STATUT
POLSKIEJ FEDERACJI PODNOSZENIA CI ARÓW „MASTERS”
ROZDZIA I
NAZWA, TEREN DZIA ANIA, SIEDZIBA W ADZ, CHARAKTER PRAWNY.
§1
Stowarzyszenie nosi nazw Polska Federacja Podnoszenia Ci arów „Masters”, zwan
"Federacj " - w skrócie PFPC „Masters”.

dalej

§2
Terenem dzia ania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzib w adz miasto Koszalin.
§3
1. Federacja dzia a zgodnie z Ustawami: Prawo o Stowarzyszeniach, O sporcie, O dzia alno ci
po ytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statutem.
2. Federacja realizuje zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. W terenie dzia a jako oddzia y regulaminowe.
§4
W zakresie dzia alno ci merytorycznej podlega przepisom Mi dzynarodowej Federacji Podnoszenia
Ci arów i Polskiego Zwi zku Podnoszenia Ci arów.
§5
Federacja mo e by cz onkiem krajowych i mi dzynarodowych organizacji sportowych o tym
samym lub podobnym charakterze dzia ania.
§6
Federacja u ywa piecz ci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowi zuj cych w tym
zakresie przepisów.
§7
1. Federacja opiera sw dzia alno na pracy spo ecznej cz onków, dzia aczy sportowych
i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw mo e zatrudnia pracowników.
2. Federacja prowadzi nieodp atn dzia alno po ytku publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej. Federacja jest organizacj o celach niezarobkowych a
wszystkie dochody przeznacza na dzia alno po ytku publicznego okre lon w statucie.
ROZDZIA II
CELE I RODKI DZIA ANIA.
§8
Celem Federacji jest popularyzacja czynnego uprawiania podnoszenia ci arów w ród zawodników
ko cz cych karier sportow dla utrzymania sprawno ci fizycznej.
§9

Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie dzia propaguj cych korzy ci p yn ce z rekreacyjnego uprawiania sportu,
2) popularyzacj sportu ci arowego w rodowiskach,
3) organizowanie spotka , zjazdów, konferencji, szkole oraz zach canie cz onków do brania
udzia u we wszystkich przedsi wzi ciach zwi zanych z realizacj celów statutowych Federacji,
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4) organizowanie pomocy cz onkom Federacji w rozwi zywaniu ich problemów zwi zanych
z udzia em w imprezach sportowych poprzez informacj , obs ug biurow , organizacyjn oraz
pomoc prawn ,
5) organizacj kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze
dzia ania,
6) organizacj systemu zawodów dla grupy wiekowej weteranów,
7) prowadzenie ewidencji wyników,
8) podejmowanie inicjatyw wydawniczych,
9) inne przedsi wzi cia w celu realizacji zada statutowych.
ROZDZIA III
CZ ONKOWIE FEDRACJI, ICH PRAWA I OBOWI ZKI.
Cz onkowie Federacji dziel si na:
1) zwyczajnych,
2) wspieraj cych,
3) honorowych.

§ 10

§ 11
1. Cz onkami zwyczajnymi Federacji mog by osoby fizyczne, które odpowiadaj wiekowi
weterana okre lonego w mi dzynarodowych przepisach sportowych oraz:
1) czynnie uprawiaj podnoszenie ci arów i startuj w zawodach dla weteranów,
2) uprawia y podnoszenie ci arów i dzia aj na rzecz realizacji celów Federacji.
2. Cz onkiem wspieraj cym mog zosta osoby fizyczne i prawne, które zadeklaruj pomoc
organizacyjn lub finansow na rzecz Federacji.
3. Godno cz onka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarz du osobom
fizycznym, szczególnie zas onym dla rozwoju podnoszenia ci arów i w dzia alno ci na rzecz
Federacji.

