STATUT
POLSKIEGO KOMITETU SPORTÓW
NIEOLIMPIJSKICH
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1. Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, zwany dalej w skrócie „PKSN”, jest związkiem
stowarzyszeo zrzeszającym polskie związki sportowe, związki sportowe oraz inne osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne,
związane z promocją sportów nieolimpijskich i rozwojem sportu polskiego.
2. PKSN jest organizacją pozarządową, która samodzielnie wyznacza swoje cele, programy
działania i struktury, a także samodzielnie ustala w drodze aktów wewnętrznych reguły
swego działania i formy realizacji zadao statutowych.
3. PKSN strzeże swej niezależności od wszelkich nacisków, w szczególności politycznych i
religijnych.
§2.
1. PKSN działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz, U. Nr 127, poz.
857 z póź. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2017 r. poz. 210.), innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
oraz niniejszego statutu.
2. PKSN ściśle współpracuje International World Games Association (dalej: „IWGA”).
3. PKSN respektuje postanowienia Karty Olimpijskiej, uchwalonej przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski (dalej: „MKOl”).
§3.
Sportami nieolimpijskimi są dyscypliny sportowe, które nie zostały objęte programem
najbliższych Igrzysk Olimpijskich.
§4.
1. Siedzibą PKSN jest miasto Wrocław.
2. PKSN działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. PKSN powołany jest na czas nieokreślony.
§5.
1. PKSN może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach działania.
2. PKSN w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami
i instytucjami, zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej, w tym przede wszystkim
sportów nieolimpijskich.
3. PKSN opiniuje projekty założeo aktów prawnych oraz projekty aktów prawnych.
§6.
PKSN posiada własne symbole i odznaki organizacyjne oraz używa pieczątek zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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§7.
PKSN opiera swoją działalnośd na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia
swoich spraw PKSN może zatrudniad pracowników, którzy wykonują swoją pracę na rzecz
PKSN na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę.
Rozdział 2
CELE PKSN I ŚRODKI ICH REALIZACJI
§8.
Celami działalności PKSN są:
1) rozwój, promowanie i ochrona sportów nieolimpijskich;
2) reprezentowanie polskiego sportu przed IWGA i międzynarodowymi federacjami
sportów nieolimpijskich, sportów olimpijskich i innymi organizacjami
międzynarodowymi;
3) rozwój i promocja sportu jako zbioru form aktywności fizycznej prowadzącej do
osiągania wyników sportowych na wysokim poziomie;
4) rozwój i promowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego;
5) działalnośd kulturalna polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji
i oświaty sportów nieolimpijskich;
6) zapobieganie i zwalczanie dopingu oraz korupcji w sporcie;
7) promocja zasad fair play oraz rozwój stosunków społecznych związanych z czynnym
i biernym uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym;
8) utrzymywanie stałych kontaktów oraz niesienie pomocy sportowcom biorącym udział
we współzawodnictwie w sportach nieolimpijskich.
§9.
1. PKSN wypełnia swoje statutowe cele w szczególności poprzez:
1) wykonywanie zadao wynikających z postanowieo i zaleceo IWGA;
2) współpracę z polskimi związkami sportowymi, związkami sportowymi i klubami
sportowymi, władzami publicznymi i przedsiębiorcami;
3) przyjęcie i wdrażanie Światowego Kodeksu Antydopingowego;
4) nadzór, organizację i koordynację działao związanych z zapewnieniem udziału w The
World Games i innych zawodach w sportach nieolimpijskich;
5) udział w wydarzeniach związanych z przygotowaniami do współzawodnictwa w
sportach nieolimpijskich, sportem i kulturą;
6) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych ze sportem i jego rolą w
społeczeostwie i wydawanie stosownych opinii dla potrzeb organów publicznych;
7) inspirowanie i organizowanie imprez sportowych, szczególnie w sportach
nieolimpijskich;
8) prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz oświatowej a także
wydawniczej i kulturalnej;
9) udzielanie wsparcia sportowcom biorącym udział we współzawodnictwie w sportach
nieolimpijskich;
10) współpracę ze sportowymi organizacjami polonijnymi;
11) pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej;
12) realizowanie zadao publicznych w zakresie sportu, kultury;
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13) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na cele statutowe;
14) powoływanie fundacji, spółek, wstępowanie do spółek oraz udział w innych
przedsięwzięciach gospodarczych.
2. PKSN może wypłacad nagrody za uzyskane wyniki na The World Games oraz inne nagrody
związane z realizacją celów PKSN.
Rozdział 3
CZŁONKOWIE PKSN, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10.
Członkowie PKSN dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

1.

