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      Tekst ujednolicony 
 
 

Statut  
Polskiego Związku Kręglarskiego  

 
 

Nazwa, charakter prawny, teren działania, siedziba władz 
 

§ 1 
1. Polski Związek Kręglarski, w skrócie PZKręgl., zwany dalej „Związkiem”,  jest polskim 

związkiem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie. 
2. W kontaktach międzynarodowych obok nazwy jak w ust.1 Związek używa również nazwy 

w języku angielskim: Polish Bowling Federation. 
 

§ 2 
Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska i zagranica , a siedzibą władz jest 
miasto Poznań. 
 

§ 3 
Związek jest polskim związkiem sportowym i posiada osobowość prawną. 
 

§ 4 
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. 
2. Związek jest jedynym reprezentantem sportu kręglarskiego w kraju i za granicą. 
 

§ 5 
1. Związek, jako osoba prawna, działa zgodnie z niniejszym statutem, uchwałami władz 

Związku oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Związek 
stosuje się do postanowień „Karty Olimpijskiej” Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 
(MKOl). 

2. W zakresie swej działalności Związek podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw 
kultury fizycznej . 

3. Związek działa w zakresie kręglarstwa w odmianie dziewięciokręglowej (kręglarstwo 
klasyczne, kręglarstwo parkietowe) , dziesięciokręglowej (bowling) oraz kręglarstwa 
niepełnosprawnych, tworząc odpowiednie sekcje specjalistyczne - Sekcję Kręglarstwa 
Klasycznego dla odmiany dziewięciokręglowej , Sekcję Bowlingu Sportowego dla odmiany 
dziesięciokręglowej i Sekcję Niepełnosprawnych: Niewidomych i Słabowidzących dla obu 
odmian. 

§ 6 
Związek posiada sztandar, flagę, odznakę organizacyjną oraz pieczęć i używa ich zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

§ 7 
1. W ramach swej działalności Związek współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami 

zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej i sportu, w tym sportu kręglarskiego we 
wszystkich jego odmianach. 

2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o 
takim samym lub podobnym profilu działania. 

 
§ 8 

1. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy członków zrzeszonych w nim 
organizacji i działaczy. 

2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników. 
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Cele i sposoby działalności Związku 
 

§ 9 
Celem Związku jest: 

1) organizacja, popularyzacja i wszechstronny rozwój kręglarstwa, 
2) reprezentowanie interesów sportu kręglarskiego w organizacjach i instytucjach 

krajowych i międzynarodowych, 
3) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju kręglarstwa, 
4) wykonywanie zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów. 
5) promocja i organizacja wolontariatu 

 
§ 10 

Związek realizuje swoje cele przez: 
1) opracowywanie kierunków i programów rozwoju kręglarstwa, 
2) organizowanie i prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego zawodników, 

trenerów, instruktorów i sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i 
organizacjami, 

3) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami 
stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad 
przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad 
uprawiania sportu, 

4) organizację i realizację współzawodnictwa sportowego, 
5) współpracę z okręgowymi związkami kręglarskimi, 
6) realizację całokształtu spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem 

klubom sportowym i zawodnikom licencji uprawniających do udziału we 
współzawodnictwie sportowym, 

7) określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników, 
8)  reprezentowanie poza ruchem olimpijskim i paraolimpijskim sportu polskiego w 

międzynarodowych  organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

9) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym, 

10) określanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu sportowego,   
11) przyznawanie licencji sędziego sportowego w kręglarstwie, 
12) określanie niezbędnych warunków jakie należy stworzyć sędziom sportowym w 

kręglarstwie dla umożliwienia im właściwego wypełniania funkcji sędziego, 
13) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów sportowych w 

kręglarstwie, 
14) określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to 

postępowanie, ich kompetencji oraz rodzajów i wielkości wymierzanych kar, z wyjątkiem 
zasad i reguł dotyczących dopingu w sporcie zastrzeżonych dla Polskiej Agencji 
Antydopingowej. 

15) wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz innych programów 
podobnego typu, 

16) inspirowanie budowy obiektów kręglarskich i stałą troskę o ich stan techniczny, 
17) podejmowanie różnych przedsięwzięć zgodnych z prawem zmierzających do realizacji 

celów statutowych, 
18) pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej. 

 
 
 

§ 11 
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Dla uzyskania środków finansowych, koniecznych dla realizacji celów statutowych, Związek 
może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym 
celu Związek może powoływać fundacje, wstępować do spółek prawa handlowego oraz 
uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych. 
 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 
 

§ 12 
Członkowie Związku dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 
2) honorowych, 
3) wspierających. 

 
§ 13 

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, 
okręgowe związki kręglarskie oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt 
założycielski przewiduje prowadzenie działalności w kręglarstwie. 

2. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla 
rozwoju kręglarstwa. 

3. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane 
realizacją celów statutowych Związku, wspierające Związek organizacyjnie, finansowo lub 
sponsorujące jego działalność. Osoby prawne działają w związku poprzez 
upełnomocnionych przedstawicieli. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego 
zgłoszenia. Od negatywnej decyzji Zarządu Związku w sprawie nabycia członkostwa 
wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Krajowego Zjazdu 
Delegatów. Zarząd ustala zasady i kryteria, których spełnienie jest warunkiem uzyskania 
członkostwa Związku. 

5. Godność prezesa honorowego i członka honorowego Związku nadaje Krajowy Zjazd 
Delegatów na wniosek Zarządu lub delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. 

 
§ 14 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku poprzez swoich delegatów, 
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku, 
3) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

Związku. 
2. Prezesi i członkowie honorowi mają prawo brania udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów 

z głosem doradczym oraz posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 
czynnego prawa wyborczego. Prezesi honorowi mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 
Związku z głosem doradczym. 

3. Członkowie wspierający mają prawo brać udział lub być reprezentowani przez swego 
przedstawiciela na Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym i mają wszystkie 
prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 

 
§ 15 

Członkowie Związku są zobowiązani do: 
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego 

kręglarstwa, 
2) udzielania Związkowi pomocy w realizacji jego zadań statutowych, 
3) przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie, a w 

kręglarstwie w szczególności, 
4) opłacanie składek członkowskich. 

 
§ 16 
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1. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Związku wpłacają wpisowe w formie jednorazowej 
opłaty licencyjnej, zaś członkowie zwyczajni i członkowie wspierający wnoszą do dnia 31 
marca roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez zarząd Związku. 

2. Członkowie honorowi Związku mogą opłacać roczną składkę członkowską według 
własnego uznania. 

 
§ 17 

1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje wskutek: 
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu Związku, 
2) rozwiązania się stowarzyszenia względnie sekcji kręglarskiej w tym stowarzyszeniu oraz 

likwidacji spółki akcyjnej, 
3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały zarządu Związku w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego statutu, 
2. Członkostwo wspierające Związku ustaje wskutek: 

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do zarządu Związku, 
2) cofnięcia przedstawicielowi pełnomocnictwa do reprezentowania osoby prawnej i nie 

wyznaczenia innego przedstawiciela, 
3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały zarządu Związku w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego statutu. 
3. Członkostwo honorowe może być cofnięte tylko uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów z 

bardzo ważnych powodów. 
4. Członek zwyczajny i wspierający może być zawieszony przez zarząd Związku w prawach 

członkowskich w przypadku naruszania postanowień niniejszego statutu. 
5. Zawieszenie klubu sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym 

pozbawieniu sekcji kręglarskiej uprawnień statutowych, a zwłaszcza prawa do udziału w 
systemie rozgrywek sportowych wszelkich szczebli. 

 
§ 18 

Od uchwały zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich 
przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów w 
terminie 30 dni od otrzymania decyzji. 
 

Organy władzy Związku 
 

§ 19 
Organami władzy Związku są: 

1) Krajowy Zjazd Delegatów, 
2) Zarząd Związku, 
3) Komisja Rewizyjna Związku. 

