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                          Tekst jednolity statutu 

        Warszawa, 2021 

 

 

 

STATUT 

POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURYSTYKI, FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 
 

 

§ 1 

Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego  (w skrócie PZKFiTS), zwany dalej 

Związkiem, jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 12b ust.4 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1133 z późn. zm.) 

 

§ 2 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

miasto stołeczne Warszawa. 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Związek posiada osobowość prawną i reprezentuje swoich członków w dziedzinie 

kulturystyki, fitness, trójboju siłowego i ich konkurencji w kraju i za granicą. 

2. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne 

Związku oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. 

 

§ 4 

       1. Związek jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportu kulturystyki, Fitness  

    i trójboju siłowego -  działającą w oparciu o zrzeszonych w nich członków. 

       2. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy.   

 

 

 

§ 5 

1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych 

o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz współpracuje z innymi 

organizacjami sportowymi. 

2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy „Polish Bodybuilding, 

Fitness and Powerlifting Federation” 

§ 6 

1. Związek opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich 

członków i działaczy. Do prowadzenia działalności statutowej Związek może 

zatrudniać pracowników. 
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2. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych, Związek może 

prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

  

§ 7 

Związek może posiadać sztandar, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

§ 8 

Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U.  Nr 127, poz. 857 

z późn. zm.), ustawą z dnia  7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  oraz niniejszym 

statutem. 

 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 9 

1. Celem Związku jest: 

1/ organizowanie, popularyzowanie i rozwój kulturystyki, Fitness i trójboju siłowego w Polsce, 

2/ reprezentowanie interesów Związku w organizacjach krajowych i międzynarodowych, 

3/ podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju kulturystyki, Fitness i trójboju siłowego  

w formie amatorskiej i profesjonalnej. 

2. Cele, o których mowa w ust. 1, obejmują również sport osób niepełnosprawnych. 

§ 10 

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1. opracowywanie kierunków rozwoju kulturystyki, Fitness i trójboju siłowego oraz ich 

konkurencji  w kraju,  

2. prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko – instruktorskiej 

oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami, 

3. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Związku oraz 

członkami klubów sportowych i związków sportowych wchodzących w skład Związku, 

a także kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, regulaminów oraz przepisów i 

zasad uprawiania sportu, 

4. organizację i realizację współzawodnictwa sportowego, 

5. realizację spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem klubom 

sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, 

6. reprezentowanie kulturystyki, Fitness i trójboju siłowego w międzynarodowych 

organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym, 

7. przygotowywanie kadry Związku do uczestnictwa w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym, 

8. realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom licencji na 

uprawianie sportu, 

9. określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodników,  

10. ustalanie składu kadry Związku w kulturystyce, Fitness i trójboju siłowym, 

10a. ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego w kulturystyce, Fitness i trójboju 

 siłowym i ich konkurencjach, 
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10b. określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu sportowego, 

11. określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla 

umożliwienia im wypełnienia funkcji sędziego sportowego oraz przyznawania im 

licencji sędziego sportowego, 

12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji  trenerom, 

13. określanie reguł technicznych  i dyscyplinarnych oraz organów prowadzących to 

postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i 

wysokość wymierzanych kar, 

14. określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to 

postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i 

wysokość wymierzonych kar, 

15. działania zmierzające do włączenia kulturystyki, Fitness i trójboju siłowego do 

programu „Sport Wszystkich Dzieci”, 

16. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów 

statutowych Związku i nie może być przeznaczony na inne cele. 

 

Rozdział III 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 

 

 

§ 11 

Członkowie Związku dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych 

2. Członków honorowych 

3. Członków wspierających. 

 

§ 12 

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe oraz związki 

sportowe działające w dziedzinie kulturystyki, Fitness i trójboju siłowego, w tym 

Wojewódzkie lub Okręgowe Związki Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. 

