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REGULAMIN 
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE SKŁADANIA 

I ROZPOZNAWANIA WNIOSKU O CZŁONKOSTWO W PZŁF 

Niniejszy regulamin został uchwalony na podstawie §15 ust. 1g Statutu PZŁF 

§1 
Kandydaci na członków zwyczajnych PZŁF 

1. Członkiem zwyczajnym PZŁF może zostać: 
a. Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Figurowego. 
b. Kluby sportowy. 

2. Kandydaci na członków zwyczajnych muszą: 
a. Posiadać osobowość prawną i działać w przepisanej polskim prawem formie 

organizacyjno-prawnej. 
b. Kluby sportowe muszą posiadać sekcję łyżwiarstwa figurowego i działać w łyżwiarstwie 

figurowym. 
c. Okręgowe Związki Łyżwiarstwa Figurowego muszą zrzeszać co najmniej trzy (3) kluby 

sportowe będące członkami zwyczajnymi PZŁF. 

§2 
Kandydaci na członków wspierających PZŁF 

Członkiem wspierającym PZŁF może zostać osoba prawna popierająca cele Związku oraz wspierająca 
PZŁF organizacyjnie lub finansowo. 

§3 
Wniosek o uzyskanie członkostwa w PZŁF 

1. Kandydaci na członków zwyczajnych i wspierających składają wniosek o członkostwo w PZŁF na 
piśmie. Wniosek składa się bezpośrednio w biurze PZŁF lub przesyła pocztą na adres biura PZŁF. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 
a. Statut Kandydata. 
b. Odpis z właściwego rejestru: 

• w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS – odpis z KRS, 
• w przypadku uczniowskich klubów sportowych – wypis z prowadzonej przez lokalnego 

starostę ewidencji klubów sportowych wskazujący dane identyfikacyjne klubu oraz 
aktualny skład jego organów statutowych. 

c. Zaświadczenie o numerze NIP. 
d. Zaświadczenie o numerze REGON. 

3. Kluby sportowe do wniosku o uzyskanie członkostwa zwyczajnego w PZŁF zobowiązane są 
dodatkowo dołączyć: 
a. Oświadczenie o prowadzeniu sekcji łyżwiarstwa figurowego wraz z listą zawodników tej 

sekcji. 
b. Listę kadry szkoleniowej klubu (sekcji łyżwiarstwa figurowego) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi uprawnienia szkoleniowe wskazanych na liście osób. 
4. Okręgowe Związki Łyżwiarstwa Figurowego do wniosku o uzyskanie członkostwa zwyczajnego 

w PZŁF zobowiązane są dodatkowo dołączyć: 
a. Listę zrzeszonych klubów sportowych działających w łyżwiarstwie figurowym wraz z ich 

danymi identyfikacyjnymi. 
b. Oświadczenie o obszarze, na którym Związek prowadzi swoją działalność. 
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5. Kandydaci na członków wspierających do wniosku o uzyskanie członkostwa wspierającego 
w PZŁF zobowiązane są dołączyć pisemne zobowiązanie do przestrzegania Statutu PZŁF oraz 
zobowiązanie do udzielenia określonego rodzaju wsparcia na rzecz PZŁF. 

6. Kluby sportowe oraz Okręgowe Związki Łyżwiarstwa Figurowego chcące uzyskać członkostwo 
zwyczajne w PZŁF zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 

§4 
Wstępne rozpoznanie wniosku i opinia Zarządu 

1. Prezes PZŁF dokonuje wstępnej oceny złożonego przez Kandydata wniosku. 
2. Wniosek Kandydata podlega bezzwrotnej opłacie wpisowej w kwocie 500 zł. Kandydat dokonuje 

zapłaty opłaty wpisowej na podstawie faktury wystawionej przez PZŁF. Nieuiszczenie opłaty 
wpisowej wstrzymuje dalsze rozpoznanie wniosku. 

3. W przypadku braków lub wątpliwości co do wskazanych we wniosku okoliczności Prezes PZŁF 
może zwrócić się do Kandydata o uzupełnienie wniosku, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin. Uchybienie przez Kandydata terminowi na uzupełnienie wniosku skutkuje rozpoznaniem 
wniosku na podstawie zebranych dokumentów. 

4. Po uiszczeniu opłaty wpisowej Prezes PZŁF przedstawia wniosek Kandydata Zarządowi w celu 
zaopiniowania. Zarząd wydaje opinię o wniosku w drodze uchwały. 

5. Pozytywna opinia Zarządu uprawnia Kandydata do: 
a. udziału we współzawodnictwie w łyżwiarstwie figurowym, 
b. uzyskania licencji klubowej PZŁF, 
c. uzyskania licencji sportowych PZŁF dla zawodników , 
d. uzyskania licencji szkoleniowych PZŁF dla kadry szkoleniowej klubu 

§5 
Rozpoznanie wniosku przez Walne Zgromadzenie Delegatów 

1. Zarząd PZŁF przedstawia wniosek Kandydata wraz z wyrażoną przez siebie opinią najbliższemu 
Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZŁF, z zastrzeżeniem §15 ust. 1c Statutu PZŁF. 

2. Walne Zgromadzenie rozpoznaje wniosek Kandydata w drodze uchwały. 
3. W przypadku braku kworum wniosek podlega rozpoznaniu na kolejnym Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów PZŁF. 

§6 
Postanowienia dodatkowe 

1. Wniosek o uzyskanie członkostwa w PZŁF musi zostać złożony na piśmie. Wszelkie załączniki do 
wniosku mogą zostać złożone w formie odpisów, jak również mogą zostać przesłane na adres 
poczty elektronicznej PZŁF. 

2. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest wzór wniosku o członkostwo zwyczajne w PZŁF. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 r. 


