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FORMULARZ 
kandydata na członka władz PZŁF 

Należy wypełnić wszystkie pola czytelnie, drukowanymi literami: 

Ja niżej podpisana(-y) oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na 
udostępnienie formularza i zawartych w nim danych członkom zwyczajnym PZŁF, Delegatom i uczestnikom Walnego 
Zgromadzenia Delegatów PZŁF, a w przypadku wyboru do władz PZŁF wyrażam zgodę na udostepnienie zawartych 
w formularzu informacji na oficjalnej stronie PZŁF przez czas pełnienia funkcji we władzach Związku. 

 
 

Podpis: 
13-08-2021 r. 

 

Imię i nazwisko kandydata: Monika Szelc 

Rok urodzenia: 1975 r. 

Organ do którego kandyduje: 

 Prezes PZŁF 

 Zarząd PZŁF 

X Komisja Rewizyjna PZŁF 

A. Opis Kandydata 

Doświadczenie w PZŁF – funkcje pełnione w organach Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego 
(wskazać funkcję pełnioną w PZŁF oraz okres jej sprawowania w latach od - do) 

Brak. 

Doświadczenie w łyżwiarstwie figurowym – funkcje pełnione w łyżwiarstwie figurowym 
(np. trener, sędzia, członek władz klubu sportowego) 

Z łyżwiarstwem figurowym związana jestem od 2001 roku. W klubie MKS AXEL Toruń od blisko dwudziestu 
lat zasiadam w organach statutowych. Pełniłam funkcję członka Komisji Rewizyjnej, byłam i aktualnie 
jestem członkiem Zarządu – Wiceprezesem, przez jedną kadencję byłam także Prezesem Zarządu Klubu. 

Wykształcenie, kompetencje, umiejętności i doświadczenia poza łyżwiarstwem figurowym 

Posiadam wykształcenie wyższe filologiczne uzupełnione studiami podyplomowym z zakresu administracji, 
ekonomii oraz analizy ekonomicznej i controlingu. 
Zawodowo od 2004 roku związana jestem ze spółką handlową gospodarującą finansami publicznymi Od 
2010 roku wchodzę w skład jej Zarządu – Zastępca Prezesa, od 2017 jako Prezes.  

B. Propozycje Kandydata 

Zwięzły opis najważniejszych celów i propozycji, które Kandydat chce zrealizować w przypadku powołania 
do pełnienia funkcji w organach PZŁF 

Jestem przekonana, że doświadczenie, które zdobyłam działając w Klubie, a także to związane z moją 
pracą zawodową, celnie wpisuje się w zadania statutowe Komisji Rewizyjnej.  