2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, którym taką godność nadał Krajowy 

Zjazd Delegatów, za szczególne zasługi w realizacji statutowych celów Związku. 

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które uznają cele statutowe 

Związku, pragną je popierać oraz zadeklarują pomoc finansową na rzecz Związku. 

Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi działają w Związku za 

pośrednictwem swych przedstawicieli. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie 

pisemnego zgłoszenia – deklaracji. 

 

§ 13 

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:  

1) uczestniczyć poprzez swoich delegatów z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym 

prawem wyborczym w Krajowym Zjeździe Delegatów, 

2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku, 

3) korzystać z pomocy Związku i uprawnień wynikających ze statutowej działalności 

Związku.  

2. Członkowie wspierający Związku mają prawo:  

1) uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym w Krajowym 

Zjeździe Delegatów, 

2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku. 
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3. Członkowie honorowi Związku mają prawo:  

1) uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym w Krajowym 

Zjeździe Delegatów, 

2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku. 

 

§ 14 

 

Wszyscy członkowie Związku, niezależnie od ich statusu mają obowiązek: 

1) dbania o dobre imię Związku i szanowania jego imienia, 

2) przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w 

Związku, 

3) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kulturystyki, Fitness i 

trójboju siłowego, 

4) opłacania składek członkowskich – od tego obowiązku są zwolnieni członkowie 

honorowi. 

 

§ 15 

 

1. Członkostwo w Związku wygasa w przypadku: 

1) rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka, 

2) rozwiązania lub likwidacji sekcji kulturystyki, fitness i trójboju siłowego nadal 

istniejącego członka, 

3) skreślenia  z rejestru członków  z powodu  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą  

składki  członkowskiej  na rzecz Związku przez okres co najmniej 12 miesięcy  bądź na 

skutek  nie wywiązania się  z deklarowanych świadczeń finansowych, 

4) wystąpienia członka ze Związku, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań 

wobec Związku, zgłoszonego na piśmie, 

5) wykluczenia członka ze Związku na mocy orzeczenia dyscyplinarnego, 

 

2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd w drodze uchwały. 

 

  

§ 16 

1. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd 

Związku w przypadku naruszenia postanowień statutu i przepisów Związku. 

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu sekcji 

kulturystyki, Fitness i trójboju siłowego  uprawnień statutowych, a w szczególności 

prawa w systemie imprez sportowych Związku.  

 

 

 

§ 17 

Od uchwał Zarządu Związku w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub zawieszenia 

w prawach członka Związku przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów Związku, 

które należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały. 
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Rozdział IV 

Władze Związku  
§ 18 

Władzami Związku są: 

 

1. Krajowy Zjazd Delegatów 

2. Zarząd 

3. Prezydium Zarządu 

4. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19 

1. Kadencja Władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu 

jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów. 

2. Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym 

dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób 

uprawnionych do głosowania, jeżeli przepisy statutu nie stanowią inaczej. 

3. Uchwały wszystkich władz są podejmowane w głosowaniu jawnym, jednakże należy 

stosować tajne głosowanie w wypadku żądania zgłoszonego przez większość członków 

władzy podejmującej uchwałę. 

4. Członek władz może być zawieszony w czynnościach na okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy lub odwołany z ich składu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa 

niezgodnie ze statutem, regulaminami, przepisami  lub uchwałami władz bądź w inny 

sposób zawiódł zaufanie wyborców. 

5. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje 

władza, której jest on członkiem większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych go głosowania. 

6. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w razie: 

 rezygnacji z mandatu 

 odwołania ze składu władz 

 utraty praw obywatelskich 

 śmierci 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz, władzom przysługuje prawo 

kooptacji, z tym, ze liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może 

przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

 

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW 

 

§ 20 

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższa władzą Związku. Krajowy Zjazd Delegatów 

może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Związku raz na 

cztery lata.  

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd 

informuje poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na oficjalnej stronie 

internetowej Związku co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia. 

4. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez 

siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Związku. 
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5. Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny w przypadku obecności w pierwszym 

terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym 

w zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych. 

6. W krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział: 

 1/ z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym – delegaci 

 członków zwyczajnych Związku wybrani na zasadach określonych w ust. 7, 

 2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni 

 goście, 

 3/ o członkostwie w Związku decyduje lista członków Związku na dzień 31 grudnia 

 roku poprzedzający Krajowy Zjazd Delegatów wraz z opłaconą składką członkowską 

 na 60 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów. 

7. Mandaty na Krajowy Zjazd Delegatów przyznawane są według następujących 

kryteriów: 

a) po 1 mandacie dla każdego członka zwyczajnego Związku, 

b) po 3 mandaty dla każdego Wojewódzkiego lub Okręgowego Związku 

Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego będącego członkiem PZKFITS, 

c) po 1 mandacie dla każdego członka zwyczajnego, który w okresie kadencji 

poprzedzającej Krajowy Zjazd Delegatów był przynajmniej raz organizatorem 

Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski lub Mistrzostw Europy lub Mistrzostw 

Świata w Kulturystyce lub w Fitness lub w Trójboju Siłowym, 

d) po 1 mandacie dla każdego członka zwyczajnego, który uplasował się w 

pierwszej trójce końcowej klasyfikacji drużynowej w rankingu PZKFiTS za 

kadencję poprzedzającą Krajowy Zjazd Delegatów, obejmującym Mistrzostwa 

Polski Kobiet i Mężczyzn Seniorów w Trójboju Siłowym lub w Kulturystyce 

lub w Fitness. 

e) Każdy członek zwyczajny, który dodatkowo spełnia kryteria określone w § 20    

                        ust 7 lit c) i lub d) może dodatkowo otrzymać najwyżej jeden mandat.  

 

8. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy: 

a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej Związku, 

b) uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku na okres kadencji, 

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

d) wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

e) nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego, 

f) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i ustępujące władze, 

g) uchwalenie statutu i jego zmian, 

h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Związku i przeznaczeniu jego majątku, 

i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Krajowego 

Zjazdu Delegatów, 

       j/   rozpatrywanie   sprawozdania  z działalności Zarządu oraz sprawozdania  

  finansowego, 

       k/  uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego. 

9. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Związku z 

własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby 

członków Związku. 

10. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd  Delegatów zwołuje Zarząd Związku w terminie do 3 

miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla 

których został zwołany. 



 7 

11. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na 

poprzedni Krajowy Zjazd Delegatów oraz inne osoby, o których mowa w ust. 6. 

 

 

 

 

ZARZĄD ZWIĄZKU 

 

§ 21 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku w okresach między Zjazdami i 

odpowiada za swa pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów. 

2. Zarząd Związku składa się z 11 – 15 członków w tym: Prezesa, Wiceprezesów i 

Skarbnika. Zarząd ma prawo powołać Sekretarza Generalnego Związku: 

a) Sekretarz Generalny pozostaje członkiem Zarządu lub Prezydium Zarządu w 

przypadku powołania go przez Zarząd Związku spośród członków 

wymienionych organów, 

b) Sekretarz Generalny może być powołany spośród osób niewchodzących w skład 

Prezydium lub Zarządu i wówczas nie zasiada w składzie wymienionych 

organów. 

