Statut Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

§1
Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (w skrócie PZŁS), zwany dalej „Związkiem”, jest polskim związkiem
sportowym.
Związek działa w sporcie łyżwiarstwo szybkie – na torze długim i w short tracku.
Związek, obok nazwy polskiej, posługuje się nazwą w języku angielskim: Polish Speed Skating Association.
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub
podobnym zakresie działania.

§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
1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym statutem.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Przy wykonywaniu swoich działań Związek przestrzega obowiązujących przepisów Międzynarodowej Unii
Łyżwiarskiej (ISU) oraz Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).
4. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
§4
1. Związek używa pieczęci i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Związek posiada własny sztandar, którego wzór stanowi strona frontowa – na białym polu centralnie
usytuowana odznaka związku, pod nią złote cyfry „1921” oraz liście laurowe. Nad odznaką napis w kolorze
złotym „Polski Związek” a pod odznaką i liśćmi „Łyżwiarstwa Szybkiego”; na odwrocie srebrny orzeł /godło
RP/ na czerwonym polu.
3. Związek posiada odznakę, której wzór stanowi wewnątrz jasnoniebieskiego owalu imitującego tor łyżwiarski
znajduje się biało-czerwone pole. Na polu białym złote litery „PZŁS”, na polu czerwonym sylwetka łyżwy w
kolorze srebrnym.
4. Związek posiada odznakę honorową w kolorach: ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY.
5. Wszystkie prawa do sztandaru, flagi, symbolu, emblematu, odznak honorowych, odznak sportowych i
organizacyjnych oraz pieczęci – posiada wyłącznie Związek.
Rozdział II
Cele Związku i sposoby ich realizacji
§5
Celem Związku jest:
1. organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w zakresie łyżwiarstwa szybkiego;
2. reprezentowanie łyżwiarstwa szybkiego w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
3. koordynacja działalności członków zrzeszonych w Związku;
4. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie łyżwiarstwa szybkiego;
5. popularyzacja i rozwój łyżwiarstwa szybkiego.
§6
Związek ma wyłączne prawo do:
1. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w
łyżwiarstwie szybkim;
2. ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez Związek;
3. powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich oraz paraolimpijskich, igrzysk
głuchych, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy;
4. reprezentowania łyżwiarstwa szybkiego w międzynarodowych organizacjach sportowych.
Strona 1 z 12

§7
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. określanie kierunków rozwoju łyżwiarstwa szybkiego;
2. opracowywanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów szkoleniowych i systemu zawodów;
3. prowadzenie i organizowanie:
a. szkolenia zawodników, w szczególności kadry narodowej,
b. szkolenia instruktorów oraz trenerów,
c. szkolenia sędziów,
4. organizowanie bezpośrednio lub pośrednio zawodów krajowych, międzynarodowych, międzypaństwowych
i innych;
5. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych
wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminów oraz
przepisów i zasad normujących uprawianie sportu;
6. organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w łyżwiarstwie szybkim;
7. reprezentowanie łyżwiarstwa szybkiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz
organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w tym sporcie;
8. powoływanie i przygotowywanie reprezentacji narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym;
9. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków do rozwoju
łyżwiarstwa szybkiego w Polsce;
10. określanie warunków i trybu zmian przynależności zawodnika klubu sportowego;
11. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji zawodnikom, sędziom, trenerom i
instruktorom oraz klubom sportowym;
12. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz określanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym
organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania, ich kompetencje, tryb postępowania oraz rodzaje
wymierzanych kar;
13. określanie reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych dotyczących współzawodnictwa sportowego
w łyżwiarstwie szybkim oraz innych przepisów obwiązujących w tym sporcie;
14. określanie praw i obowiązków zawodnika, a także trenera, instruktora i sędziego sportowego;
15. wspieranie i ochrona interesów członków, zawodników, sędziów, instruktorów oraz trenerów Związku;
Rozdział III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkowie Związku dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe prowadzące działalność w łyżwiarstwie szybkim oraz
Okręgowe Związki Łyżwiarstwa Szybkiego.
3. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej popierające cele Związku i wspierające go organizacyjnie lub finansowo.
4. Członkami honorowymi są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju łyżwiarstwa szybkiego, którym
Walne Zgromadzenie Członków nadało godność członka honorowego.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały.
6. Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego i wspierającego jest przestrzeganie statutu, a w przypadku
członków wspierających również określenie pieniężnego lub niepieniężnego wsparcia na rzecz Związku.