2.
3.

4.

5.

§11.
Członkami zwyczajnymi PKSN są związki sportowe i inne osoby prawne, organizujące
współzawodnictwo w:
1) sportach nieolimpijskich;
2) sportach objętych programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich, które jednocześnie
organizują współzawodnictwo w sportach nieolimpijskich objętych programem
ostatnich The World Games.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, w drodze uchwały na podstawie pisemnej
deklaracji zawierającej oświadczenie o woli przystąpienia do PKSN.
O przyjęciu w poczet członków Zarząd decyduje w formie uchwały podjętej nie później
niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie
powiadamia zainteresowanego.
Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego w PKSN jest łączne spełnienie
przesłanek:
1) prowadzenie współzawodnictwa w sporcie nieolimpijskim, zgodnie z wymaganiami
określonymi w ust. 1;
2) uzyskanie rekomendacji na piśmie od co najmniej dwóch członków zwyczajnych PKSN
tzw. członków wprowadzających.
Zarząd odmawia zgody na uzyskanie członkostwa zwyczajnego w PKSN, gdy
zainteresowany:
1) nie prowadzi współzawodnictwa w sporcie nieolimpijskim, zgodnie z wymaganiami
określonymi w ust. 1;
2) nie uzyskał rekomendacji na piśmie od co najmniej dwóch członków zwyczajnych
PKSN tzw. członków wprowadzających;
3) nie posiada osobowości prawnej.

