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Polski Zwiazek Squasha

Rocznik 1969. Związany ze środowiskiem polskiego squasha od początku jego kształtowania się.

Uprawia regularnie ten sport od 1997 r. Uczestnik wielu turniejów w całej Polsce (the best #14 w 
rankingu).

Członek Komisji Rewizyjnej PFS w latach 2006 - 2011 oraz jej Przewodniczący od lutego 2009 roku.

Od 2006 r. sędzia squasha certyfikowanych przez Europejską Federację Squasha (ocena podczas 
Mistrzostw Wielkiej Brytanii w 2008 w Manchesterze).

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PFS.

Członek Zarządu Europejskiej Federacji Squasha w latach 2011 - 2012.

Prezes Zarządu PFS od maja 2011 r.

Zawodowo finansista i kierownik projektów zarządczych, a także trener w szkoleniach finansowych, 
marketingowych i strategicznych. Od wielu lat na stanowisku dyrektorskim w korporacjach 
międzynarodowych.

Mieszka w Warszawie. Poza polskim, komunikuje się w języku angielskim i francuskim. Poza squashem 
także narciarz, żeglarz i jeździec. Fun tenisa i Agnieszki Radwańskiej.

Tomek Banasiak – Prezes PZSQ i PFS



Polski Zwiazek Squasha

Rocznik 1970. urodzony w Skarżysku - Kamiennej

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1994.

Związany ze sportem od 12 roku życia. 

Pierwszy sport Lekkoatletyka, specjalizacja 400m. 

Członek Kadry Narodowej Juniorów rok 1988-1989, Halowy Mistrz Polski Juniorów w biegu na 
600m Warszawa 1989, Mistrz Polski Seniorów w klubowej sztafecie 4x400m reprezentujący klub 
Olimpia Grudziądz 1989.

W Squashu od 1994, klub Sport Magnum na AWF Warszawa. Brązowy medalista Mistrzostw Polski 
Poznań Dynamix 2003, Wicemistrz Polski Sinnet 2004, Reprezentant Polski w ENCC Bratysława 
2004, brązowy medal.

Członek założyciel i pierwszy prezes Polskiej Federacji Squasha (2002).

Organizator pierwszego wyjazdu Drużyny Narodowej na ETC Rennes Francja, sponsor Emitel. 

Organizator pierwszych szkoleń trenerskich ESF L1 2004 w Kahunie.

Trener WSF L3 i National Coach Manager z ramienia Światowej Federacji Squasha.

Tutor WSF L1. Prowadzenie szkoleń i certyfikacja trenerów w zakresie metodyki WSF L1.

Zainteresowania: Psychologia sportu, coaching i rozwój osobisty.

Maciej Chądzyński – Członek Zarządu PZSQ
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Rocznik 1976. urodzony w Jeleniej Górze.

Związany ze środowiskiem polskiego squasha od 2012 roku.

Prezes Akademia Squasha Legia Warszawa.

Trener WSF Level1.

Srebrny medalista DMP 2017.

Medalista IMPM 2017.

Absolwent Wydziału Zrządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Menadżer/trener/zawodnik kilku drużyn piłkarskich z sukcesami na poziomie Mistrzostwa 
Warszawy i Mistrzostwa Polski.

Zawodowo Dyrektor Zakładu jednej z największych fabryk prefabrykacji zbrojeń w Europie 
Wschodniej i Środkowej.

Bartłomiej Wojtunik – Członek Komisji Rewizyjnej PZSQ
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Rocznik 1985. Związany zawodowo ze Squashem od października 2014 r.

Absolwent Zarządzania w Sporcie FIFA/CIES International Network – Akademia Leona Koźmińskiego; 
Absolwent Zarządzania Organizacjami Sportowymi - Uniwersytet Jagielloński, Dyplom Menedżera Sportu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Koordynator ds. sponsoringu oraz członek teamów organizacyjnych imprez sportowych w Zarządzie 
Infrastruktury Sportowej w Krakowie w latach 2012-2014.

