
KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2009 

ROK 
Dotyczy opłat regulaminowych oraz wymagań szczególnych (zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.12.2008) 
  A Opłata członkowska.    

1) Kluby  wpłacają składkę członkowską (składka zawiera opłatę za licencję klubu) na rzecz WZKFiTS - OZKFiTS i PZKFiTS                                                                                                              

na konto PZKFiTS w wysokości                     400 złotych        

   - UKS-y – w wysokości: 200 złotych  
(Składka 200 zł dotyczy tylko UKS - ów w barwach, których występują jedynie uczniowie szkół dziennych posiadających  
legitymację). UKS-y nie spełniające tego warunku płacą pełną składkę.  
PZKFiTS przekazuje na rzecz właściwego WZKFiTS - OZKFiTS część składki wpłaconej przez Klub                                  100 złotych 
(pod warunkiem, Ŝe Klub zarejestrowany jest w WZKFiTS - OZKFiTS i PZKFiTS, a właściwy OZKFiTS - WZKFiTS  
prześle do 31.03.2008 wykaz swoich członków do PZKFiTS) 
2) WZKFiTS- OZKFiTS wpłacają składkę członkowską na rzecz PZKFiTS w wysokości:                                                         250 złotych  
3) Składka członkowska jest obowiązkowa i musi być opłacona przez Klub przed pierwszą imprezą, w której dany Klub bierze  
udział, nie później jednak niŜ do 31 marca 2009 r. JeŜeli Klub lub WZKFiTS - OZKFiTS nie wpłaci w tym terminie składki  
to będzie doliczana kwota  20 zł za kaŜdy rozpoczęty miesiąc zwłoki, a udział w zawodach będzie moŜliwy wył ącznie po  
uregulowaniu zaległych naleŜności. 
4) Wpisowe od członka wspierającego:                                                                                                                                           100 złotych  
5) Wpisowe od klubu wstępującego do PZKFiTS   w tym AZS:       100 złotych 
6) Wpisowe od nowego WZKFiTS – Pzkfits:      100 złotych 
7) Wpisowe od UKS:            100 złotych 
8) Składka członkowska od członka wspierającego -  klubu, instytucji itp.:                                                              minimum  300 złotych 
                                                                                  - osób fizycznych:           minimum 100 złotych 
Zgodnie z zapisem Statutu członkostwo w Związku ustaje w przypadku nieuregulowania składki członkowskiej  
w PZKFiTS za okres 12 miesięcy i dłuŜszy. KaŜdy członek, który utraci członkostwo w PZKFiTS, przy ponownym  



wstępowaniu do PZKFiTS będzie musiał spełnić wszystkie wymogi stawiane nowo wstępującemu członkowi.  
 

 B. Licencje - uprawniające do udziału we współzawodnictwie sportowym 
1)  Wydanie lub przedłuŜenie licencji dla zawodnika                                                    do lat 20:   35 złotych     powyŜej lat 20:   50 złotych  
2)  Wydanie lub przedłuŜenie licencji dla instruktora lub trenera                                                                     50 złotych  
   Przynajmniej jeden instruktor lub trener klubowy zobowiązany jest do posiadania waŜnej licencji PZKFiTS. Tylko instruktorzy 
    i trenerzy posiadający waŜne licencje mogą brać udział w pracach Rady Trenerów i Komisji PZKFiTS. Tylko kluby, których 

członkiem jest przynajmniej jeden trener lub  instruktor  z  waŜną  licencją PZKFiTS  będą klasyfikowane w punktacji 
druŜynowej  

3) Wydanie lub przedłuŜenie licencji dla sędziego               80 złotych  
    Tylko sędziowie posiadający waŜną licencję mogą brać udział w sędziowaniu zawodów i pracach Komisji PZKFiTS ,  
 w/w opłata musi być uregulowana przez sędziego przed pierwszą imprezą, w której dany sędzia bierze udział, nie później 
  jednak niŜ do 31 marca 2009 roku. Po tym terminie będzie naliczana kwota 20 zł za kaŜdy rozpoczęty miesiąc zwłoki, a udział  
 w zawodach będzie moŜliwy wyłącznie po uregulowaniu zaległych naleŜności. 
4) Opłata za wydanie legitymacji sędziowskiej (zawiera opłatę za licencję sędziowską na dany rok)                        100 złotych  
   PZKFITS zobowiązuje Sędziów do posiadania przy sobie, w trakcie sędziowania zawodów, licencji i legitymacji sędziowskiej.  
 WaŜność tych dokumentów sprawdza przed kaŜdymi zawodami Sędzia Główny zawodów pod rygorem odsunięcia od  
 sędziowania zawodów. 
5) Certyfikaty klubowe w formie grawerowanej tabliczki na drewnianym podkładzie 