1. Cz onkowie zwyczajni maj prawo do:

§ 12

1) biernego i czynnego prawa wyborczego,
2) zg aszania postulatów i wniosków wobec w adz Federacji,
3) korzystania z uprawnie cz onkowskich wynikaj cych ze statutowej dzia alno ci Federacji.
2. Cz onkowie wspieraj cy i honorowi posiadaj wszystkie uprawnienia cz onków zwyczajnych za
wyj tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 13

Cz onkowie Federacji obowi zani s do:
1) aktywnej dzia alno ci na rzecz propagowania uprawiania sportu w ród weteranów i m odzie y,
2) przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowi zuj cych w sporcie,
3) brania czynnego udzia u w pracach Federacji.
§ 14
Cz onkostwo w Federacji ustaje w przypadku:
1) dobrowolnego wyst pienia zg oszonego na pi mie do Zarz du,
2) wykluczenia cz onka na podstawie prawomocnej uchwa y Zarz du w razie naruszenia
postanowie niniejszego statutu,
3) nieop acenia sk adek cz onkowskich przez okres jednego roku.
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§ 15
Od uchwa y Zarz du o wykluczeniu lub zawieszeniu cz onka przys uguje odwo anie do Krajowego
Zjazdu Delegatów w terminie do 30 dni.
ROZDZIA IV
ADZE FEDERACJI

1)
2)
3)
4)

adzami Federacji s :
Krajowy Zjazd Delegatów,
Zarz d,
Prezydium Zarz du,
Komisja Rewizyjna.

§ 16

§ 17
Kadencja w adz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa si w g osowaniu tajnym lub jawnym, w zale no ci
od uchwa y Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 18
adze Federacji maj prawo dokooptowania nowych cz onków w miejsce tych, którzy ust pili
w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych cz onków nie mo e przekroczy 1/3 ogólnej liczby
cz onków pochodz cych z wyboru.
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
§ 19
Najwy sz w adz w Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatów zwo ywany raz na cztery lata.
§ 20
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów nale y:
1) uchwalanie generalnych kierunków dzia alno ci Federacji,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z dzia alno ci ust puj cych w adz Federacji,
3) udzielanie absolutorium ust puj cemu Zarz dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Prezesa, Zarz du i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie zmian w statucie,
6) nadawanie godno ci cz onka honorowego,
7) podejmowanie uchwa y o rozwi zaniu si Federacji i przeznaczeniu jej maj tku,
8) podejmowanie uchwa w innych sprawach z zakresu statutowej dzia alno ci Federacji.
§ 21
W Krajowym Zje dzie Delegatów bior udzia :
1) z g osem stanowi cym cz onkowie zwyczajni lub delegaci wybrani na Okr gowych Zjazdach
Delegatów wed ug nast puj cej zasady:
jeden delegat przypada na pi ciu cz onków Okr gu,
na ka de przekroczenie wielokrotno ci pi ciu cz onków przys uguje jeden delegat
2) z g osem doradczym - cz onkowie Zarz du i Krajowej Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali
wybrani delegatami oraz cz onkowie honorowi i zaproszeni go cie.
§ 22
Zarz d Federacji zawiadamia zainteresowanych o czasie, miejscu i porz dku obrad Krajowego
Zjazdu Delegatów, co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.
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§ 23
Uchwa y Krajowego Zjazdu Delegatów zapadaj zwyk wi kszo ci g osów przy obecno ci co
najmniej po owy uprawnionych do g osowania w pierwszym terminie, bez wzgl du na ilo
obecnych w drugim terminie.
§ 24
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów mo e by zwo any z inicjatywy Zarz du, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby cz onków.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwo ywany jest przez Zarz d Federacji w terminie
3 miesi cy od daty zg oszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zosta zwo any.
ZARZ D FEDERACJI
§ 25
1. Zarz d Federacji sk ada si z 3 - 5 cz onków, w tym Prezesa Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Cz onkowie Zarz du nie mog by skazani prawomocnym wyrokiem za przest pstwo umy lne
cigane z oskar enia publicznego lub przest pstwo skarbowe.
3. Zarz d Federacji wybiera ze swego grona Prezydium w ilo ci 3 osób.
§ 26

Do kompetencji Zarz du nale y:
1) wykonywanie uchwa Krajowego Zjazdu Delegatów,
2) reprezentowanie Federacji na zewn trz oraz dzia anie w jej imieniu, upowa niony do tego jest
prezes lub wiceprezes,
3) uchwalanie planów dzia ania i planów finansowych Federacji oraz uchwalanie wysoko ci
sk adek cz onkowskich,
4) przyjmowanie sprawozda finansowych okresowych i rocznych, bilansu oraz rachunku zysków i
strat,
5) podejmowanie uchwa w sprawie podzia u zysku lub róde pokrycia strat,
6) reprezentowanie Federacji w Mi dzynarodowych Federacjach Podnoszenia Ci arów Masters.
7) rozporz dzanie maj tkiem i funduszami Federacji,
8) podejmowanie uchwa w sprawach nie zastrze onych do kompetencji innych w adz Federacji.
§ 27
1. Posiedzenia Zarz du odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na pó roku.
2. Uchwa y Zarz du zapadaj zwyk wi kszo ci g osów przy obecno ci, co najmniej po owy
cz onków.
3. Organem wykonawczym Zarz du jest Biuro PFPC MASTERS, którym kieruje upowa niony przez
Zarz d przedstawiciel. Zakres dzia ania, struktur organizacyjn biura oraz kompetencje
kierownika okre la regulamin zatwierdzony przez Zarz d.
§ 28
W okresie mi dzy posiedzeniami Zarz du dzia a Prezydium, któremu przys uguj uprawnienia
Zarz du.
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
§ 29
1. Komisja Rewizyjna sk ada si z 3 cz onków wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów, w tym
Przewodnicz cego i Sekretarza.
2. Cz onkowie Komisji Rewizyjnej:
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3.
4.
5.
6.
7.

