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Rozdział I Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (w skrócie „PZTO”), zwany dalej 

„Związkiem”, jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu Ustawy o sporcie 
z dnia 25 czerwca 2010 r. 

2. Związek jest jedynym przedstawicielem dyscypliny taekwondo olimpijskiego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy w języku angielskim - 
- Polish Taekwondo Federation. 

§ 2 
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa. 
3. Członkowie zwyczajni Związku, przestrzegając obowiązujące przepisy, mogą 
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zrzeszać się w liczbie co najmniej trzech tworząc na terenie poszczególnych 
województw okręgowe związki sportowe zwane dalej Okręgowymi Związkami 
Sportowymi (w skrócie „OZS”). 

4. Okręgowy Związek Sportowy (OZS) może wystąpić do zarządu PZTO o status członka 
wspierającego przy czym tylko jeden OZS zwany dalej Okręgowym Związkiem Taekwondo 
Olimpijskiego (w skrócie „OZTO”) może na terenie jednego województwa posiadać status 
członka wspierającego. 

§ 3 
Związek działa na podstawie niniejszego statutu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 4 
Związek jest jedynym reprezentantem polskiego taekwondo olimpijskiego we 
właściwych krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych. Jako członek 
tych organizacji zobowiązany jest do przestrzegania ich statutów i regulaminów. 
Związek nie może nawiązywać współpracy z Federacjami Taekwondo nie uznanymi 
oficjalnie przez Światową Federację Taekwondo (The World Taekwondo Federation 
- WTF). 

§ 5 
Czas trwania Związku jest nieograniczony. 

§ 6 
1. Związek posiada osobowość prawną. 
2. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 
3. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy. Do realizacji 

swoich zadań Związek może zatrudniać pracowników. 
4. Zatrudnienie Prezesa Zarządu Związku lub innego członka Zarządu Związku 

wymaga podjęcia w tym przedmiocie uchwały Zarządu Związku. 
5. Związek może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej 

działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
 
Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 7 
1. Podstawowym celem Związku jest: organizacja, popularyzacja i rozwój 

taekwondo olimpijskiego w Polsce poprzez: 
 

a. Promocję taekwondo olimpijskiego w duchu pokoju, zrozumienia i zgodnie 
z zasadami fair play, bez dyskryminacji: politycznej, religijnej, rasowej, ze 
względu na płeć, lub z jakiegokolwiek innego powodu. 

b. Promocja taekwondo olimpijskiego pod każdym względem: tradycyjnym 
i jako nowoczesnego sportu w Polsce, Europie i na świecie. 

c. Powiększanie liczby osób uprawiających taekwondo olimpijskie w Polsce. 
 
2. Celami Związku są w szczególności: 
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a. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w zakresie taekwondo 
olimpijskiego. 

b. Przygotowanie, ustalanie składu i zgłaszanie reprezentacji narodowej 
i innych zespołów reprezentacyjnych do udziału w rozgrywkach 
międzynarodowych. 

c. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań 
wszystkich członków Związku. 
d.  Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w zakresie taekwondo 

olimpijskiego (para taekwondo) osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie oraz osób ze 
wszelkimi innymi formami niepełnosprawności. 

 
§ 8 

1. Związek ma wyłączne prawo do: 
 

a. Organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł 
Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w taekwondo olimpijskim. 

b. Ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscy- 
plinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
Związek. 

c. Powołania kadry narodowej. 
d. Organizowania przygotowań i udziału polskich zawodników w międzyna- 

rodowym współzawodnictwie sportowym w tym do igrzysk olimpijskich, 
igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw 
Europy. 
 

2. Związek na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji 
paraolimpijskiej ma obowiązek używać godło Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 9 
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 
 
1. Prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej i oświatowej 

w zakresie kultury fizycznej. 
2. Opracowywanie kierunków i programów rozwoju, koordynowanie działań 

związanych z uprawianiem i upowszechnianiem taekwondo olimpijskiego. 
3. Organizację krajowego systemu współzawodnictwa sportowego we wszystkich 

kategoriach wiekowych. 
4. Nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we 

współzawodnictwie. 
5. Przyznawanie licencji zawodnikom, sędziom, trenerom i instruktorom oraz 

egzaminatorom. 
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6. Szkolenie i doskonalenie kadr: zawodniczych, trenersko-instruktorskich, 
sędziowskich. 