§9
1. Zarząd Związku może wyznaczyć w drodze uchwały teren, na obszarze którego może zostać utworzony
Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Na wyznaczonym obszarze może działać tylko jeden Okręgowy
Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.
2. Kluby sportowe działające na obszarze Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego są zobowiązane do
uzyskania w nim członkostwa.
3. Klub sportowy może być członkiem tylko jednego Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
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§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem swoich przedstawicieli z czynnym i biernym
prawem wyborczym do organów Związku;
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;
3) uczestniczenia w działalności organizacyjnej Związku;
4) korzystania z praw członkowskich wynikających ze statutu oraz przepisów powszechnie obowiązujących;
5) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;
6) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.
§ 11
1. Członkowie są zobowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu łyżwiarstwa szybkiego oraz realizacji
zadań statutowych Związku;
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w łyżwiarstwie szybkim oraz
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów antydopingowych;
3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez organy Związku;
4) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz, organów Związku i Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej
(ISU) w sprawach wynikających z działalności Związku lub Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU);
5) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez właściwy organ statutowy;
6) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, jeżeli są klubami
sportowymi.
2. Do członków wspierających i honorowych nie stosuje się ust. 1 pkt. 5) i 6).
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.
§ 12
1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

4.

Członkowie wspierający mają prawo do:
biernego prawa wyborczego;
udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym;
uczestniczenia w działalności organizacyjnej Związku;
zgłaszania postulatów dotyczących działalności Związku;
§ 13
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.
Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku dokonywane jest na podstawie uchwały Zarządu Związku i
może nastąpić w przypadku:
1) nieuczestniczenia w pracach i działalności Związku co najmniej przez okres 1 roku;
2) zalegania z zapłatą składek członkowskich co najmniej przez okres 1 roku;
3) działalności sprzecznej z prawem;
4) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku oraz uchwałami władz i organów Związku;
5) zaprzestania uczestnictwa przez członka zwyczajnego będącego klubem sportowym we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek trwającym co najmniej przez 1 rok;
6) działania na szkodę Związku.
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;
2) działania na szkodę Związku;
3) zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia.
Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wykluczenie członka określa regulamin dyscyplinarny.
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§ 14
1. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie odmowy przyjęcia członków lub o wykluczeniu ze Związku
przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia
otrzymania uchwały z uzasadnieniem.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust.
1, jest ostateczna.
§ 15
1. Na wniosek Zarządu, osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju łyżwiarstwa szybkiego może być nadana
godność członka honorowego, a w przypadku byłego Prezesa może być nadana godność Prezesa
honorowego.
2. Godność członka honorowego lub Prezesa honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członkowie i Prezesi honorowi mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym;
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.
4. Członkowie i Prezesi honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
5. Godność członka i Prezesa honorowego może odebrać Walne Zgromadzenie Członków w przypadkach, o
których mowa w § 13 ust. 3 pkt. 1 – 2.
Rozdział lV
Władze Związku
§ 16
Władzami Związku są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd Związku,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Kadencja Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.
2. Kandydatów do władz Związku mogą zgłaszać członkowie zwyczajni. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie do
Zarządu Związku w terminie co najmniej 30 dni przed dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków.
Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na kandydowanie do władz
wraz oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 26 ust. 6.
3. Bierne prawo wyborcze do władz Związku przysługuje przedstawicielom członków zwyczajnych lub
wpierających, członkom honorowym oraz zaproszonym gościom.
4. W przypadku nieuzyskania przez któregokolwiek z członków Zarządu absolutorium nie może on kandydować
do władz Związku na okres kolejnej kadencji.
§ 18
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenia Członków dzielą się na:
1) sprawozdawcze;
2) sprawozdawczo-wyborcze;
3) nadzwyczajne.
§ 19
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Związku w drodze uchwały, która określa
termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków odbywa się corocznie. W roku, w którym odbywa się ̨
sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków pełni ono również̇ funkcję sprawozdawczego
Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz na cztery lata.
4. Przedmiotem obrad sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków jest m.in. udzielenie
członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
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5. O terminie, miejscu i porządku obrad:
1) sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Związku zawiadamia członków na
co najmniej 60 dni przed terminem Zgromadzenia.