3. Prezes Zarządu wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów w pierwszej kolejności, 

w oddzielnym głosowaniu. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie kadencji 

– Zarząd wybiera nowego Prezesa spośród członków Zarządu. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

b. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, 

c. reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach kulturystyki, 

Fitness i trójboju siłowego, 

d. wybór członków Prezydium Zarządu w liczbie 5 osób, 

e. powołanie i odwołanie na wniosek Prezydium Zarządu Sekretarza Generalnego 

f. uchwalanie na każdy rok kalendarzowy: planów finansowych Związku, 

kalendarza sportowego i planów działania, 

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłat licencyjnych, opłat 

rejestracyjnych i innych wynikłych w toku kadencji, 

h. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 

i. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i Prezydium Zarządu, 

j. składanie corocznie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania 

finansowego,  

k. zwoływanie zwyczajnych, sprawozdawczych i nadzwyczajnych Krajowych 

Zjazdów Delegatów, 

l. ustalanie zasad przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej, a w 

szczególności wyboru delegatów i klucza wyborczego,  

m. uchwalanie ogólnych wytycznych do działalności członków zwyczajnych 

Związku, nadzór merytoryczny i koordynacja działań Wojewódzkich i 

Okręgowych Związków Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, udzielanie 

im stosownej pomocy, 

n. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków lub zawieszeniu w 

prawach członka Związku, 

o. uzupełnienie składu Zarządu zgodnie z § 19 ust. 7 – niniejszego statutu, 

podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach bądź odwołanie 

członka Zarządu, 



 8 

p. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych Związku, 

działających na podstawie regulaminów uchwalanych przez siebie i 

zatwierdzanych przez Zarząd, 

q. powołanie i odwołanie trenerów kadry kulturystyki, Fitness i trójboju siłowego, 

r. podejmowanie innych uchwał niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji 

Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej, 

s. (skreślony), 

t. nadawanie klubom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie 

sportowym, 

u. występowanie do właściwych urzędów centralnych w sprawach: 

 dotacji dla Związku, 

 szkolenia i doszkalania kadr trenersko – instruktorskich, 

 budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń, zgodnie z 

potrzebami kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, 

5. Zasady i tryb działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez 

Zarząd  Związku. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zawiadomienie o 

terminie posiedzenia i porządku obrad rozsyłane jest do członków Zarządu pisemnie 10 

dni wcześniej. 

7. Zarząd w sprawach pilnych może podejmować uchwały i inne decyzje poprzez 

głosowanie drogą elektroniczną, pisemnie drogą obiegową lub telefonicznie o ile 

istnieje możliwość zapewnienia komunikacji dla wszystkich Członków Zarządu 

pragnących wziąć udział w dyskusji oraz głosowaniu. 

8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 nie jest dopuszczalne w sprawach 

określonych w ust. 4 pkt d, e, o. 

 

PREZYDIUM ZARZĄDU 

 

§ 22 

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu – działalnością Związku kieruje 

Prezydium Zarządu. 

2. Uchwały Prezydium Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Prezydium. W przypadku równej ilości głosów 

za i przeciw uchwale – decyduje głos Prezesa lub innej osoby prowadzącej obrady. 

3. Prezydium kieruje sprawami bieżącymi i podejmuje uchwały nie wchodzące w 

wyłączna kompetencję Zarządu Związku lub Krajowego Zjazdu Delegatów jak również 

Komisji Rewizyjnej. 

4. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

5. Prezydium jest zobowiązane do składania okresowych sprawozdań ze swej działalności, 

w tym podjętych uchwał i decyzji, na posiedzeniach Zarządu. 

6. W okresie pomiędzy zebraniami Zarządu i Prezydium – w sprawach nie cierpiących 

zwłoki, na wniosek Wiceprezesów bądź z własnej inicjatywy, decyzje podejmuje 

Prezes. O decyzjach podjętych w tym trybie Prezes składa informację na najbliższym 

posiedzeniu Prezydium. 