7. Opracowywanie i uchwalanie zasad przeprowadzania egzaminów na stopnie 
mistrzowskie i uczniowskie. 

8. Opracowywanie i uchwalanie regulaminów dyscyplinarnych i innych przepisów 
normujących prawidłowe działanie Związku. Rozstrzyganie sporów powstałych 
między członkami. 

9. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku, 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, egzaminatorów i działaczy 
społecznych dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego statutu 
oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w sporcie. 

10. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na 
realizację celów i zadań statutowych. 

§ 10 
Związek może prowadzić działalność gospodarczą, może powoływać spółki prawa 
handlowego i fundacje oraz uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
Rozdział III Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 
 

§ 11 
Członkowie Związku dzielą się na: 
 
1. zwyczajnych, 
2. honorowych, 
3. wspierających. 
 

§ 12 
Członków zwyczajnych i wspierających Związku przyjmuje w formie uchwały Zarząd 
Związku na podstawie pisemnych zgłoszeń i złożonych deklaracji. 
 

§ 13 
Tytuł Prezesa Honorowego lub Członka Honorowego może nadać osobom 
fizycznym za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania 
taekwondo olimpijskiego w Polsce Walne Zgromadzenie Członków. 
 

§ 14 
Członkiem zwyczajnym Związku może być klub sportowy w tym uczniowski klub 
sportowy, inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje 
prowadzenie działalności w danym sporcie. 



Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego www.tkd.org.pl - 5 - 

 

 

§ 15 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
 
1. Zgłaszania kandydatów w wyborach do władz Związku i czynnego prawa 

wyborczego do władz Związku. 
2. Uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach OZTO 

i PZTO. 
3. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku. 
4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

Związku. 
§ 16 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 
 
1. Członkostwa w istniejącym właściwym terytorialnie OZTO. 
2.  Uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez 

 Związek. 
3. Przestrzegania statutu, regulaminów i innych przepisów wewnątrz związkowych 

oraz powszechnie obowiązującego prawa. 
4. Działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu taekwondo olimpijskiego, 

realizacji zadań statutowych oraz uchwał i decyzji podjętych przez statutowe 
organy Związku. 

5. Dbania o poziom etyczno-moralny działaczy, sędziów, zawodników, trenerów i instruktorów. 
6. Opłacania składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonych uchwałą 

Zarządu Związku. 
§ 17 

Członkiem wspierającym Związku może być osoba prawna zainteresowana 
współpracą ze Związkiem, deklarująca pomoc organizacyjną, finansową lub 
rzeczową. 

§ 18 
1. Członkowie honorowi (o ile nie są reprezentantami członka zwyczajnego) i 

członkowie wspierający posiadają prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem 
głosu stanowiącego i czynnego prawa wyborczego. 
 

2. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich. 
 

§ 19 
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. 

§ 20 
Członkostwo w Związku wygasa w przypadku: 
 
1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie z upływem 30 dni od daty jego złożenia. 
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2.  Rozwiązania lub likwidacji klubu sportowego, rozwiązania lub likwidacji osoby 
 prawnej będącej członkiem Związku, z datą wykreślenia z rejestru sądowego 
 lub innego rejestru publicznego. 

3. Podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o wykreśleniu w razie naruszania lub 
niewykonywania obowiązków statutowych albo działania na szkodę Związku po 
spełnieniu procedury wskazanej w § 21 Statutu. 
 

§ 21 
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia ze Związku przysługuje 

członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków 
zgłoszone w terminie 30 dni od doręczenia decyzji Zarządu na piśmie. 

2. Z chwilą doręczenia uchwały o wykreśleniu członek Związku jest zawieszony 
w prawach członkowskich do chwili podjęcia uchwały przez Walne 
Zgromadzenie Członków. 
 

Rozdział IV Władze Związku 
 

§ 22 
1. Władzami Związku są: 

 
a. Walne Zgromadzenie Członków; 
b. Zarząd; 
c. Prezes 
d. Komisja Rewizyjna. 
e. Komisja Dyscyplinarna 
 
2. Organami Zarządu są komisje powoływane przez Zarząd Związku. 

 
§ 23 

1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata. 
2. Wybór władz Związku odbywa się w głosowaniu tajnym. 
3. Wybór Prezesa odbywa się bezwzględną większością głosów, pozostałych 

władz zwykła większością głosów. Jeśli w pierwszym głosowaniu na Prezesa, 
żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów do drugiego 
głosowania przechodzi dwóch kandydatów o największej liczbie głosów. 