2) sprawozdawczego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Związku zawiadamia
członków na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
6. Zawiadomienia, o którym w ust. 5, dokonuje się w formie pisemnej 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 Członków,
dostarcza osobom reprezentującym członków materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie generalnych kierunków działania Związku;
2) rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd Związku rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz
sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta;
3) udzielanie oraz uchylanie absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
4) wybór Prezesa, członków Zarządu Związku, członków Komisji Rewizyjnej, członków Komisji
Dyscyplinarnej;
5) nadawanie godności członka honorowego Związku oraz tytułów honorowego Prezesa i honorowego
członka władz Związku;
6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Związku;
7) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia członków oraz o wykluczeniu
członka Związku;
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków;
10) uchwalenie regulaminu wyborów organów Związku;
11) interpretacja postanowień Statutu;
12) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych przepisami Statutu do kompetencji innych władz
Związku.
§ 21
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z:
1) głosem stanowiącym – przedstawiciele członków zwyczajnych;
2) głosem doradczym – członkowie władz Związku, o ile nie są przedstawicielami członków zwyczajnych lub
wspierających, przedstawicieli kolegium sędziów, jak również członkowie i Prezesi honorowi i oraz
zaproszeni goście.
2. Warunkiem udziału członka w Walnym Zgromadzeniu Członków jest posiadanie przez przedstawiciela
członka ważnego i zgodnego z prawem upoważnienia do reprezentowania członka na dzień zwołania
Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Członkowie mają obowiązek zgłoszenia przedstawiciela członka na 14 dni przed zwołaniem Walnego
Zgromadzenia Członków.
4. Zmiana przedstawiciela członka musi zostać zgłoszona pisemnie do Zarządu Związku najpóźniej przed
rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 22.
1. Liczba głosów stanowiących jest uzależniona od liczby zawodników z klasą sportową
w łyżwiarstwie szybkim reprezentującym członka zwyczajnego, uzyskanych w ostatnim zakończonym sezonie
łyżwiarskim.
2. Za zawodnika reprezentującego członka zwyczajnego uznaje się wyłącznie zawodnika potwierdzonego
zgodnie z właściwymi regulaminami PZŁS.
3. Członek zwyczajny ma prawo do następującej liczby głosów, a przez to i przedstawicieli:
1) 1 głosu - za 5 sklasyfikowanych zawodników w zawodach ogólnopolskich;
2) każdy kolejny głos - za kolejnych 15 zawodników z klasą sportową reprezentujących członka zwyczajnego;
3) 1 głos dla członka zwyczajnego, którego zawodnik lub zawodnicy uczestniczyli w ostatnich Igrzyskach
Olimpijskich, z zastrzeżeniem, że prawo do głosu może wykonywać wyłącznie członek zwyczajny, którego
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barwy klubowe reprezentował zawodnik w chwili rozpoczęcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich przez okres
nie dłuższy niż pozostał do kolejnych Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

4. Przedstawicielowi Okręgowego Związku przysługuje jeden głos.
5. Liczbę przynależnych członkom głosów i przedstawicieli ustala Zarząd w terminie nie późniejszym niż 30 dni
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Członków, z zastrzeżeniem, że w chwili rozpoczęcia Walnego
Zgromadzenia Członków członek może wykonywać głos, o ile nie zmieniła się podstawa jego przyznania.
6. Członek wykonuje prawo głosu, o którym mowa w ust. 1 i 3 poprzez przedstawiciela, z zastrzeżeniem, że
jeden przedstawiciel ma tylko jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Członków.
7. Przedstawiciel nie może upoważnić innej osoby do wykonywania prawa głosu, w tym innego przedstawiciela.
§ 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków nie uczestniczy co najmniej
połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte bez względu
na liczbę obecnych członków, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż
po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
4. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia
członków.
5. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i w głosowaniach
także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się, o ile Zarząd tak postanowi, w tym
określi i zapewni uczestnikom techniczne warunki do uczestnictwa i głosowania.
§ 24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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.
§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia
uchwały przez Zarząd lub od chwili złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w § 24 pkt. 2 i nie
przerywa kadencji.
2. Do kompetencji nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy rozpatrywanie spraw, dla których
zostało zwołane, chyba że wszyscy członkowie Związku są na nim reprezentowani i nikt nie sprzeciwi się
rozszerzeniu porządku obrad.
§ 26
1.
2.
3.
4.
5.

Działalnością Związku kieruje Zarząd.
Zarząd Związku składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów.
Kadencja Zarządu Związku jest wspólna.
Prezes i członkowie Zarządu wybierani są odrębnie przez Walne Zgromadzenie Członków.
Członek Zarządu Związku musi spełniać warunki określone w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego.