1) nie mog by cz onkami organu zarz dzaj cego ani pozostawa z nimi w zwi zku
ma
skim, we wspólnym po yciu, w stosunku pokrewie stwa, powinowactwa lub
podleg ci s bowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest pstwo umy lne cigane z oskar enia
publicznego lub przest pstwo skarbowe,
3) mog otrzymywa z tytu u pe nienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysoko ci nie wy szej ni przeci tne miesi czne wynagrodzenie
w sektorze przedsi biorstw og oszone przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego za
rok poprzedni.
Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrol ca okszta tu dzia alno ci
Federacji ze szczególnym uwzgl dnieniem gospodarki finansowej pod wzgl dem celowo ci,
rzetelno ci i gospodarno ci.
Komisja Rewizyjna ma prawo wyst powa do Zarz du z wnioskami wynikaj cymi z ustale
kontroli i da wyja nie oraz usuni cia nieprawid owo ci.
Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdania finansowe i osi gni te wyniki, oraz stawia
Zarz dowi wniosek o przyj cie b
odrzucenie tych sprawozda .
Komisja Rewizyjna przedk ada Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz posiada
wy czne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium.
Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej lub upowa niony przez niego cz onek Komisji mo e bra
udzia w posiedzeniach Zarz du z g osem doradczym.
ROZDZIA V
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FEDERACJI

§ 30
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Federacji s Okr gi. Dzia aj
regulaminy uchwalone przez zebrania ogólne cz onków Okr gu.

one w oparciu o

§ 31
1. Okr g mo e by utworzony przez co najmniej 10 osób fizycznych – za ycieli.
2. Tworzenie Okr gów Federacji wymaga zgody Zarz du Federacji.
3. Prezes Federacji ma prawo, w uzasadnionych przypadkach zawiesi dzia alno Okr gu do czasu
podj cia przez Zarz d Krajowy ostatecznej decyzji.
4. Rozwi zanie Okr gu nast puje na mocy uchwa y Zarz du Federacji.
§ 32
adzami Okr gu s :
1) Ogólne Zebrania Cz onków Okr gu;
2) Rada Okr gu;
3) Komisja Rewizyjna (wybiera si w Okr gach licz cych wi cej ni 30 cz onków).
2. Do w adz Okr gu maj zastosowanie odpowiednio postanowienia § 18 niniejszego statutu.
1.

