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ZGŁOSZENIE KANDYDATA
na członka władz PZŁF
Walne Zgromadzenie Delegatów, do którego
adresowane jest zgłoszenie
Imię i nazwisko kandydata:
Data urodzenia:

____-____-________ r.

Organ (organy) do których kandyduje:
¨ Prezes PZŁF

¨ Zarząd PZŁF

¨ Komisja Rewizyjna PZŁF

*w przypadku wyboru więcej niż jednego organu oświadczenie kandydata jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
kandydowanie w każdych, kolejnych wyborach do władz PZŁF w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów

Ja niżej podpisana(-y) oświadczam, że w przypadku wyboru wyrażam zgodę na objęcie w/w funkcji we
władzach Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.
Data i Podpis:

A. Zakazy dotyczące Członków Zarządu
Ja niżej podpisana(-y) oświadczam, że zapoznałam(-em) się z zakazami określonymi w art. 9 ust. 3 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, dotyczącymi zakazów łączenia funkcji członka zarządu PZŁF.
¨ Oświadczam, że nie dotyczy mnie żadna z przeszkód wskazanych w art. 9 ust. 3 ustawy o sporcie.
¨ Oświadczam, że dotyczy mnie jedna z przeszkód, określonych w art. 9 ust. 3 pkt 2, 2a, 2b, 4, 5, 6, 7
lub 8 ustawy o sporcie, jednakże zobowiązuję się w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji Członka
Zarządu poinformować PZŁF o ustaniu przeszkody zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 4 i 4a ustawy o
sporcie.
*Należy zaznaczyć która przeszkoda dotyczy kandydata:
o prowadzę działalność gospodarczą związaną z realizacją przez PZŁF zadań statutowych,
o posiadam akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez PZŁF zadań statutowych,
o jestem wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą
związaną z realizacją przez PZŁF zadań statutowych,
o wykonuję pracę na rzecz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
o pełnię funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry narodowej
w łyżwiarstwie figurowym,
o jestem członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz
PZŁF usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub
rzeczowego,
o jestem osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, posiadającej akcje lub udziału w spółkach
prawa handlowego, będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, będącej członkiem
organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie prowadzącym działalność
gospodarczą, jeżeli działalność ta polega na świadczeniu na rzecz PZŁF usług, dostaw lub robót
budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego.
Data i Podpis:

B. Zakazy dotyczące Członków Komisji Rewizyjnej
Ja niżej podpisana(-y) oświadczam, że zapoznałam(-em) się z zakazami określonymi w art. 9 ust. 3a ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i nie dotyczy mnie przeszkoda określona w tym przepisie.
Data i Podpis:
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C. Obowiązek lustracyjny – dotyczy kandydatów na Prezesa i Członka Zarządu urodzonych przed
dniem 1 sierpnia 1972 r.
Zgodnie z art. 7 w zw. z art. 4 pkt. 60) i art. 8 pkt 56) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., ("oświadczenia
lustracyjnego"), mają osoby kandydujące do zarządu polskiego związku sportowego, urodzone przed dniem
1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego
należy złożyć ministrowi właściwemu ds. kultury fizycznej.
¨ Obowiązek lustracyjny mnie nie dotyczy
¨ Oświadczam, że dopełniłem obowiązku lustracyjnego poprzez złożenie właściwemu ministrowi
oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Data i Podpis:

D. Członkowie zwyczajni popierający kandydata
W przypadku kandydata na Prezesa PZŁF należy wskazać co najmniej trzech (3) członków zwyczajnych
popierających kandydaturę, a w przypadku kandydata na członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej należy
wskazać co najmniej jednego (1) członka zwyczajnego PZŁF popierającego kandydaturę.
* do zgłoszenia należy dołączyć pisemne poparcie kandydatury od wskazanych członków zwyczajnych PZŁF
Lista członków zwyczajnych popierających kandydata

Pisemne zgłoszenie wraz z wypełnionym przez kandydata formularzem i pismami popierającymi kandydaturę
należy złożyć do Zarządu PZŁF, nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów
PZŁF, na adres:
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego
ul. Łazienkowska 6A
00-449 Warszawa
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