 
§ 20 

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 
2. Członkiem organów władzy Związku wymienionych w § 19 p. 2 i 3 może zostać osoba 

zgłoszona, a następnie wybrana przez delegatów. 
3. Zarząd Związku, zarządy sekcji i komisja rewizyjna Związku mają prawo dokooptowania 

nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. 
Liczba nowych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków 
pochodzących z wyboru. 

 
 

Krajowy Zjazd Delegatów 
 

§ 21 
1. Najwyższym organem władzy Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów, który może być: 

1) zwyczajny, 
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a) sprawozdawczo-wyborczy, 
b) sprawozdawczy, 

2) nadzwyczajny. 
2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez zarząd Związku raz na cztery 

lata, w pierwszej połowie roku, jako sprawozdawczo-wyborczy. Termin, miejsce i porządek 
dzienny obrad powinny być podane do wiadomości delegatów nie później niż 30 dni przed 
terminem Zjazdu. 

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany przez zarząd Związku z 
własnej inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej Związku lub co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków Związku. 

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez zarząd Związku najpóźniej 
w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których 
został zwołany. 

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, na którym wybrano nowe władze, nie przerywa 
okresu kadencji władz. 

6. Zarząd zwołuje corocznie sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów w ostatnią sobotę 
czerwca- celem rozpatrzenia sprawozdania z działalności zarządu Związku oraz 
sprawozdania finansowego Związku ocenionego uprzednio przez biegłego rewidenta i 
zatwierdzenia ich przez delegatów na zjeździe. 

7.  Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów nie jest zwoływany w roku, w którym  

 odbywa się Krajowy Zjazd Delegatów sprawozdawczo –wyborczy lub nadzwyczajny 

Krajowy Zjazd   Delegatów, podczas którego zostaną rozpatrzone  

     sprawozdania wymienione w ust. 6 powyżej”. 

8.Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, 
że statut stanowi inaczej. 

 

 
§ 22 

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą: 
1) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych Związku wybrani na zasadach: 

a) każdy zrzeszony okręgowy związek kręglarski - członek Związku - dwa mandaty, 
b) każdy zrzeszony klub - członek Związku - jeden mandat przy liczbie licencjonowanych 

zawodników Związku  10 i więcej,  
2) z głosem doradczym - członkowie zarządu i komisji rewizyjnej o ile nie zostali wybrani 

delegatami, prezesi honorowi, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni 
goście. 

2. Wybrany delegat może brać udział w Zjeździe tylko osobiście. 
3. Każdemu delegatowi na Zjeździe przysługuje tylko jeden głos. 
4. Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa 

liczby delegatów w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę uczestniczących 
delegatów. 

 
§ 23 

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy: 
1) uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku, 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku, 
3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej, 
4) wybór organów władzy Związku, 
5) nadawanie godności członka honorowego, 
6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Związku, 
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu w sprawie nieprzyjęcia na członka, 

wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Związku, 



 6 

8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 
Związku. 

9) Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego 
 

 
 

Zarząd Związku 
 

§ 24 
1.  Zarząd Związku składa się z nie więcej niż 13 osób. W skład zarządu wchodzą  

     Prezes Związku, trzej wiceprezesi - przewodniczący sekcji, trzej zastępcy 

przewodniczących  oraz pozostali członkowie zarządów   sekcji ( po dwóch z każdej Sekcji- 

Kapitan sportowy i członek). 
2.  Członków zarządu wybiera Krajowy Zjazd Delegatów. 
 