6. Członek Zarządu nie może w okresie pełnienia funkcji:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na
Walne Zgromadzenie Członków;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek zadań
statutowych;
3) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją
Związku jego zadań statutowych akcji lub udziałów;
4) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z
realizacją przez Związek zadań statutowych;
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5) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
6) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;
7) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym
kadry narodowej w łyżwiarstwie szybkim;
8) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz Związku
usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
9) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135), dla osoby
prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub
robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
10) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla
osoby:
a) posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,
b) będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,
c) będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie prowadzącym
działalność gospodarczą.
11) jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na rzecz Związku
usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
12) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa
państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2032 i 2529 oraz z 2019
r. poz. 131 i 992), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
13) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie.
7. Zarząd ustala w regulaminie pracy Zarządu zakres uprawnień i obowiązków członków Zarządu w granicach
przysługujących Zarządowi kompetencji z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa dla
spraw określanych statutem.
§ 27
1. Prezes zarządu może otrzymywać stałe oraz dodatkowe wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją pod warunkiem dodatniego wyniku finansowego Związku w chwili przyznania
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku utraty płynności finansowej przez Zawiązek
wynagrodzenie ulega wstrzymaniu.
2. Wynagrodzenie może być wypłacane wyłącznie ze środków własnych Związku, a z umów na dofinasowanie
ze środków publicznych lub prywatnych, o ile warunki dofinansowania nie zakazują takiej możliwości lub
ją przewidują.
3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 określa Zarząd uwzględniając czas niezbędny do
realizacji powierzonych zadań z dodatkowym prawem określenia Prezesowi celów zarządczych do
spełnienia w danym okresie czasu, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość wynagrodzenia nie może być
większa niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez
wypłat nagród i zysków w IV kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Osiągnięcie celów przez Prezesa potwierdza uchwałą Komisja Rewizyjna.
4. Członek zarządu ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów wykonywania funkcji. Zasady zwrotu określa
Komisja Rewizyjna.
5. W umowach między Związkiem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Związek reprezentuje członek
Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków.”.
§ 28
1. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
1) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach, potwierdzonej
uchwałą Komisji Rewizyjnej;
3) odwołania członka Zarządu;
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

4) śmierci członka.
5) upływu kadencji, na którą członek Zarządu został powołany.
Odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa, dokonuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy (1/2) liczby członków zwyczajnych Związku, przy czym wniosek o
odwołanie członka Zarządu, w tym Prezesa, musi być złożony przez co najmniej połowę (1/2) członków
zwyczajnych Związku.
W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Związku, Zarząd ma obowiązek nie później niż w terminie 30
dni dokooptować do swojego składu ilościowego, określnego przez ostatnie Walne Zgromadzenie Członków,
nowe osoby spośród tych, które w wyborach do Zarządu uzyskały kolejno najwyższą ilość głosów „za”.
Liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku danej kadencji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby
członków pochodzących z wyboru.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa w okresie kadencji Zarządu
nowego Prezesa wybiera Zarząd spośród członków Zarządu, z zastrzeżeniem obowiązkowego zwołania przez
Zarząd w terminie 60 dni Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków, którego przedmiotem obrad
będzie wybór Prezesa Zarządu.
Wybór Prezesa Zarządu przez Zarząd wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/5 członków
Zarządu, z zastrzeżeniem, że wybór Prezesa Zarządu nie może zostać przeprowadzony, jeżeli zwołane
posiedzenie Zarządu nie obejmowało w porządku obrad wyboru Prezesa Zarządu.
Zarząd może odstąpić od zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków w celu przeprowadzenia
wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w
ust. 4, przewidziane jest przeprowadzenie sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 29
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w statucie oraz działanie w jego imieniu;
2. podejmowanie działań mających na celu realizację statutowych zadań Związku oraz rozwijanie i podnoszenia
poziomu łyżwiarstwa szybkiego w Rzeczpospolitej Polskiej;
3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
4. podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na działalność statutową
Związku;
5. podejmowanie inicjatyw dotyczących budowy obiektów i urządzeń sportowych oraz produkcji sprzętu
sportowego zgodnie z potrzebami łyżwiarstwa szybkiego;
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami;
7. realizacja planów działania i planów finansowych Związku;
8. reprezentowanie Związku w Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (International Skating Union);
9. powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie stałych i problemowych Komisji działających na podstawie
Statutu i regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku;
10. powoływanie i odwoływanie trenerów kadr narodowych łyżwiarstwa szybkiego;
11. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura i Dyrektora Sportowego.