4. Kandydat na Prezesa nie musi być przedstawicielem członka zwyczajnego na 
Walnym Zgromadzeniu Członków. 

5. Takich samych funkcji we władzach Związku nie można pełnić dłużej niż przez 
dwie następujące po sobie kadencje za wyjątkiem funkcji reprezentanta członka 
zwyczajnego podczas Walnego Zgromadzenia Członków. 

 
§ 24 

Prezes, członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej nie może: 
 
1. Łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku. 
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2. Być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio 
z realizacją przez Związek jego zadań statutowych. 

3. Być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia 
publicznego. 
 

§ 25 
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków. 

 
2. Zarząd Związku corocznie w terminie 5 miesięcy od dnia bilansowego 

poprzedniego roku obrotowego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków celem 
przedstawienia do akceptacji sprawozdań z działalności władz (Zarządu w tym 
Prezesa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej) oraz sprawozdania 
finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta. 

 
3. W przypadku nie zatwierdzenia sprawozdania danej władzy Walne 

Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym dokonuje oceny indywidualnej 
członków tej władzy. 
 

a. W przypadku negatywnej oceny do 50% członków tej władzy, pozostałym 
członkom przysługuje prawo kooptacji w ich miejsce nowych osób. 

b. W przypadku negatywnej oceny większej niż 50% liczby członków danej 
władzy Walne Zgromadzenie Członków przeprowadza tajnie wybory tej 
władzy. 

c. W przypadku negatywnej oceny Prezesa, Walne Zgromadzenie Członków 
podejmuje decyzję o zwołaniu w terminie 1,5 miesiąca Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Członków w celu wyboru nowego Prezesa. 
 

4. Zarząd Związku raz na 4 lata (najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zakończenia 
Igrzysk Olimpijskich) zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie 
Członków w celu: 

a. Wybrania nowych władz Związku. 
b. Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi (w tym Prezesowi) lub 

Prezesowi i poszczególnym członkom zarządu. Prezes i członkowie 
ustępującego Zarządu o ile są reprezentantami członków zwyczajnych nie 
mogą brać udziału w tym głosowaniu. 

c. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej. Członkowie 
Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej o ile są reprezentantami członków 
zwyczajnych nie mogą brać udziału w głosowaniu własnego sprawozdania. 

5. Z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie decyzji o nie udzieleniu absolutorium 
lub nie przyjęcie sprawozdania komisji osoby decyzją tą objęte tracą bierne 
prawo wyborcze na okres najbliższej kadencji. 
 

§ 26 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
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1. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie oraz 
rozwiązaniu się Związku. 

2. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku i programu działania 
na okres najbliższej kadencji. 

3. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej. 
4. Uchwalenie regulaminu dyscyplinarnego, regulaminu Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej. 
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego ocenionego przez 

biegłego rewidenta. 
7. Podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi albo Prezesowi i poszczególnym członkom Zarządu. 
8. Nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Związku. 
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących wykreślenia ze 

Związku. 
10. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków władz i członków Związku. 
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniające interpretację Zarządu nie działają 

wstecz. 
§ 27 

1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków mają członkowie zwyczajni 
którzy: 

a. Nie posiadają zaległości w opłacie składek członkowskich. 
b. Biorą czynny udział we współzawodnictwie sportowym polskiego taekwondo 

olimpijskiego. 
2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członkowie reprezentowani są przez: 
a. Osoby posiadające pisemne upoważnienie, przy czym każdemu członkowi 

przysługuje jeden głos. 
b. Reprezentanci członków sprawują mandat przez okres kadencji. 
c. Reprezentanci członków zwyczajnych, którzy weszli w skład władz nie mogą 

być w czasie kadencji reprezentantami członków zwyczajnych. 
d. Członek zwyczajny Związku ma prawo odwołać reprezentanta i mianować 

nowego. 
3. Listę członków uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu 

Członków zgodnie z ust. 1 ustala Zarząd Związku. 
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem doradczym: Prezes, 

członkowie Zarządu, komisji rewizyjnej i komisji dyscyplinarnej oraz Członkowie 
Honorowi i wspierający, a także zaproszeni przez Zarząd goście. 
 

§ 28 
1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie 
niezależnie od ilości obecnych delegatów. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, z wyjątkiem sytuacji określonej 
w §23 i § 44, zapadają zwykłą większością głosów. 



Władze Związku 

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego www.tkd.org.pl - 9 - 

 

 

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie 
porządku i regulaminu. 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku i regulaminie oraz innych 
sprawach organizacyjnych obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd 
Związku zawiadamia członków Związku listem poleconym nadanym na 30 dni 
przed terminem zebrania. 