§ 25 
Do kompetencji zarządu w szczególności należy: 
1) wykonywanie uchwał i zaleceń Krajowego Zjazdu Delegatów, w szczególności w zakresie 

kierunków działalności i założeń programowych Związku oraz realizacji celów statutowych 
Związku, 

2) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
3) realizowanie zadań władz sportowych w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu 

kręglarstwa oraz wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, 
4) występowanie do władz sportowych w sprawach: 

a) dotacji i zadań zleconych dla Związku, 
b) szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr trenersko-instruktorskich, 
c) budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami sportu 

kręglarskiego, 
d) wnioskowanie rozdziału środków na kręglarstwo, 

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami, 
6) uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku, 
7) nadzór nad działalnością zarządów sekcji, 
8) przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie oraz ocena działalności członków zwyczajnych i 

wspierających, 
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów sekcji, komisji problemowych i członków 

Związku, 
10) reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach sportowych, 
11) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych działających przy 

Zarządzie Związku na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd, 
12) rozstrzyganie sporów związanych z działalnością członków Związku, 
13) nadawanie zawodnikom licencji sportowych na wniosek zarządów sekcji, 
14) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków 

niezbędnych dla rozwoju kręglarstwa, 
15) nadawanie klubom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, 
16) określanie praw i obowiązków zawodników, 
17) ustalanie zasad przyznawania licencji zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym, 
18) ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego w kręglarstwie, 
19) ustalanie zasad i trybu zmian przynależności zawodnika do klubu sportowego, 
20) ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego, składek rocznych, licencji oraz innych opłat 

od osób fizycznych i prawnych na rzecz Związku, 
 

§ 26 
Zarząd Związku działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
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Prezydium zarządu Związku 
 

§ 27 
1. Prezydium zarządu Związku  tworzą 4 osoby: Prezes,  trzej wiceprezesi-przewodniczący 

sekcji .  
2. Zakres działania i kompetencji prezydium określa regulamin zarządu. Ze swej działalności 

prezydium składa sprawozdanie Zarządowi na najbliższym posiedzeniu. 
3. W okresie między posiedzeniami zarządu i prezydium ich uprawnienia przysługują 

prezesowi lub upoważnionemu wiceprezesowi, którzy są zobowiązani do poinformowania 
prezydium o podjętych decyzjach na najbliższym posiedzeniu. Decyzje nie mogą być 
niezgodne z wcześniejszymi uchwałami zarządu lub jego prezydium. 

4. W przypadku choroby prezesa względnie z innych przyczyn niemożności kontynuowania 
pracy, obowiązki i uprawnienia przejmuje upoważniony wiceprezes. 
 
 

§ 28 
Do realizacji swych zadań zarząd Związku może okresowo lub na stałe powołać 
pełnomocników działających w jego imieniu i w zakresie udzielonych kompetencji. 
 

§ 29 
1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku( jedno na przełomie roku 

a drugie przed Zjazdem Delegatów), a posiedzenia prezydium co najmniej raz na trzy 
miesiące. W posiedzeniach zarządu Związku mogą uczestniczyć zaproszeni działacze z 
głosem doradczym. 

2. W nagłych wypadkach można podjąć decyzje na podstawie przeprowadzonych rozmów 
telefonicznych oraz kontaktów poprzez pocztę elektroniczna z członkami zarządu i 
przedstawić je na najbliższym zebraniu zarządu. 

3. Posiedzenia zarządu i prezydium są protokołowane. 
 

§ 30 
Uchwały zarządu i prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  
połowy składu osobowego, a przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos 
przewodniczącego posiedzenia. 
 
                                                           Prezes Związku 
 
                                                                       § 31 
1.  Prezes  Związku jest wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatów w odrębnym tajnym 

     głosowaniu, a jego kandydatura musi być zgłoszona do zarządu Związku przez członka 

     zwyczajnego i podana do publicznej wiadomości  co najmniej 14 dni przed Krajowym 

Zjazdem Delegatów lub nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów.  

      

2.  Kandydat na prezesa przedstawia delegatom swój program działania oraz może zgłosić 

     propozycję składu zarządu Związku.  

3.  Prezes Związku: 

     a) reprezentuje Związek na zewnątrz,  

     b) przewodniczy i kieruje pracami zarządu i jego prezydium,  

     c) nadzoruje pracę biura Związku oraz podległych komisji. 
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 4. Funkcję prezesa Związku może pełnić ta sama osoba maksymalnie przez kolejne dwie 

kadencje.  