§12.
1. Członkami wspierającymi PKSN mogą byd osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wspierają organizacyjnie
lub materialnie jego działalnośd.
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2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego
wniosku. We wniosku podmioty ubiegające się o członkostwo wspierające deklarują
przestrzeganie Statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz PKSN.
§13.
1. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz krajowego oraz
międzynarodowego rozwoju sportów nieolimpijskich, może byd nadana godnośd
honorowego członka PKSN.
2. Osobie, która pełniła funkcję Prezesa PKSN i w sposób szczególny wpłynęła na rozwój
sportów nieolimpijskich w Polsce, może byd nadana godnośd Honorowego Prezesa PKSN.
3. Uchwałę w sprawie nadania godności, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje Walne
Zgromadzenie Delegatów (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”) na uzasadniony
wniosek Zarządu PKSN.
§14.
1. Członkowie zwyczajni PKSN mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym za
pośrednictwem swoich delegatów;
2) biernego i czynnego prawa wyborczego do pozostałych władz PKSN za
pośrednictwem swoich delegatów;
3) zgłaszania postulatów i wniosków do władz PKSN;
4) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania PKSN;
5) korzystania z pomocy i uprawnieo członkowskich wynikających ze statutowej
działalności PKSN.
2. Członkowie wspierający i honorowi PKSN mają uprawnienia członków, o których mowa w
ust. 1, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz brania udziału w
Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym. Przysługuje im natomiast
prawo do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym
osobiście lub za pośrednictwem swoich delegatów.
3. Honorowy Prezes PKSN i honorowi członkowie PKSN są zwolnieni z opłacania składek
członkowskich.
§15.
1. Członkowie zwyczajni PKSN zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowieo Statutu, regulaminów i innych przepisów
obowiązujących w PKSN oraz powszechnie obowiązującego prawa;
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportów nieolimpijskich oraz realizacji zadao
statutowych PKSN;
3) dbania o dobre imię PKSN;
4) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe władze PKSN;
5) regularnego opłacania świadczeo na rzecz PKSN w terminie i wysokości ustalonej
przez właściwe władze statutowe;
6) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz PKSN w sprawach wynikających z
działalności PKSN;
7) brania udziału w Walnych Zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach władz PKSN,
do których zostali wybrani.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
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1) przestrzegania postanowieo Statutu, regulaminów i innych przepisów
obowiązujących w PKSN oraz powszechnie obowiązującego prawa;
2) dbania o dobre imię PKSN;
3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe władze PKSN;
4) regularnego opłacania świadczeo na rzecz PKSN w terminie i wysokości ustalonej
przez właściwe władze statutowe;
5) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz PKSN.
3. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
1) dbania o dobre imię PKSN;
2) działalności przyczyniającej się do wzrostu roli i znaczenia sportów nieolimpijskich
oraz ich popularyzacji i rozwoju.
§16.
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające w PKSN ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji członka z PKSN zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
2) rozwiązania PKSN;
3) likwidacji lub rozwiązania członka PKSN;
4) wykluczenia członka;
2. Wykluczenie członka zwyczajnego z PKSN na podstawie uchwały Zarządu może nastąpid w
przypadku:
1) braku uczestniczenia w pracach i działalności PKSN przez okres 1 (jednego) roku;
2) działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz PKSN, regulaminami PKSN oraz
prawem powszechnie obowiązującym;
3) zaprzestania organizowania współzawodnictwa w sporcie nieolimpijskim;
4) działalnośd członka na szkodę PKSN - po wcześniejszym pisemnym wniosku Zarządu o
zaprzestanie podejmowania takich działao przez członka.
3. Wykluczenie członka wspierającego z PKSN na podstawie uchwały Zarządu może nastąpid
w przypadku:
1) działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz PKSN, regulaminami PKSN oraz
prawem powszechnie obowiązującym;
2) stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia przez okres 6 miesięcy;
3) działalności członka na szkodę PKSN po wcześniejszym pisemnym wniosku Zarządu o
zaprzestanie podejmowania takich działao przez członka.
§17.
Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku:
1) śmierci członka;
2) pisemnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
3) działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz PKSN, regulaminami PKSN oraz
prawem powszechnie obowiązującym,
4) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Delegatów o pozbawieniu członkostwa
honorowego po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego przez Zarząd i złożeniu
przez Zarząd wniosku o pozbawienie członkostwa.
§18.
1. Członek zwyczajny Związku może byd zawieszony w prawach członka na podstawie
uchwały Zarządu w przypadku działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz
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PKSN, regulaminami PKSN oraz prawem powszechnie obowiązującym.
2. Zawieszenie w prawach członka polega na okresowym pozbawieniu uprawnieo
statutowych członka, w szczególności: biernego i czynnego prawa wyborczego do władz
PKSN.
3. Uchwała o zawieszeniu jest wykonalna z chwilą podjęcia.
§19.
1. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach
członkowskich przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. W czasie procedury odwoławczej członek
jest zawieszony w prawach członka Związku
2. Stanowisko Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawach wskazanych w ust. 1 jest
ostateczne.
Rozdział 4
WŁADZE PKSN
§20.
Władzami PKSN są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§21.
Kadencja wybieralnych władz PKSN trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
§22.
1. Najwyższą władzą PKSN jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które może byd
Sprawozdawczo-Wyborcze, Sprawozdawcze, lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane przez Zarząd
każdorazowo po zakooczeniu The World Games i musi się odbyd przed upływem 4 lat od
poprzedniego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego.
3. Zarząd zwołuje corocznie Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów, celem
rozpatrzenia sprawozdania z działalności władz oraz sprawozdania finansowego PKSN.
4. W przypadku, gdy PKSN rozpocznie działalnośd w drugiej połowie roku podatkowego,
którym jest rok kalendarzowy, może sprawozdanie finansowe za ten okres połączyd ze
sprawozdaniem finansowym za rok następny. W takim przypadku sprawozdanie z
działalności władz PKSN rozpatrywane będzie łącznie ze sprawozdaniem finansowym za
przedłużony rok podatkowy.
§23.
1. Do kompetencji Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów lub
należy:
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1) uchwalanie generalnych kierunków i programów działania PKSN;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz PKSN;
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz PKSN
oraz ustępujących przed upływem kadencji jego członków, łącznie z prawem do
zadawania pytao z zakresu działania ustępujących władz lub ustępującym przed
upływem kadencji jego członkom przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium;
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) nadawanie i cofanie na wniosek Zarządu godności Honorowego Członka PKSN oraz
Honorowego Prezesa PKSN;
7) podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz o rozwiązaniu się PKSN;
8) rozpatrywanie skarg i odwołao od uchwał Zarządu, w tym w sprawach odmowy w
przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających PKSN, ich wykluczenia oraz
zawieszenia członków zwyczajnych;
9) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
10) ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego, składek członkowskich oraz innych
opłat od osób fizycznych i prawnych na rzecz PKSN;
11) ostateczna interpretacja postanowieo Statutu;
12) podejmowanie działao niezastrzeżonych dla innych władz PKSN.
2. Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy
rozpatrywanie rocznych sprawozdao z działalności władz oraz sprawozdania
finansowego, a także inne sprawy umieszczone w porządku obrad, o których mowa w
ust. 1
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zajmuje się wyłącznie sprawami, dla
których zostało zwołane.
§24.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1) po 2 delegatów każdego z członków zwyczajnych organizujących współzawodnictwo
w sportach nieolimpijskich objętych programem ostatnich The World Games - każdy z
głosem stanowiącym;
2) po 1 delegacie każdego z członków zwyczajnych organizujących współzawodnictwo w
sportach nieolimpijskich, które nie były objęte programem ostatnich The World
Games - każdy z głosem stanowiącym;
3) po 2 delegatów każdego z członków zwyczajnych organizujących współzawodnictwo
w sportach objętych programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich, które jednocześnie
organizują współzawodnictwo w sportach nieolimpijskich objętych programem
ostatnich The World Games - każdy z głosem stanowiącym;
4) Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym;
5) członkowie honorowi – z głosem doradczym;
6) członkowie wspierający (w przypadku osób prawnych lub jednostek prawnych
nieposiadających osobowości pranej – reprezentowani przez jednego delegata) – z
głosem doradczym;
7) zaproszeni goście - z głosem doradczym.
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1.

