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FORMULARZ 
kandydata na członka władz PZŁF 

Należy wypełnić wszystkie pola czytelnie, drukowanymi literami: 

Imię i nazwisko kandydata: Halina Półtorak 

Rok urodzenia: __08.02.1954______ r. 

Organ do którego kandyduje: 

¨ Prezes PZŁF 
X Zarząd PZŁF 
¨ 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) 

Członek Zarządu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego - 30 lat 
V-ce Przewodnicząca Kolegium Sędziów w PZŁF-20 lat.  

Doświadczenie w łyżwiarstwie figurowym – funkcje pełnione w łyżwiarstwie figurowym 
(np. trener, sędzia, członek władz klubu sportowego) 
 
Od roku 2010 – Przewodnicząca Komisji Technicznej Tańców na Lodzie w Międzynarodowej Unii 
Łyżwiarskiej 
W latach 2002-2010 – Członek Komisji Technicznej Tańców na Lodzie w Międzynarodowej Unii 
Łyżwiarskiej 
Od roku 1979 r sędzia w Łyżwiarstwie Figurowym  
Od 1982 _ Sędzia  międzynarodowy w Tańcach na Lodzie; od 1983 Sędzia  międzynarodowy w 
Łyzwiarstwie ; od 1988 - Sędzia  główny  w zawodach międzynarodowych w Tanńcach i sędzie 
miedzynarodowy klasy mistrzowskiej; od 1989 - Sędzia  główny  w zawodach międzynarodowych w 
Łyzwiarstwi;1994 - sędzie miedzynarodowy klasy mistrzowskiej  w Łyzwiarstwie; od 1996 - sędzia główny  w 
zawodach międzynarodowych mistrzowskich w Tańcach;główny  w zawodach międzynarodowych 
mistrzowskich w Łyzwiarstwie; od 2003 techniczny kontroler zawodów międzynarodowych mistrzowskich w 
Tańcach.  Uczestnictwo w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich  1998, 2002, 2010, 2014  jako sędzia główny, 
techniczny kontroler, sędzia. Nominowana na Technicznego Kontrolera w  Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich 2022 w Pekinie. 

Wykształcenie, kompetencje, umiejętności i doświadczenia poza łyżwiarstwem figurowym 

Wykształcenie wyższe – Filolog – języki: angielski, hiszpański, rosyjski 
 

B. Propozycje Kandydata 

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

 
 

Współpraca z innymi związkami zrzeszonymi w Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Pozyskiwanie  i 
szkolenie   nowych sędziów, co w obecnych czasach jest zadaniem bardzo trudnym ze względów 
ekonomicznych. Pozyskiwanie nowych sponsorów.  
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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:  
 

Imię i nazwisko kandydata: Jakub Wójcik 

Rok urodzenia: 1985 

Organ do którego kandyduje: 

¨ Prezes PZŁF 
X    Zarząd PZŁF 
¨ 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) 

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej w latach 2013-2017 
Członek Zarządu w latach 2017-2021 w tym Wiceprezes w latach 2018-2021 

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

Międzynarodowy specjalista techniczny od 2014 roku 
Członek zespołu obsługi technicznej zawodów w łyżwiarstwie figurowym w latach 2006-2015 

Wykształcenie, kompetencje, umiejętności i doświadczenia poza łyżwiarstwem figurowym 

Ukończyłem wyższe studia na kierunku prawo w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego 
Od 2013 roku jestem radcą prawnym i prowadzę własną kancelarię prawniczą w Warszawie. 

B. Propozycje Kandydata 

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

- kontynuowanie systematycznego porządkowania i podnoszenia jakości regulaminów wewnętrznych PZŁF 
- dalszy rozwój systemu licencyjnego i systemu elektronicznych zgłoszeń na zawody 
- wdrożenie projektowanej platformy elektronicznej z wynikami 
- rozpoczęcie prac nad systemem doskonalenia umiejętności trenerskich 
- poszerzenie bazy sędziów łyżwiarstwa figurowego 
- kontynuowanie współpracy z ISU w szczególności w zakresie organizacji w Polsce międzynarodowych 
zawodów z serii JGP, CS, seminarium dla par tanecznych oraz podjęcie starań w celu organizacji zawodów 
mistrzowskich ISU w kolejnych latach. 


