Od października 2014 r. Kierownik Biura Polskiej Federacji Squasha.

Delegat z ramienia PFS na zebrania World Squash Federation w Londynie (czerwiec 2016), Hong Kongu 
(listopad 2016), obserwator podczas zebrania WSF w Marsylii (grudzień 2017).

Obserwator z ramienia PFS na zebraniach European Squash Federation w Warszawie (maj 2016), 
Helsinkach (kwiecień 2017).

Menedżer sportu z doświadczeniem zawodowym w organizacjach publicznych i pozarządowych.

Zakopiańczyk, mieszka w Krakowie. Poza polskim, komunikuje się w języku angielskim. Fan sportu i jego 
historii, kibic piłkarski, jeżdżący na snowboardzie, czasem na nartach, również na rowerze. Gracz darta. 

@jzalotynski linkedin.com/in/jzalotynski sportowewspomnienia.wordpress.com

Jakub Zalotyński – Kierownik biura PFS

https://twitter.com/jzalotynski
https://pl.linkedin.com/in/jzalotynski
https://sportowewspomnienia.wordpress.com/
https://pl.linkedin.com/in/jzalotynski
https://twitter.com/jzalotynski
https://sportowewspomnienia.wordpress.com/
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Polski Zwiazek Squasha

Polska Federacja Squasha – 15 lat historii
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300,000* grających w squasha

11,000+ licencji zawodniczych

5,000+ zawodników w rankingu
*) Dane szacunkowe

Liczba startów w turniejach PFS w układzie tygodniowym. Źródło: PFS

Uczestnicy jednego z turniejów PFS. Źródło: FB SoSquash w CTS Sobota
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800+ turniejów PFS rocznie

~600    kortów

~200 prywatnych obiektów squashowych

Camp regionalny Juniorów – źródło: koordynator regionalny M. KliśCamp regionalny Juniorów – źródło: koordynator regionalny M. Kliś Squash w Polsce
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Starty od 2003 roku

Mistrzostwo i Vice-Mistrzostwa Europy Dywizji 3

Najlepsze miejsca w rankingu PSA 110 i 119

Partnerzy Reprezentacji

Wojciech NowiszMateusz Kotra

Anna Jurkun – Trener Koordynator Reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski na The World Games 2017Reprezentacja Polski ETC 2016, źródło: facebook.com/EuroSquash2016
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1,500 juniorów w 10 kategoriach rankingu

Wspieranie startów zagranicznych i 

finansowanie oficjalnych reprezentacji

Współpraca z Rodzicami i Trenerami

Juniorzy podczas Squash Zone Tour Gdańsk 2016, źródło: Squash Zone Tour
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Indywidualne  Mistrzostwa  Polski 

Drużynowe  Mistrzostwa  Polski

Indywidualne Mistrzostwa Europy

Drużynowe Mistrzostwa Europy

Klubowe Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa  Europy  Masters

Partnerzy / Organizatorzy Wykonawczy

DMP 2016, fot. P. Dziurzyński, źródło: www.bo5.pl DMP 2016, fot. P. Dziurzyński, źródło: www.bo5.pl
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Ekspozycja squasha poprzez

pokazowy kort szklany

z firmami / partnerami PFS

1. 2.

3. 4.

1. Szklany kort w klubie Hasta La Vista, Wrocław, źródło: www.hastalavista.pl; 2. EICC 2011, Warszawa, fot. P. Dziurzyński;
3. DMP 2012, Kraków, źródło: www.squashpromotiongroup.com ; 4. TWG 2017, Wrocław, fot. T. Banasiak

http://www.hastalavista.pl/
http://www.squashpromotiongroup.com/
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Trenerzy i Sędziowie squasha