§ 33
1. Ogólne Zebrania Cz onków Okr gu zwo ywane jest przez Rad Okr gu co najmniej raz do roku.
2. Ogólne Zebranie Cz onków Okr gu mo e by równie zwo ane na danie Zarz du Federacji, na
wniosek Komisji Rewizyjnej Okr gu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby
cz onków Okr gu.
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3. Ogólne Zebranie Cz onków Okr gu ma prawo podejmowania uchwa w pierwszym terminie
przy obecno ci co najmniej po owy osób uprawnionych do g osowania, w drugim terminie – bez
wzgl du na liczb obecnych, je eli dalsze postanowienia statutu nie stanowi inaczej.
4. Ogólne Zebranie Cz onków wybiera Delegatów na Krajowy Zjazd.
5. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze zwo ywane s co 4 lata.
6. Termin, miejsce i porz dek obrad ogólnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego ustala Rada
Okr gu i podaje do wiadomo ci cz onkom co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
7. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze:
1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady i Komisji Rewizyjnej Okr gu,
2) wybiera Prezesa, Rad i Komisj Rewizyjn Okr gu,
3) podejmuje uchwa y w sprawach wnoszonych pod obrady ogólnego zebrania i dotycz ce
dzia alno ci Okr gu.
§ 34
1. W okresie mi dzy zebraniami ogólnymi Rada Okr gu kieruje dzia alno ci Okr gu i ponosi
odpowiedzialno za swoj prac przed ogólnym zebraniem cz onków Okr gu oraz Zarz dem
Federacji.
2. Rada Okr gu sk ada si z 3 cz onków, którzy spo ród siebie wybieraj Prezesa, Wiceprezesa
i Sekretarza.
3. Kadencja Rady Okr gu trwa 4 lata, a wybór w adz odbywa si w g osowaniu tajnym lub jawnym
w zale no ci od uchwa y zebrania.
4. Prezes Okr gu oraz cz onkowie Rady Okr gu mog ubiega si o pe nienie swych funkcji
w kolejnych kadencjach.
5. Rada Okr gu zbiera si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni jeden raz na pó roku.
6. Uchwa y Rady Okr gu zapadaj zwyk wi kszo ci g osów przy obecno ci co najmniej po owy
cz onków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 35
Do zakresu dzia ania Rady Okr gu nale y:
1) Wykonywanie uchwa Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarz du Federacji oraz uchwa Ogólnego
Zebrania Okr gu.
2) Przyjmowanie cz onków zwyczajnych.
3) Uchwalanie programów pracy.
4) Gospodarowanie maj tkiem i rodkami finansowymi zgodnie z zasadami ustalonymi przez
Zarz d Federacji.
5) Sk adanie sprawozda ze swojej dzia alno ci Ogólnemu Zebraniu Cz onków Okr gu
i Zarz dowi Federacji.
§ 36
1. Do zakresu dzia ania Komisji Rewizyjnej Okr gu nale y:
1) kontrolowanie ca okszta tu dzia alno ci Okr gu,
2) sk adanie na ogólnym zebraniu cz onków Okr gu sprawozda z przeprowadzonych kontroli.
2. Komisja Rewizyjna Okr gu sk ada si z 2 - 3 cz onków, którzy spo ród siebie wybieraj
przewodnicz cego.
3. Cz onkowie Komisji Rewizyjnej Okr gu maj prawo bra udzia z g osem doradczym w
posiedzeniach Radu Okr gu.
4. Komisja Rewizyjna Okr gu dzia a na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez G ówn
Komisj Rewizyjn .
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ROZDZIA VI
MAJ TEK I FUNDUSZE FEDERACJI

1.
2.

3.

4.

§ 37
Maj tek Federacji stanowi nieruchomo ci, ruchomo ci i fundusze.
Na fundusze Federacji sk adaj si :
1) sk adki roczne cz onków Federacji,
2) dotacje i zadania zlecone,
3) wp ywy z imprez,
4) ofiary i darowizny,
5) inne wp ywy uzyskane z dzia alno ci statutowej Federacji.
Zabrania si :
1) udzielania po yczek lub zabezpieczania zobowi za maj tkiem organizacji w stosunku do jej
cz onków, cz onków organów lub pracowników oraz osób, z którymi cz onkowie, cz onkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostaj w zwi zku ma
skim, we wspólnym
po yciu albo w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwi zani z tytu u
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich maj tku na rzecz ich cz onków, cz onków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, w szczególno ci,
je eli przekazanie to nast puje bezp atnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania maj tku na rzecz cz onków, cz onków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba e to
wykorzystanie bezpo rednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub us ug od podmiotów, w których uczestnicz cz onkowie organizacji,
cz onkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy szych ni rynkowe.
Do sk adania o wiadcze dotycz cych praw i obowi zków maj tkowych Federacji uprawniony
jest Prezes, Wiceprezes lub upowa niony przez Zarz d Pe nomocnik.
ROZDZIA VI
ZMIANA STATUTU I ROZWI ZANIE SI FEDERACJI

§ 38
Uchwa w sprawie zmiany statutu lub rozwi zania si Federacji podejmuje Krajowy Zjazd
Delegatów wi kszo ci 2/3 g osów w obecno ci, co najmniej po owy liczby delegatów.
§ 39
Uchwa a o rozwi zaniu si Federacji okre li sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie
maj tek Federacji.
§ 40
Uchwa a o przeznaczeniu maj tku Federacji wymaga zatwierdzenia przez w adz rejestracyjn .
Bia ogard, dnia 25.04.2015 r.

Przewodnicz cy Zebrania
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