- Brązowy – III klasa             200 złotych 
- Srebrny – II klasa             250 złotych 
- Złoty – I klasa             300 złotych 

PrzedłuŜenie waŜności certyfikatu               50 złotych 
 
6) Certyfikaty potwierdzający wydanie licencji klubowej, sędziowskiej, trenerskiej, instruktorskiej   

- w formie dyplomu                                                                                      za kaŜdy po:             20 złotych 
- w formie grawerowanej tabliczki na drewnianym podkładzie                   za kaŜdy po: wg ustaleń 

             
Certyfikaty nie są obowiązkowe i wydawane są na prośbę zainteresowanego. 
            C. Rejestrowanie zawodników zagranicznych - w klubach w Polsce  



1) Opłata za kaŜdego zawodnika:                                                                                                                                                   1000 złotych 
 Do udziału w zawodach krajowych nieposiadających statusów otwartych dopuszczani będą wyłącznie zawodnicy  
 posiadający kartę stałego pobytu w Polsce.  
 
         D. Opłaty za zmianę barw klubowych 
1) Wysokość opłat regulaminowych za zmiany barw klubowych płacone do PZKFiTS  
    (dot. Pkt. 9 Regulaminu: Zmiany Barw Klubowych).   
- Klasa MM uzyskana w 2007 do 2009 roku włącznie:                                                                                                             600 złotych 
- Klasa MK  uzyskana w 2007 do 2009 roku włącznie:  400 złotych 
- Klasa I zyskana w 2007 do 2009 roku włącznie:  300 złotych 
W innych przypadkach:                                                                                                                                                                     200 złotych 
2)  Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika  (dot. Pkt. 9 Regulaminu Zmiany Barw Klubowych PZKFiTS)  
Ustalonego Przez PZKFiTS na rok 2009. 
- Klasa MM: 5000 złotych 
- Klasa MK:        3000 złotych 
- Klasa I:             2000 złotych 
W innych przypadkach:                                                                                                                                                                 1000 złotych 

W przypadku podtrzymania decyzji o zmianie barw klubowych, przy braku moŜliwości wpłaty w stosownym terminie  
w/w kwoty zawodnik nie moŜe startować w kraju i za granicą przez jeden rok, po czym wysokość kwoty naleŜnej klubowi  
zmniejsza się do 70% kwoty. W  przypadku  podpisanej umowy między klubem  a zawodnikiem obowiązują warunki  
zawarte w umowie  z wyłączeniem pkt. 1. Szczegóły dotyczące zmiany barw klubowych zawarte są w Regulaminie Zmiany  
Barw Klubowych (Komunikat V/X/99). Wykaz zawodników, którzy uzyskali klasy sportowe, będzie zatwierdzany  
30 czerwca i 31 grudnia kaŜdego roku.  
 

3) Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie ,wpłacana do PZKFiTS przez  zawodnika za jego przejście na zawodowstwo   5000 EURO  
( równowartość w PLN wg kursu średniego NBP na dzień dokonania zapłaty). 

 



         E. Opłaty coroczne przy uzyskaniu zgody na starty w klubach zagranicznych 

- Klasa MM uzyskana w 2007 do 2009 roku włącznie        350 złotych 
- Klasa MK uzyskana w 2007 do 2009 roku włącznie        50 złotych 
- W innych przypadkach uzyskana w 2007 do 2009 roku włącznie                       100 złotych 

 
            F Opłaty wpisowego na zawodach od zawodniczki i zawodnika  

1. Dotyczy zawodników zgłoszonych do organizatora zawodów na 7 dni przed rozpoczęciem weryfikacji na zawodach 

Kulturystyka, Fitness i Trójbój Siłowy (w tym Wyciskanie LeŜąc) 
- Mistrzostwa Polski Kobiet, MęŜczyzn i Weteranów                 55 złotych,   5-ciu i więcej zawodników z jednego klubu:   40 złotych 
- Mistrzostwa Polski Juniorów                                                     35 złotych,               -II- 25 złotych 
- Puchar Polski                                                                             45 złotych,                  -II-   35 złotych 
- Inne zawody ogólnopolskie                                                       40 złotych,           -II- 30 złotych 
 