7. Spory wynikłe pomiędzy członkami zwyczajnymi Związku rozpatruje Prezydium 

Zarządu, z zastrzeżeniem § 26. Od wszelkich postanowień i uchwał Prezydium 

rozstrzygający spory przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od 

powiadomienia o uchwale lub decyzji Prezydium. 
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§ 23 

1. Przy Zarządzie Związku działają: 

 Komisje problemowe powołane przez Zarząd 

 Kolegia sędziowskie 

 Inne ciała doradcze powołane przez Zarząd 

2. Tryb powoływania oraz zasady działania organów, o których mowa w ust. 1 określają 

regulaminy zatwierdzone przez Zarząd. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 -  5 członków wybranych przez Krajowy 

Zjazd Delegatów. Liczbę członków każdorazowo ustala Zjazd. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić 

osoby pełniące etatowe funkcje w Związku oraz członkowie Zarządu Związku. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. przeprowadzeni co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Związku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Krajowego Zjazdu 

Delegatów i gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz 

zgodności z przepisami prawa, 

b. wydawanie poleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w 

działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia, 

c. zgłaszanie Zarządowi wniosków dotyczących wykonania budżetu Związku i 

przeprowadzonych kontroli, 

d. przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z całokształtu 

swojej działalności oraz stawianie wniosków w przedmiocie udzielenia lub 

odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku. 

e. udzielanie pomocy oraz instruktażu komisjom rewizyjnym Wojewódzkich i 

Okręgowych Związków Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. 

f. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Delegatów, zwoływanie Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Delegatów w przypadku jego niezwołania  przez Zarząd w terminie oraz 

występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku 

stwierdzenia niezgodnych z prawem lub istotnymi interesami Związku uchwał 

Zarządu, Prezydium Zarządu lub decyzji Prezesa Zarządu. 

4. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego 

przez siebie regulaminu. 

5. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać 

udział w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium oraz innych organów Związku, z 

głosem doradczym. 

 

Rozdział V 

Nagrody i wyróżnienia 
 

§ 25 

1. Związek ma prawo nadawać własne odznaki oraz występować o nadanie odznaczeń 

państwowych i resortowych. 

2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają stosowne 

przepisy państwowe, resortowe i regulaminy Związku. 
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Rozdział VI 

Postępowanie dyscyplinarne 

 

§ 26 

 

1. Członkowie Związku, członkowie władz Związku, trenerzy, instruktorzy, zawodnicy, 

sędziowie, delegaci i działacze sportowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za 

popełnienie wykroczenia dyscyplinarnego. 

2. Wykroczeniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie przepisów obowiązującego 

prawa polskiego i międzynarodowego, statutu,  innych przepisów 

wewnątrzzwiązkowych, w tym regulaminów Związku oraz uchwał jego władz, aktów 

nadzoru właściwych organów polskich oraz międzynarodowych, naruszenie zasad 

sportowej rywalizacji, zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Związku i 

inne niesportowe zachowania.  

 

§ 26 a 

1. Postępowanie dyscyplinarne jest jawne dla stron. 

2. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony w toku całego postępowania. 

3. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. 

  

§ 26 b 

Szczegółowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, organy dyscyplinarne Związku, ich 

kompetencje, tryb postępowania oraz rodzaje wymierzanych kar określa Regulamin 

Dyscyplinarny Związku uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.  

 

Rozdział VII 

Majątek i fundusze Związku 
 

§ 27 

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Związku składają się: 

a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 

b) dotacja z budżetu państwa, środki na realizację zadań zleconych, 

c) dobrowolne wpływy, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych oraz 

środki pochodzące z fundacji, 

d) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego, 

e) inne wpływy z działalności statutowej Związku oraz działalności gospodarczej. 

3. Do występowania w imieniu Związku jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd 

Związku. 

4. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku oraz 

udzielenia pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa oraz 

jednego z członków Zarządu Związku. 

5. Wszelkie postanowienia dotyczące uszczuplenia majątku Związku wymagają uchwały 

Zarządu. Uszczuplenie majątku może wystąpić wyłącznie na cele związane z 

działalnością Związku. 
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Rozdział VIII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku 

 

§ 28 

 

Uchwałę z sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Krajowy Zjazd 

Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów w 

pierwszym terminie, a w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu większością 2/3 głosów 

bez względu na liczbę delegatów.  

 

 

§ 29 

 

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być 

przeznaczony majątek Związku. 