12. Wybór Prezesa Związku zgodnie z art. 28 ust. 5.
13. powoływanie komitetów organizacyjnych i określanie składu i zasad ich funkcjonowania, z zastrzeżeniem, że
przewodniczącym komitetu jest Prezes Zarządu, o ile nie sprzeciwi się wyborowi na tą funkcję;
14. ustalanie wysokości składki członkowskiej i opłat licencyjnych;
15. nadawanie wyróżnień, odznaczeń i innych tytułów honorowych, w tym występowanie o ich przyznanie
innych instytucji i organów;
16. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku oraz uchwał o wykluczeniu ze Związku;
17. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Prezydium;
18. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków oraz proponowanie porządku i regulaminu obrad;
19. określanie praw i obowiązków zawodników;
20. organizowanie przygotowań kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym;
21. przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedkładanie ich Walnemu
Zgromadzeniu Członków do rozpatrzenia;
22. przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych i ich zatwierdzanie zgodnie z przepisami o
rachunkowości oraz przedkładanie tych sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków do rozpatrzenia;
23. realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym;
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24. uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, regulaminów, wytycznych normujących uprawianie
łyżwiarstwa szybkiego na terenie kraju;
25. podejmowanie innych uchwał w bieżących sprawach Związku.
§ 30
1. Zarząd Związku powołuje ze swego składu Prezydium Zarządu, które kieruje bieżącą działalnością Związku w
okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2. W skład Prezydium Zarządu wchodzi Prezes i 2 Wiceprezesów.
3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków,
w tym Prezesa, z zastrzeżeniem prawidłowego zawiadomienia członków prezydium zarządu o posiedzeniu.
W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Związku.
4. Pracami Prezydium Zarząd kieruje Prezes Zarządu.
5. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 31
1. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu;
2) realizowanie uchwał Zarządu.
2. O podjętych decyzjach Prezydium Zarządu informuje Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na
najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Szczegółowy zakres działania, podział funkcji oraz tryb pracy prezydium określa regulamin uchwalony przez
Zarząd Związku.
§ 32
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany przez Prezesa Wiceprezes, a w przypadku wygaśnięcia
mandatu Wiceprezes z najdłuższym stażem w danej kadencji, a w przypadku równości stażu starszy wiekiem.
3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu pomiędzy posiedzeniami Zarządu i
Prezydium z zastrzeżeniem § 43 ust. 3;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium;
3) zarządzanie głosowania nad uchwałami Zarządu, również poza posiedzeniami Zarządu;
4) nadzorowanie wykonywania uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków;
5) inne czynności nie zastrzeżone dla innych władz związku.
4. O podjętych decyzjach Prezes informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

§ 33
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
O terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu decyduje Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony
Wiceprezes Związku.
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu z podaniem co najmniej miejsca, daty i godziny oraz winno
być doręczone członkom Zarządu na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszczalne jest
zawiadomienie członka Zarządu o zwołaniu posiedzenia telefonicznie, drogą elektroniczną na indywidualny
adres e-mail w domenie @pzls.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.
W zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu określa się jego termin i przewidywany porządek obrad, który w
szczególności powinien obejmować:
1) przyjęcie protokołu ustaleń z poprzedniego posiedzenia,
2) informacje Prezesa dotyczące podjętych decyzji prze Prezesa i Prezydium Zarządu,
3) wykaz spraw przewidywanych do rozpatrzenia na posiedzeniu,
4) sprawy różne.
Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Związku lub upoważniony przez Prezesa Wiceprezes.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków,
w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów, z zastrzeżeniem prawidłowego zawiadomienia członków
zarządu o posiedzeniu. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Związku.
O kolejności głosowań nad zgłoszonymi wnioskami decyduje przewodniczący obrad.
Zarząd decyduje o porządku obrad na podstawie zaproponowanych przez Prezesa i innych Członków Zarządu
propozycji.
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§ 34
1. Na wniosek Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa Wiceprezesa Zarząd może podejmować uchwały poza
posiedzeniami:
1) w formie pisemnej;
2) przy wykorzystaniu środków technicznych, umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w tym
bezpośrednie (np. telefon, wideokonferencja, komunikatory internetowe, itp.) lub pośrednie (np. poczta
elektroniczna, itp.).
2. Uchwała podjęta poza posiedzeniem Zarządu jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali
prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Za prawidłowe powiadomienie uważa się w szczególności:
1) wysłanie projektu uchwały na adres zamieszkania przekazany przez członka Zarządu do Biura Związku,
2) przekazanie treści projektu uchwały przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na
odległość,
3) wysłanie projektu uchwały drogą elektroniczną na indywidualny adres email w domenie @pzls.pl, itp.).