2.

3.
4.
5.

§25.
Delegaci wybierani są na 4 (cztero) letnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się
z dniem zebrania się Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
i trwa do dnia poprzedzającego zebranie się nowego Sprawozdawczo Wyborczego
Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Mandat delegata wygasa z chwilą:
1) Śmierci;
2) pisemnej rezygnacji delegata z mandatu;
3) utraty członkostwa w PKSN przez członka, którego reprezentantem był delegat;
4) odwołania delegata z funkcji przez członka, którego reprezentantem był delegat;
5) wyboru delegata do Zarządu.
W razie wygaśnięcia obowiązującego mandatu delegata, otrzymuje go inna osoba
wybrana przez właściwe władze członka PKSN.
O zmianie delegata członek, którego delegat był reprezentantem, powinien w ciągu 14
dni od dnia zmiany delegata poinformowad Zarząd PKSN.
Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego
delegata, trwa do dnia zwołania nowego Sprawozdawczo Wyborczego Walnego
Zgromadzenia Delegatów.

§26.
1. Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i
porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd.
2. Do prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów niezbędna jest obecnośd
połowy członków zwyczajnych reprezentowanych przez delegatów w pierwszym terminie
oraz niezależnie od liczby członków zwyczajnych reprezentowanych przez delegatów w
drugim terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu pierwszego
terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów,
chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
§27.
1. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane są przez Zarząd w drodze uchwały, która
ustala również termin, miejsce i porządek obrad.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd
zawiadamia delegatów, na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 dokonuje się listownie lub środkami
komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie komunikatu na stronie
internetowej PKSN. Termin zawiadomienia uważa się za zachowany, jeżeli komunikat na
stronie internetowej PKSN został zamieszczony, na co najmniej 30 dni przed terminem
zgłoszenia.
4. Zarząd, co najmniej na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów dostarcza
delegatom materiały dotyczące zwołanego zgromadzenia. Do dostarczenia materiałów
stosuje się odpowiednio ust. 3.
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§ 28.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w wyjątkowych
wypadkach przez Zarząd PKSN:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej zawarty w uchwale podjętej jednomyślnie w
obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych PKSN.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd PKSN
i powinno się odbyd w terminie 3 miesięcy zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 i
obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowieo zawartych w ust. 1 i 2 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Delegatów zwołuje Komisja Rewizyjna.
§29.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wybory nowych władz PKSN w czasie trwania ich
kadencji, nie przerywają biegu kadencji już rozpoczętej.
2. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na
ostatnie Sprawozdawcze lub Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów.
ZARZĄD
§30.
1. Działalnością PKSN kieruje Zarząd.
2. Zarząd PKSN jest jednoosobowy i stanowi go Prezes Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i rozpoczyna się od dnia wyboru i trwa do dnia
wyborów na kolejnym sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd, kadencja tego Zarządu
trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

1.
2.

3.

4.

5.