5. Kandydaci na Prezesa Związku, 2 dni przed terminem wynikającym z ust.4 
winni w biurze PZTO złożyć: 

a. Pisemne oświadczenia poparcia od 10 członków zwyczajnych podpisane 
przez upoważnione osoby. 

b. Pisemnie i elektronicznie: własne CV i program na okres najbliższej 
kadencji. 
 

Materiały winny zostać w terminie wynikającym z ustępu 4 zamieszczone na 
stronie internetowej PZTO. 
 
6. Wszystkie pozostałe materiały, wnioski, propozycje powinny zostać 

dostarczone członkom listem poleconym nadanym najpóźniej 14 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia. 

7. W terminie do 30 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia wykaz uchwał 
powinien zostać dostarczony reprezentantom Członków, a protokół 
zgromadzenia winien być dostępny w biurze Związku. 
 

§ 29 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Związku: 
a. Z własnej inicjatywy. 
b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęty na Walnym Sprawozdawczym 

Zgromadzeniu Członków bezwzględną większością głosów członków 
Związku uprawnionych do głosowania, 

c. Na wniosek członków zwyczajnych reprezentujących bezwzględną większość 
członków Związku biorących udział w ostatnim Walnym Sprawozdawczo- 
Wyborczym Zgromadzeniu Członków. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w 
terminie 1,5 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad 
sprawami, dla których zostało zwołane. 

4. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków 
posiadają członkowie zgodnie z § 27. 

5. Kadencja władz Związku wybranych w toku wyborów uzupełniających lub 
kooptacji trwa do momentu upływu kadencji pozostałych władz Związku, których 
nie dotyczyły wybory uzupełniające. 
 

§ 30 
1. Zarząd Związku liczy od 5 do 9 członków w tym: 
a. Prezesa wybieranego imiennie w oddzielnym głosowaniu przez Walne 
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Zgromadzenie Członków. 
b. Członków wybieranych bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie Członków. 
3. Członków Zarządu wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez 

Prezesa i reprezentantów członków zwyczajnych. 
4. Zarząd wybiera ze swego grona 1-3 wiceprezesów. 

 
§ 31 

Do kompetencji Zarządu Związku należy: 
 
1. Realizowanie celów statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego 

Zgromadzenia Członków. 
2. Podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej. 

3. Uchwalanie i zmienianie regulaminów, komisji problemowych. 
4. Coroczne sporządzanie i przedstawianie do rozpatrzenia Walnemu 

Zgromadzeniu Członków: 
a. Sprawozdania z działalności Zarządu. 
b. Sprawozdania finansowego, ocenianego przez biegłego rewidenta. 
5. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawie składek członkowskich i opłat 

licencyjnych. 
§ 32 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na trzy miesiące. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu lub osoby prowadzącej zebranie przy nieobecności Prezesa 
Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu. W przypadku 
długotrwałej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, posiedzenie 
może być zwołane przez wiceprezesa i przewodniczącego komisji rewizyjnej na 
mocy wspólnej decyzji. 

§ 33 
1. Do kompetencji Prezesa Związku należy: 
a. Reprezentowanie Związku na zewnątrz, kierowanie całokształtem prac 

Związku. 
b. Zwoływanie posiedzeń i kierowanie pracami Zarządu. 
c. Powołanie i odwołanie komisji problemowych, proponowanie podziału 

obowiązków wśród członków Zarządu, powierzenie obowiązków innym 
osobom. 

d. Realizacja celów i zadań Związku zgodnie z przyjętym na Walnym Zebraniu 
programem działania i uchwałami Zarządu. 

e. Informowanie Władz Związku o podejmowanych decyzjach i wszelkich 
istotnych zagadnieniach związanych z bieżącą działalnością. 
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2. Podczas nieobecności Prezesa PZTO jego uprawnienia wykonuje wyznaczony 
przez niego lub Zarząd Wiceprezes Zarządu. 
 

§ 34 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. Członkowie wybierają 

przewodniczącego i sekretarza komisji. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być 
związany ze Związkiem żadną umową z której może czerpać korzyści 
finansowe. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne 
Zgromadzenie Członków regulaminu i przedstawionego do wiadomości Zarządu 
corocznego planu pracy. 

 
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa 

razy w roku. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

4. Komisja Rewizyjna corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków 
sprawozdanie ze swojej działalności. 

5. Komisja Rewizyjna posiada prawo występowania z wnioskiem w sprawie 
udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

6. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu 
działalności Związku. 