2.  Dotyczy zawodników zgłoszonych do organizatora zawodów w terminie krótszym niŜ 7 dni przed rozpoczęciem weryfikacji na 

zawodach  
 
  Kulturystyka, Fitness i Trójbój Siłowy (w tym Wyciskanie LeŜąc) 
- Mistrzostwa Polski Kobiet, MęŜczyzn i Weteranów                    155 złotych,    
- Mistrzostwa Polski Juniorów                                                      135 złotych,                
- Puchar Polski                                                                             145 złotych,                   
- Inne zawody ogólnopolskie                                                         140 złotych,            

 
                                 G. Przepisy dyscyplinarne 

Wszelkie opłaty za zawodnika egzekwowane będą przez Związek od klubu, do którego zawodnik naleŜał  w momencie  
zaistnienia naleŜności finansowej z jego strony.  
- Za start zawodnika nieuprawnionego:     200 złotych 
Decyzją PZKFiTS zawodnik moŜe zostać usunięty z klasyfikacji końcowej zawodów, a klub w barwach, którego nieuprawniony  



zawodnik wystartował moŜe zostać usunięty z końcowej klasyfikacji druŜynowej 
- Podwójne podpisanie karty zawodniczej (licencji):     500 złotych 
- Za uchybienia dotyczące organizacji zawodów i kaŜde inne uchybienie:       50 złotych 
- Wniesienie protestu do PZKFiTS:      100 złotych 
Zawodnik, który zalega z płatnościami do Związku  moŜe być niedopuszczony  do  współzawodnictwa sportowego 

PZKFiTS. 
Zawodnicy klubu, który zalega z płatnościami do Związku mogą być niedopuszczeni do współzawodnictwa PZKFiTS.  
 

 H. Kary finansowe i opłaty dla klubów, których zawodnicy popełnili wykroczenie dopingowe  

Wszelkie koszty związane z badaniem próbki B i odwołaniami 
- Zgodnie z decyzją Władz odpowiedniej Federacji Międzynarodowej lub PZKFiTS. 
Kary nałoŜone przez PZKFiTS 
- Równowartość w PLN kary nałoŜonej na PZKFiTS przez odpowiednią Federację Międzynarodową plus opłaty z tym związane. 
- Karę w wysokości 1200 złotych w pozostałych przypadkach. 
Opłaty naleŜy wnosić do Związku w terminie do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W przypadku nie uiszczenia naleŜnej 
opłaty, zawodnik i/lub Klub nie będą dopuszczeni do rywalizacji sportowej do czasu uregulowania naleŜności wraz z ustawowymi 
odsetkami.  
 
UWAGA! 

 PZKFiTS informuje, Ŝe jedynie członkowie kadry narodowej mają prawo udziału w eliminacjach do reprezentacji na 
ME i M Ś lub inne imprezy międzynarodowe. 

    - Członkami kadry narodowej oraz reprezentantami kraju mogą być wyłącznie zawodnicy będący członkami Klubów 
Sportowych i - Stowarzyszeń Kultury Fizycznej posiadających status członków zwyczajnych PZKFiTS. 

    - Członkowie kadry zobowiązani są przesłać stosowne zaświadczenie do Biura Związku przed terminem ich udziału w 
najbli Ŝszych zawodach lub zgrupowaniem kadry, nie później jednak jak do 31 marca 2009 r. 
- Członkom PZKFiTS nie wolno, bez zgody Związku, współpracować z innymi, krajowymi lub zagranicznymi 
organizacjami , zajmującymi się kulturystyk ą, fitness lub trójbojem siłowym. W szczególności: 
 - Zawodnikom nie wolno startować, promować, udzielać swojego wizerunku, komentować, udzielać wywiadów ani w 
jakikolwiek inny sposób brać udziału w imprezach organizowanych przez inne organizacje niŜ PZKFiTS. 



 - Sędziom nie wolno sędziować, komentować, promować ani w jakikolwiek inny sposób brać udziału w imprezach 
organizowanych przez inne organizacje niŜ PZKFiTS. 
 - Działaczom nie wolno promować, współorganizować, komentować ani w jakikolwiek inny sposób brać udziału w 
imprezach organizowanych przez inne organizacje niŜ PZKFiTS. 
 - Członkowie kadry, korzystający ze sponsoringu indywidualnego, lub ubiegający się o taki sponsoring, muszą uzyskać 
zgodę PZKFiTS (zgodnie z &3 punkt 3 Karty Praw i Obowiązków Marketingowych Członka Kadry Narodowej). 

 
Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie 
ul. Mangalia 4,  02-758 Warszawa 
Konto : PEKAO  O/ Warszawa 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718 
Regon: P-006219248    NIP:  525-15-63-619 
Tel.:   0 22 550 09 67  Fax.   0 22 550 09 68  E-mail: pzkfits@pzkfits.pl 
 
 