4. Ważność uchwały po upływie terminu do głosowania stwierdza Prezes lub upoważniony przez Prezesa
Wiceprezes.
5. Głosowanie w trybie pisemnym polega na tym, że każdy członek Zarządu po otrzymaniu projektu w terminie
określonym w uchwale oddaje głos poprzez wpisanie „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” pod treścią
uchwały, podpisując się oraz wpisując datę oddania głosu przy podpisie.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 2 członków.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa cztery lata.
3. 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 Członków.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby
członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z zastarzeniem prawidłowego
zawiadomienia członków Komisji Rewizyjnej o posiedzeniu. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw”
decyduje głos Przewodni czącego Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i w głosowaniach także
za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku pełną (roczną) kontrolę działalności Związku, ze
szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań zawartych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków
oraz gospodarki finansowej pod względem celowości i gospodarności działań.
7. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonej
kontroli Związku, z zastrzeżeniem ust. 9.
8. Komisja Rewizyjna ma prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia lub nie udzielania absolutorium
poszczególnym członkom Zarządu.
9. Protokoły z przeprowadzonych kontroli pełnych (rocznych) Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi, na 30
dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd ma prawo wnieść do protokołu
Komisji Rewizyjnej pisemne zastrzeżenia nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
Członków.
10. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana odnieść się do wszystkich wniesionych przez Zarząd zastrzeżeń podczas
Walnego Zgromadzenia Członków.
11. Protokół Komisji Rewizyjnej Zarząd przedkłada członkom wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 9.
12. Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie do wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
13. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział
w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
14. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
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§ 36
1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
3) zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
na rzecz Związku za wynagrodzeniem.
4) która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których
mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 1-3.
Rozdział V
Nagrody i wyróżnienia
§ 37
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych członków, działaczy i zawodników łyżwiarstwa
szybkiego.
2. Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu nadaje nagrody i odznaczenia oraz tytuł Honorowego
członka Związku, członkom szczególnie zasłużonym dla rozwoju łyżwiarstwa szybkiego w Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu nadaje działaczom Związku szczególnie zasłużonym dla
łyżwiarstwa szybkiego tytuły Honorowego Prezesa i Honorowego Członka Władz Związku.
§ 38
Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i wyróżnień, w tym działaczom, trenerom,
sędziom i zawodnikom łyżwiarstwa szybkiego.
§ 39
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy Związku.
Rozdział VI
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 40
1. Komisja Dyscyplinarna jest organem dyscyplinarnym Związku, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. Walne Zgromadzenie Członków uchwala regulamin dyscyplinarny, który określa w szczególności podmioty
podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje
kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne, tryb ich powołania, kompetencje oraz tryb postępowania
dyscyplinarnego.
§ 41
1. Członkowie Związku, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy, działacze i inne osoby biorące udział we
współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym przez Związek podlegają
odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w
łyżwiarstwie szybkim.
2. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.
3. Organami uprawnionymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:
1) Komisja Dyscyplinarna, która orzeka w pierwszej instancji, z wyłączeniem spraw dotyczących wykluczenia
członka Związku,
2) Zarząd, który orzeka:
a) w pierwszej instancji w sprawach o wykluczenie członka ze Związku,
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b) w drugiej instancji jako organ odwoławczy od orzeczeń wydanych przez Komisję Dyscyplinarną,
3) Walne Zgromadzenie Członków, które orzeka jako organ odwoławczy od orzeczeń Zarządu w sprawach o
wykluczenie członka ze Związku.
4. Orzeczenia organów drugiej instancji w sprawach dyscyplinarnych mogą być zaskarżane do Trybunału
Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku
§ 42
1. Majątek Związku mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
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.
§ 43
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 Członków.
Szczegółowe określenie rodzaju i formy prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej należy do
Zarządu Związku.
3. W sprawach:
a. niemajątkowych Związek reprezentuje Prezes Zarządu.
b. majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie 2 członków
Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa Zarządu i jednego z Wiceprezesów Zarządu lub upoważnionego
Członka Zarządu.
Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku
§ 44
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie,
podanym w zawiadomieniu większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 45
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji oraz określa przeznaczenie majątku Związku.
§ 46
1. Statut wchodzi w życie w terminie wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
2. Władze i inne organy związku wybrane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów statutu, pełnią
mandat do końca kadencji, z zastrzeżeniem, że ich kadencja jest wspólna dla wszystkich.
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