7. Protokoły z przeprowadzonych kontroli z wnioskami i zaleceniami Komisja 
Rewizyjna przedkłada Zarządowi Związku. 

8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
 

§ 35 
1. W razie ustąpienia Prezesa, utraty kworum przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub 

Komisję Dyscyplinarną (tj. tzn. zmniejszenia liczby osób danej władzy poniżej 
50% liczby osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu) wskutek rezygnacji lub 
odwołania członków - Prezes, Zarząd, lub Komisja Rewizyjna ma obowiązek 
zwołać w ciągu 1,5 miesiąca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w 
celu uzupełnienia władz. 

2. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Dyscyplinarna może odwołać członka który: 
nie wywiązuje się ze swych obowiązków, swoim postępowaniem naruszył statut 
lub dobre imię Związku, nie był obecny na trzech posiedzeniach. Uchwała musi 
być podjęta w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Od decyzji 
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Dyscyplinarna może zawiesić na okres 
maksymalnie 1 roku w prawach członka osobę przeciwko której toczy się 
postępowanie karne, lub dyscyplinarne. 

4. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Dyscyplinarna mają prawo dokooptować do 
swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali 
odwołani w czasie kadencji. Liczba powołanych w ten sposób członków danej 
władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących 
z wyboru dokonanego podczas Walnego Zgromadzenia. 
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Rozdział V  
Nagrody, wyróżnienia, kary. Odpowiedzialność dyscyplinarna i  
rozstrzyganie sporów 

§ 36 
Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych członków, zawodników, 
trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy Związku. Rodzaje nagród,
wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa regulamin zatwierdzony 
przez Zarząd Związku. 

§ 37 
Związek jest uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do 
swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy 
społecznych, a także do rozstrzygania między nimi sporów i konfliktów wynikłych w 
trakcie działalności Związku. 

§ 38 
Rodzaje kar oraz warunki i zasady ich nakładania określają przepisy dyscyplinarne 
zawarte w regulaminie dyscyplinarnym uchwalonym przez Walne Zgromadzenie 
Członków. 

§ 39 
Organem dyscyplinarnym Związku orzekającym w pierwszej instancji jest Komisja 
Dyscyplinarna. Decyzje Komisji Dyscyplinarnej zapadają na podstawie regulaminu 
dyscyplinarnego. 

§ 40 
Członków Komisji Dyscyplinarnej w liczbie od 3 do 5 osób powołuje Walne 
Zgromadzenie Członków spośród przedstawicieli członków, biorąc pod uwagę ich 
poziom etyczno-moralny, wykształcenie, oraz znajomość problematyki sportowej i 
prawnej. 

§ 41 
1. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd Związku. 
2. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej w przypadku 

wniosków Zarządu, orzeczeń wobec członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 
Dyscyplinarnej jest Walne Zgromadzenie Członków, które podejmuje decyzję 
ostateczną lub ma prawo powołania komisji odwoławczej, która w terminie 
jednego miesiąca podejmie ostateczną decyzję. 

3. Po upływie terminu odwołania lub po wydaniu przez organ odwoławczy 
orzeczenia merytorycznego kończącego sprawę decyzja dyscyplinarna staje się 
prawomocna. 
 

Rozdział VI Majątek i fundusze Związku 
 

§ 42 
 

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
 

§ 43 
1. Na fundusze Związku składają się: 
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a. Składki roczne członków Związku. 
b. Wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek. 
c. Dotacje. 
d. Inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku. 
e. Dochody z działalności gospodarczej. 
f. Zapisy, subwencje, darowizny. 

 
2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu 

Związku składa we współdziałaniu: 
 

a. Prezes Związku i Wiceprezes. 
b. Prezes Związku lub Wiceprezes i osoba z pośród członków Zarządu, 

upoważniona na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 
c. W zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu Prezes lub Sekretarz 

Generalny lub Dyrektor Biura Związku z Głównym Księgowym na podstawie 
pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Zarząd. 
 

Rozdział VII Zmiana statutu, lub rozwiązanie się Związku 
 

§ 44 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie 
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków 
Zwyczajnych uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu Członków. 
 

§ 45 
W uchwale o rozwiązaniu się Związku określony zostanie sposób likwidacji i cel, na 
jaki przeznaczony zostanie majątek Związku. 
 

§ 46 
1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu 

Członków i Zarządowi Związku. 
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów 

normatywnych przysługuje Zarządowi Związku. 

 


