decyzji jednostek organizacyjnych Związku w przypadkach
określonych w Statucie;
14) określanie praw i obowiązków zawodników;
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15) organizowanie

przygotowań

kadry

narodowej

do

udziału

we

współzawodnictwie

międzynarodowym;
16) przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedkładanie ich
Walnemu Zgromadzeniu Delegatów do rozpatrzenia;
17) przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych i ich zatwierdzanie zgodnie z
przepisami o rachunkowości oraz przedkładanie tych sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu
Delegatów do rozpatrzenia;
2

18) (wykreślony) ;
19) realizowanie

funkcji

dyscyplinarnych

na

zasadach

określonych

w

regulaminie

dyscyplinarnym;
20) organizowanie szkolenia i doszkalania kadr trenersko – instruktorskich, sędziów i działaczy
sportowych;
21) przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Delegatów;
22) przyznawanie odznaczeń, dyplomów i wyróżnień, występowanie o przyznanie odznaczeń do
innych instytucji i organów;
23) podejmowanie innych uchwał w bieżących sprawach Związku,
24) udzielanie pełnomocnictw, a w szczególności Głównemu księgowemu, Sekretarzowi
Generalnemu związku do określonych czynności.
§ 39.
1. Zarząd Związku konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50 %
członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
5. Uchwały Zarządu nie stwarzające bezpośrednich skutków finansowych mogą być również
podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.
§ 40.
1. Zarząd Związku może powołać ze swego składu Prezydium Zarządu, które kieruje wówczas
bieżącą działalnością Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2. W przypadku powołania Prezydium Zarządu w jego skład Zarządu wchodzi Prezes oraz od 3 do 5
członków wybieranych na jego wniosek.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Szczegółowy zakres działania, podział funkcji oraz tryb pracy Prezydium określa regulamin
uchwalony przez Zarząd Związku.
2

§38 pkt 18) Statutu uchylony w całości uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF nr 6 z dnia 30.05.2015 r.,
zatwierdzoną decyzją MSiT nr 18 z dnia 23.08.2018 r. oraz postanowieniem SR dla m. st. Warszawy XII Wydziału
Gospodarczego KRS z dnia 04.10.2018 r.
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§ 41.
1. Pracami Zarządu Związku kieruje Prezes Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany wiceprezes.
3. Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 47 ust. 3.
4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy ponadto:
1) zwoływanie zebrań Zarządu Związku;
2) składanie Zarządowi informacji o stanie Związku;
3) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu.
5. Prezes informuje Zarząd Związku o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 42.
1.

Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 5 członków i jest wybierana w głosowaniu tajnym przez
Walne Zgromadzenie Delegatów na czteroletnią kadencję.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1)

będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2)

skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrana nowa Komisja Rewizyjna lub poszczególni
członkowie Komisji Rewizyjnej, kadencja tej Komisji lub kadencja wybranych członków Komisji
trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
9. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 36 oraz § 37 ust. 1, 2, 5 i 6.
§ 43.
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności działań.
2. Komisja

Rewizyjna

przedkłada

Walnemu

Zgromadzeniu

Delegatów

sprawozdanie

z

przeprowadzonych kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie
Zarządowi absolutorium.
3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Związku.
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4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami z kontroli i może
żądać wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać
udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta w celu dokonywania oceny corocznych
sprawozdań finansowych.

3

Rozdział V
Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów
§ 44.
1. Członkowie Związku, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy, działacze, organizatorzy
imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
Związek podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie postanowień Statutu,
regulaminów i innych przepisów obowiązujących w łyżwiarstwie figurowym.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w
Regulaminie

dyscyplinarnym,

uchwalonym

przez

Walne

Zgromadzenie

Delegatów,

z

uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Postępowanie dyscyplinarne jest co najmniej dwuinstancyjne.
4. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:
1) Komisja Dyscyplinarna, która orzeka jako organ pierwszej i drugiej instancji, za wyjątkiem
spraw o wykluczenie członka ze Związku ;
2) Zarząd, który orzeka jako organ pierwszej instancji w sprawach o wykluczenie członka ze
Związku;
3) Walne Zgromadzenie Delegatów, które orzeka jako organ odwoławczy od orzeczeń Zarządu w
sprawach o wykluczenie członka ze Związku.
5. Komisja Dyscyplinarna powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
6. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności szczegółowe zasady powoływania i
funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej, kompetencje organów właściwych do orzekania w
sprawach dyscyplinarnych, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje przewinień
dyscyplinarnych i rodzaje wymierzanych kar.
7. Orzeczenia organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mogą być zaskarżane
do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, jeżeli
przewidują to przepisy regulaminu dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Od orzeczeń wydanych w postępowaniach dyscyplinarnych związanych z naruszeniem przepisów
antydopingowych, podmiotom których dotyczy to orzeczenie, przysługuje odwołanie do Trybunału,
o którym mowa w ust. 7.

3

§43 ust. 6 Statutu dodany w brzmieniu nadanym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁF nr 7 z dnia 30.05.2015 r.,
zatwierdzoną decyzją MSiT nr 18 z dnia 23.08.2018 r. oraz postanowieniem SR dla m. st. Warszawy XII Wydziału
Gospodarczego KRS z dnia 04.10.2018 r.
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Rozdział VI
Wyróżnienia i nagrody
§ 45.
1. Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla łyżwiarstwa figurowego członków
Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy społecznych.
2. Związek może występować do władz państwowych i sportowych o nadanie odznaczeń członkom
Związku, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom oraz działaczom społecznym.
3. Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie
przepisy oraz regulamin Związku.
Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku
§ 46.
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, pieniądze i
fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
2. Na fundusze Związku składają się:
1) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;
2) składki roczne członków Związku;
3) wpływy

wynikające

z

międzynarodowej

statutowej

działalności

Związku,

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami;
4) dotacje na realizację zadań publicznych;
5) darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł;
6) zapisy i spadki;
7) dochody z majątku;
8) środki otrzymane od sponsorów;
9) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej;
10) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.
§ 47.
1.

Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd.

2.

Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

3.

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób łącznie: Prezesa Zarządu i
jednego z wiceprezesów lub innego członka Zarządu, albo dwóch wiceprezesów albo jednego
wiceprezesa i jednego członka Zarządu.

4.

Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają:
1)

zgody Walnego Zgromadzenia Delegatów - nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;

2)

uchwały Zarządu Związku:
a) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
b) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
c) przyjęcie lub odrzucenie spadku,
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d) rozporządzenie innym składnikiem majątku Związku o wartości wyższej niż 100 000 zł
lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość.
§ 48.
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Związek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Związku w stosunku do:
1) członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
2) małżonków członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz ich krewnych lub
powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;
3) osób związanych z członkami Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.
2. W przypadku konieczności zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu osobą reprezentującą
Związek w umowie o zatrudnienie jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku.
Rozdział VIII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku
§ 49.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie
Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
2. Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Związku mogą być przedmiotem Walnego
Zgromadzenia Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie
majątek Związku.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 50.
Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów, a pomiędzy
Walnymi Zgromadzeniami Delegatów, Zarządowi Związku. Ostateczna interpretacja Statutu należy do
Walnego Zgromadzenia Delegatów.
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