 
Zarząd sekcji 

 
§ 32 

1. Zarząd sekcji jest wewnętrznym organem Związku kierującym działalnością sportową oraz 
organizacyjną w ramach danej dyscypliny kręglarskiej w zakresie udzielonych przez Zarząd 
uprawnień. 

2. Sekcja w ramach udzielonych uprawnień jest samorządna i podlega nadzorowi zarządu 
Związku. 

 
 

§ 33 
3. Głównym zadaniem sekcji jest stała troska o rozwój powierzonej jej dyscypliny kręglarskiej 

i jej bazy dla realizacji celów statutowych. 
 

§ 34 
Sekcja ma prawo i obowiązek używać odznakę organizacyjną i flagę Związku. 
 

§ 35 
1. Zarząd sekcji wybrany na Krajowym Zjeździe Delegatów składa się z nie więcej niż 4 

osób, w tym przewodniczącego w randze wiceprezesa Związku, zastępcy 

przewodniczącego i kapitana sportowego danej sekcji. 

2. Przewodniczący sekcji wchodzi w skład prezydium zarządu Związku. 
 

§ 36 
Do kompetencji zarządu sekcji należy: 

1) reprezentowanie sekcji na terenie kraju i działanie w jej imieniu w ramach udzielonych 
przez zarząd Związku uprawnień, 

2) realizowanie wytycznych i poleceń władz sportowych i władz Związku w zakresie rozwoju 
i podnoszenia poziomu powierzonej specjalizacji kręglarskiej, 

3) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie podległych komisji problemowych 
działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez zarząd Związku, 

4) powoływanie i odwoływanie trenerów kadry narodowej, 
5) wnioskowanie do zarządu Związku o nadanie licencji klubowych i licencji zawodniczych 

uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 
6) stały nadzór nad realizacją kalendarza sportowego, przygotowanie regulaminów 

zawodów na sezon sportowy oraz zasad współzawodnictwa sportowego do 
zatwierdzenia przez zarząd Związku, 

7) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów i środków 
niezbędnych dla rozwoju powierzonej sekcji dyscypliny kręglarskiej, 

8) przygotowanie planów działania i planów finansowych sekcji, 
9) wnioskowanie o ustalenie opłat licencyjnych i innych opłat na rzecz Związku, 

 
 

§ 37 
1. Posiedzenia zarządu sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na  

pół roku. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni prezesi okręgowych 
związków kręglarskich lub klubów z głosem doradczym. 

2. W posiedzeniach zarządu sekcji ma prawo uczestniczyć prezes Związku  z głosem 
doradczym. O Miejscu i terminie przewodniczący sekcji powiadamia prezesa Związku. 
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3. Posiedzenia zarządu sekcji są protokołowane. 
 
 
 

§ 38 
Uchwały zarządu sekcji zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów za 
i przeciw decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

 
 
 
 

Zawodnicy 
 

§ 39 
4. Zawodnikiem jest osoba posiadająca licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym. 
5. Kadrę narodową stanowią zawodnicy zakwalifikowani jako kandydaci do reprezentacji 

kraju. 
6. Przed powołaniem do kadry narodowej zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie 

swego wizerunku w stroju reprezentacji przez Związek na zasadach określonych w ustawie 
o sporcie. 

7. Klub sportowy po zakwalifikowaniu zawodnika do kadry narodowej jest obowiązany 
umożliwić mu uczestniczenie w przygotowaniach do udziału w międzynarodowych 
zawodach i udział w nich. 

 
§ 40 

1. Podstawowymi obowiązkami zawodnika są w szczególności: 
1) reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych, 
2) aktywny udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym, 
3) poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim, 
4) przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej. 