§31.
Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym lub
jawnym w zależności od uchwały podjętej przez delegatów.
Bierne prawo wyborcze na stanowisko Prezesa Zarządu przysługuje delegatom, jak
również osobom, które nie mają statusu delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów,
posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową.
Bierne prawo wyborcze przysługuje także zawodnikom, działaczom na rzecz sportów
nieolimpijskich, działaczom ruchu olimpijskiego, których zgłoszą członkowie zwyczajni
jako kandydatów do władz PKSN. Uczestniczą oni jako goście w Walnym Zgromadzeniu.
Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosid co najmniej 1 członek zwyczajny Związku w
terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu.
Jeżeli w trybie określonym w ust. 3 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa
Zarządu, kandydata może zgłosid każdy delegat w trakcie Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który uzyskał bezwzględną większośd
głosów. W sytuacji, gdy żaden z kandydatów na Prezesa Zarządu w pierwszym głosowaniu
nie otrzymał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugie głosowanie pomiędzy
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dwoma kandydatami, którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu. W
takim przypadku Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który uzyskał zwykłą
większośd głosów.
§32.
Do kompetencji Zarządu PKSN w szczególności należy:
1) reprezentowanie PKSN na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
2) zwoływanie Walnych Zgromadzeo Delegatów;
3) realizacja uchwał Walnych Zgromadzeo Delegatów;
4) występowanie do Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w sprawach:
a) dotacji i zadao zleconych dla PKSN,
b) wnioskowanie o przydział środków na sporty nieolimpijskie;
5) zarządzanie majątkiem i funduszami PKSN, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
6) uchwalanie planów działania i planów finansowych PKSN;
7) reprezentowanie PKSN w międzynarodowych organizacjach sportów nieolimpijskich
oraz innych organizacjach, w których PKSN jest członkiem lub obserwatorem;
8) składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów corocznego sprawozdania z
działalności Zarządu PKSN oraz sprawozdania finansowego PKSN;
9) wykonywanie wszelkich czynności związanych z zatrudnianiem pracowników
świadczących pracę na rzecz PKSN na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy
o pracę;
10) inicjowanie przedsięwzięd zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków
niezbędnych dla rozwoju sportów nieolimpijskich;
11) wybór Komisji współpracujących z PKSN i zatwierdzanie ich regulaminów;
12) wprowadzanie zmian do Statutu przyjętego przez Walne Zgromadzenie Delegatów
wynikających ze stanowiska organu nadzoru nad PKSN lub sądu rejestrowego, na
podstawie uprzedniego upoważnienia Walnego Zgromadzenia Delegatów
wyrażonego
w formie uchwały;
13) interpretacja Statutu między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów oraz przepisów
wewnątrz PKSN;
14) współdziałanie z organami administracji paostwowej i samorządowej;
15) podejmowanie decyzji w sprawie symboli, emblematów i innych oficjalnych odznak
PKSN.
§33.
1. Zarząd może powoład komisje (w tym komisję zawodniczą) i zespoły stałe dla realizacji
zadao na czas kadencji władz PKSN oraz ad hoc do rozwiązywania problemów
zaistniałych w związku z działalnością PKSN.
2. Zarząd zatwierdza regulaminy komisji i zespołów.
3. Zarząd do realizacji zadao może okresowo lub na stałe powoład pełnomocników,
działających w jego imieniu oraz w zakresie kompetencji ustalonych przez Zarząd.
§34.
1. Kadencja Prezesa Zarządu wygasa na skutek:
1) rezygnacji Prezesa Zarządu zgłoszonej na piśmie;
2) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze Statutem;
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3) śmierci.
2. Odwołania Prezesa Zarządu może dokonad Walne Zgromadzenie Delegatów bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych
reprezentowanych przez delegatów.
§35.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu w trakcie trwania kadencji, Komisja
Rewizyjna w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Delegatów w celu wyboru nowego Prezesa Zarządu.
Komisja Rewizyjna

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

1.

2.

3.
4.
5.