47 Sędziów Kubowych

2 Sędziów Turniejowych

9 Sędziów Narodowych

159 Trenerów ESF/WSF L1

46 Trenerów ESF/WSF L2

7 Trenerów ESF/WSF L3
Sędziowie podczas World Junior Championships 2016, Bielsko – Biała, źródło: www.bo5.pl
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Reprezentowanie polskiego squasha

Przedstawicielstwo WSF i ESF w Polsce

Prawo głosu i inicjatywa legislacyjna 

w WSF i ESF

1. Spotkanie TWG 2017; 2. ESF AGM Helsinki 2017; 3. WSF AGM Hong Kong 2016; 
4. ESF Conference 2016; 5 . WSF EGM Manchester 2017 ; źródło : PFS

1. 2.

3. 4.

5.
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Squash w światowych strukturach sportowych

Członkostwo Uznanie przez
Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski
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World Squash 
Federation (WSF)

Squash Federation 

of Africa

Asian Squash 

Federation 
European Squash 

Federation 
Oceania Squash 

Federacion

Panamericana de 

Squash

13 federacji 

krajowych

28 federacji 

krajowych

10 federacji 

krajowych

22 federacje 

krajowych

46 federacji krajowych w 

tym Polski Squash

Międzynarodowe struktury Squasha
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World Squash Federation                             European  Squash Federation                Professional Squash Association
Roczna składka 2567 € - ok 11 000 zł                                  Roczna składka 2295£ - ok 11 500 zł

Polski Squash w międzynarodowych i krajowych strukturach

http://www.worldsquash.org/
http://www.europeansquash.com/
https://psaworldtour.com/
http://www.msport.gov.pl/
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Polski Squash dotychczasowa struktura organizacyjna
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Polski Związek SQuasha – pierwsze kroki

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody MSiT do rejestracji PZSQ

Rejestracja PZSQ w Krajowym Rejestrze Sądowym

Komunikacja rejestracji PZSQ

Spotkania informacyjne dla zainteresowanych członkostwem w PZSQ

Konto Bankowe

Przejęcie obszarów działalności Polskiej Federacji Squasha

Komunikacja do WSF i ESF 

Członkostwo w Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich

Przygotowanie do zmiany umów (biuro itp.)

Przedłużenie współpracy ze sztabem szkoleniowym



Polski Zwiazek Squasha

Wypełnienie jednego z celów stowarzyszenia:
§6.

Celem Stowarzyszenia jest: (…)
3. Podejmowanie działań zmierzających do ukonstytuowania się Polskiego Związku Squasha.

Przekazanie know how i administrowania 

Przygotowanie organizacyjne do ETC d. 1,2 Wrocław 2018 i U19 Individual & Team 
Championships Bielsko-Biała 

Wysłanie reprezentacji (Senior, U15, U17, U19) na imprezy mistrzowskie w 2018

Decyzja członków stowarzyszenia o dalszych losach stowarzyszenia

Polska Federacja Squasha – co dalej?
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Wymogi przyjęcia klubów i organizacji do PZSQ. Przegląd statutu i UoS.
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Polski Zwiazek Squasha

Prawo o stowarzyszeniach

W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji 
gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania 

się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i 
Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i 

Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez 
względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w 

życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz 
realizacji indywidualnych zainteresowań, a także 

uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek 
ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, co następuje:

Podstawy prawne – Ustawa o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.
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Art. 1.

Ustawa określa zasady uprawiania i organizowania sportu.

Art. 2.

1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które 
przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają 
na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i 
psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie 
wyników sportowych na wszelkich poziomach.

2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją 
ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Podstawy prawne – Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.



Polski Zwiazek Squasha

Art. 1.

Ustawa określa zasady uprawiania i organizowania sportu.

Art. 2.

1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które 
przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają 
na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i 
psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie 
wyników sportowych na wszelkich poziomach.

1a. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte 
na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie 
wyniku sportowego.

2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją 
ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Podstawy prawne – Ustawa o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
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Art. 3.

1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.

2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Art. 4.

1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.

3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. 
Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu 
z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Art. 6.

1. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe.

2. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Ustawa o Sporcie – Kluby Sportowe
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Art. 7.

1. W celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie może być utworzony polski związek sportowy.

2. Utworzenie polskiego związku sportowego przez związek sportowy wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 
kultury fizycznej.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do polskiego związku sportowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 8.

1. Członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, 
umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie.

2. Klub sportowy będący członkiem polskiego związku sportowego uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez ten związek.

Ustawa o Sporcie – Związki Sportowe



Polski Zwiazek Squasha

Art. 9.

1. Kadencja władz polskiego związku sportowego nie może być dłuższa niż 4 lata.

2. Funkcję prezesa zarządu polskiego związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

3. Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na walne zebranie 
członków albo delegatów polskiego związku sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku;

2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;

2a) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego 
zadań statutowych akcji lub udziałów;

2b) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten 
związek jego zadań statutowych;

3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
ścigane z oskarżenia publicznego;

Ustawa o Sporcie – Władze polskiego związku sportowego [1/3]
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4) 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;

5) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym
sporcie;

6) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz polskiego związku sportowego usługi, 
dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego;

7) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dla osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług 
sponsoringu finansowego lub rzeczowego;

8) 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

– jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług, 
dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;

Ustawa o Sporcie – Władze polskiego związku sportowego [2/3]



Polski Zwiazek Squasha

8) 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

– jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług, 
dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;

9) 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, w okresie od 
dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;

10) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.

Art. 10.

Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego 
związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego 
uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.

Ustawa o Sporcie – Władze polskiego związku sportowego [3/3]
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Art. 13.

1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;

2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;

3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata 
lub mistrzostw Europy;

4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Ustawa o Sporcie – działalność p.z.s.
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Art. 28.

1. Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać 
dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.4)) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2, i może być przeznaczona w 
szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy 
dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Ustawa o Sporcie – dotacje publiczne [1/2]
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Art. 29.

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać uprawianie lub organizowanie sportu oraz jego promocję.

1a. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić instytucji gospodarki budżetowej 
pod nazwą Centralny Ośrodek Sportu, dla której jest organem założycielskim, dotacji celowej z budżetu państwa z części, której 
dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, na realizację zadań publicznych związanych z zapewnieniem warunków 
organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego w zakresie:

1) bieżącego utrzymania obiektów sportowych i zarządzania nimi;

2) przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, 
mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

1b. Działalność Centralnego Ośrodka Sportu, o której mowa w ust. 1a, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa o Sporcie – dotacje publiczne [2/2]



Polski Zwiazek Squasha

§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być klub sportowy posiadający osobowość prawną,
posiadający sekcję squasha i deklarujący przynależność do Związku na zasadach określonych
w niniejszym Statucie.

2. Członkiem zwyczajnym Związku mogą być również organizacje posiadające osobowość prawną,
których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie squash.

3. Członkiem wspierającym Związku może być osoba prawna lub osoba fizyczna popierająca cele Związku
i wspierająca go materialnie na zasadach określonych przez Zarząd Związku.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie
pisemnej deklaracji.

Polski Związek Squasha – członkostwo
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§ 14.

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku oraz głosu stanowiącego na Walnym
Zebraniu Członków;

2) zgłaszanie postulatów i wniosków w sprawach związanych z działalnością Związku;

3) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;

Polski Związek Squasha – statutowe prawa członków 
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§ 15.

1. Członkowie zwyczajni Związku są obowiązani do:

1) dbania o dobre imię Związku;

2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju squasha;

3) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Związku oraz innych przepisów
obowiązujących w squashu;

4) opłacania składek członkowskich, w roku 2018 składka wynosi 1,000 PLN;

5) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających
z działalności Związku.

Polski Związek Squasha – statutowe obowiązki członków 
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§ 16.

1. Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej do Zarządu Związku;
2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka;
3) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku i może być
zastosowane w przypadku:
1) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku;
2) działania na szkodę Związku;
3) nie uczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 12 miesięcy
4) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.

3. Wykluczenie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku i może być zastosowane
w przypadku stwierdzenia zaniechania wspierania materialnego Związku na zasadach określonych przez Zarząd
Związku lub w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2.

Polski Związek Squasha – zakończenie członkostwa 



Polski Zwiazek Squasha

Członkostwo w PZSQ. Źródła finansowania polskich organizacji działających w sporcie squash.

Q&A

Agenda
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Realny wpływ na kształt, kierunki działań i rozwój polskiego squasha

Przyszli członkowie 

wspierający

Organizacje 

prowadzące 

działalność w 

sporcie  Squash

Kluby Sportowe 

z sekcją Squasha



Polski Zwiazek Squasha

Udział zawodników w IMP i DMP, szansa na powołania do kadry narodowej

Reprezentacja Polski PFS 2016, Źródło: PFSMedalistki IMP 2017, fot. Marek MadPfoto Dudek DMP 2017, fot. Paweł Dziurzyński
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Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zlecenia i finansowanie zadań publicznych

Pozyskiwanie zleceń i finansowania oraz 
realizacja zadań publicznych

Członkowie PZSQ

Beneficjenci realizowanych 
zadań publicznych 

http://www.msport.gov.pl/
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Udział w trenerskich i zawodniczych programach szkoleniowych PZSQ

Zgrupowanie Reprezentacji PFS, fot. Anna Jurkun

Kurs WSF L1 - kwiecień 2017 , fot. Maciej Chądzyński

Zgrupowanie Reprezentacji  juniorów PFS 2017, fot. Anna Jurkun
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Możliwość uczestnictwa w systemach licencyjnych PZSQ
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Program KLUB

Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników 
we współzawodnictwie międzynarodowym

Wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów pucharu 
świata w Polsce

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Programu Sport dla Wszystkich

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki 
sportowe w ramach Programu ‚Sport Wszystkich Dzieci’

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu ‚Sport 
Akademicki’

Lokalny Animator Sportu

Przegląd programów centralnych
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Klub Sportowy w lokalnych programach

Poza możliwością współpracy z PZSQ i pozyskaniem programów w ramach funduszy 
centralnych k.s. może (i powinien) korzystać z programów lokalnych.

Przykład: Spektrum Sportu
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Granty Urzędu Miasta Legionowo 
Dofinansowane projekty :

Ferie ze squashem, Ferie ze sportami rakietowymi, 
Lato ze sportami rakietowymi
Sprawni Niepełnosprawni- zajęcia ze sportów 
rakietowych (3 miesiące)
Drużyna Squasha Legionowo Porusza Spektrum 
Sportu (opłata za licencje, stroje, campy z trenerem)
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wsparcie Starostwa Powiatowego w Legionowie
Dofinansowany projekt:

Turniej PFS A

Spektrum Sportu współpraca z władzami lokalnymi

Rok 2016
18 500 zł 

Rok 2017
15 500 zł 

Rok 2017
4000 zł 

Urząd Miasta

Starostwo
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Wydział Zdrowia 
Publicznego i Spraw 

Społecznych
Wydział sportu 

Burmistrz / Prezydent

Referat Komunikacji 
Społecznej i Promocji

Pierwsze kroki we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (na przykładzie Urzędu Gminy)

Najważniejsze wydziały i referaty Urzędu Miasta (zależy od struktury organizacyjnej danego urzędu)

Urząd Gminy
• Sprawy lokalne w tym 

współpraca z NGO

Główny specjalista ds. 
współpracy z NGO
• Większość gmin posiada taką 

osobę

Program współpracy 
gminy z organizacjami
• Zadbać by squash się w nim 

znalazł

Spektrum Sportu współpraca z władzami lokalnymi
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Q&A

Agenda



Polski Zwiazek Squasha

Q&A