§36.
Kontrolę wewnętrzną w PKSN sprawuje Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 4 członków, w tym Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i jest wybierana przez Walne Zgromadzenie
Delegatów na czteroletnią kadencję.
Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom, posiadających
doświadczenie w sprawowaniu kontroli wewnętrznej w organizacjach społecznych. Bierne
prawo wyborcze przysługuje także zawodnikom, działaczom na rzecz sportów
nieolimpijskich, działaczom ruchu olimpijskiego, których zgłoszą członkowie zwyczajni
jako kandydatów do władz PKSN.
Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż 14 dni po wyborach, Komisja Rewizyjna
wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą byd również podejmowane w drodze
korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis
ust. 6 stosuje się odpowiednio.
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 Delegatów.
§37.
Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności PKSN, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem
celowości, rzetelności i gospodarności działao.
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z
przeprowadzonych kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie
udzielenia Zarządowi absolutorium.
Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleo
kontroli i żądania wyjaśnieo oraz usunięcia nieprawidłowości.
Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w przypadkach
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określonych w Statucie.
§38.
1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
1) rezygnacji członka Komisji zgłoszonej na piśmie;
2) odwołania w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze Statutem;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) śmierci członka.
2. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
zwyczajnych reprezentowanych przez delegatów.
.
§39.
1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, ma ona prawo uzupełnid
swój skład, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej
pochodzących z wyboru. Jeżeli nie istnieje możliwośd uzupełnienia składu Komisji
Rewizyjnej w ten sposób, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów,
w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2. Zarząd może odstąpid od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w
celu przeprowadzenia wyborów, jeżeli w terminie 3 (trzech) miesięcy od zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewidziane jest przeprowadzenie
Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Rozdział 5
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§40.
Zarząd PKSN ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju sportów
nieolimpijskich oraz do nadawania własnych odznaczeo PKSN.
§41.
1. Zarząd może występowad o nadanie odznaczeo i wyróżnieo dla zawodników, trenerów,
sędziów i działaczy oraz swoich członków za twórczy wkład w rozwój sportów
nieolimpijskich.
2. Rodzaje nagród i wyróżnieo oraz warunki i zasady ich przyznawania określają
odpowiednie przepisy paostwowe i regulaminy PKSN.
Rozdział 6
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§42.
1. Majątek PKSN stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, środki
pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym PKSN i fundusze, które służą wyłącznie
do realizacji statutowych celów PKSN.
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2. Na fundusze PKSN składają się:
1) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez PKSN,
2) dotacje na zadania zlecone lub inne dotacje pochodzące od organów paostwowych,
3) składki członkowskie i inne opłaty związane z uczestnictwem we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez PKSN,
4) darowizny,
5) zapisy i spadki,
6) dochody z majątku,
7) środki otrzymane od sponsorów,
8) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej,
9) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej PKSN.
3. Funduszami i majątkiem PKSN zarządza Zarząd.
§43.
Do składania oświadczeo woli w imieniu PKSN, w tym w sprawach z zakresu zaciągania
zobowiązao majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu.
§44.
1. Zakres i zasady działalności finansowej PKSN określają przepisy prawa powszechnego.
2. PKSN może prowadzid działalnośd gospodarczą oraz przystępowad do spółek i fundacji
z innymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Dochód z działalności gospodarczej PKSN służy realizacji celów statutowych
i nie może byd przeznaczony do podziału między jego członków. Szczegółowe określenie
rodzaju i formy prowadzonej przez PKSN działalności gospodarczej należy do Zarządu.
3. Przedmiotem działalności PKSN może byd:
1) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
2) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
3) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
4) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet;
5) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami;
6) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
7) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
8) 58.11.Z - Wydawanie książek;
9) 58.13.Z - Wydawanie gazet;
10) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
11) 58.19.Z - Pozostała działalnośd wydawnicza;
12) 59.11.Z - Działalnośd związana z produkcja filmów, nagrao wideo i programów
telewizyjnych;
13) 59.12.Z - Działalnośd postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi;
14) 59.13.Z - Działalnośd związana z dystrybucją filmów, nagrao wideo i programów
telewizyjnych;
15) 63.12.Z - Działalnośd portali internetowych;
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16) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
17) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania;
18) 73.11.Z - Działalnośd agencji reklamowych;
19) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
20) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych;
21) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet);
22) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
23) 74.90.Z - Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
24) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
25) 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego;
26) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeo oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane;
27) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim;
28) 79.90.C - Pozostała działalnośd usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
29) 82.30.Z - Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
30) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęd sportowych i rekreacyjnych;
31) 90.04.Z - Działalnośd obiektów kulturalnych;
32) 93.11.Z - Działalnośd obiektów sportowych;
33) 93.12.Z - Działalnośd klubów sportowych;
34) 93.19.Z - Pozostała działalnośd związana ze sportem;
35) 93.29.Z - Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna;
36) 94.99.Z - Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
37) 96.04.Z - Działalnośd usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
38) 96.09.Z - Pozostała działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Rozdział 7
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ PKSN
§45.
1. Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych
reprezentowanych przez delegatów.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się PKSN podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów
większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych
reprezentowanych przez delegatów.
§46.
Uchwała o rozwiązaniu się PKSN określi likwidatorów, sposób likwidacji i cel, na jaki
przeznaczony zostanie majątek PKSN.
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§47.
Prawo interpretacji niniejszego statutu pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów
przysługuje Zarządowi PKSN. Ostateczna interpretacja postanowieo Statutu należy do
Walnego Zgromadzenia Delegatów, na podstawie uprzednio złożonego wniosku
o interpretację.
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