2. W przypadku niewykonywania obowiązków określonych w ust. 1, zawodnik może ponosić 
odpowiedzialność dyscyplinarną. 

 
Komisja Rewizyjna Związku 

 
§ 41 

1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Krajowy 
Zjazd Delegatów, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Komisja rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku, odpowiedzialnym tylko przed 
Krajowym Zjazdem Delegatów i działa na podstawie praw i obowiązków zawartych w 
statucie Związku oraz na podstawie regulaminu obejmującego tryb i formy pracy Komisji. 

3. Przewodniczący kieruje pracami komisji i reprezentuje jej stanowisko wobec innych 
organów statutowych Związku. W razie nieobecności przewodniczącego jego funkcję 
przejmuje wiceprzewodniczący. Sekretarz prowadzi dokumentację działalności komisji. 

4. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia w 
posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym. 

 
§ 42 

1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej Związku należy: 
1) czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez zarząd Związku i zarządy 

sekcji, 
2) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, w 

tym sekcji, zbadanie prawidłowości wykonywania przez Zarząd i zarządy sekcji zadań 
statutowych i przestrzegania obowiązujących przepisów, 
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3) badanie okresowych sprawozdań i bilansów, 
4) występowanie do zarządu Związku i zarządów sekcji z ocenami, wnioskami i zaleceniami 

wynikającymi z kontroli oraz żądanie wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości, 
5) kontrola realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, uchwał zarządu Związku i 

zarządów sekcji oraz zaleceń komisji rewizyjnej Związku, 
6) przedkładanie sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów oraz 

wyłączność w stawianiu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. 
2. Komisja ma obowiązek sporządzania z przeprowadzonych kontroli protokołów z wnioskami 

i zaleceniami, a z całokształtu swej działalności oraz kontroli działalności zarządu Związku 
i zarządów sekcji okresowych sprawozdań. 

3. Komisja rewizyjna Związku działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
 
 

Nagrody i wyróżnienia 
 

§ 43 
1. Zarząd Związku, na wniosek zarządów sekcji i okręgowych związków kręglarskich lub 

innych członków Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla kręglarstwa 
zawodników i działaczy oraz nadawania im własnych odznaczeń związkowych. 

2. Zarząd Związku, na wnioski jak w ust. 1 lub z własnej inicjatywy może występować o 
nadanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz wyróżnień dla zawodników i działaczy 
zasłużonych dla kręglarstwa. 

 
§ 44 

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa Ustawa o sporcie 
i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz regulaminy Związku. 
 

Postępowanie dyscyplinarne 
 

§ 45 
1. Związek ma prawo nakładania kar na: 

1) członków Związku, 
2) zawodników, 
3) trenerów i instruktorów, 
4) sędziów, 
5) działaczy. 

2. Jako organy dyscyplinarne w Związku działają: 
1) na szczeblu sekcji: 

a) Komisja Gier i Dyscypliny sekcji pod kierownictwem kapitana sportowego sekcji, która 
prowadzi i nadzoruje rozgrywki sportowe w danej dyscyplinie kręglarskiej, weryfikuje 
wyniki spotkań i w pierwszej instancji nakłada kary wynikające z nieprzestrzegania 
regulaminów w czasie i w związku z rozgrywkami, 

b) Zarząd sekcji jako organ odwoławczy, którego decyzje są ostateczne. 
2) na szczeblu Związku: 

a) Komisja Dyscyplinarna Związku, która w pierwszej instancji orzeka o karach 
dyscyplinarnych za naruszenie lub niewykonywanie postanowień statutu i 
regulaminów Związku, z wyjątkiem spraw określonych w p. 1, 

b) Zarząd Związku jako organ odwoławczy, którego decyzje są ostateczne, 
3) Zarząd Związku. 

3. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego, orzekania kar i egzekwowania ich 
wykonania oraz rodzaje kar określają regulaminy dyscyplinarne uchwalone przez Krajowy 
Zjazd Delegatów. 

4. Zarząd Związku jest organem odwoławczym od decyzji organów dyscyplinarnych członków 
Związku. 

5. Rodzaje kar: 
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1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) zawieszenie w prawach zawodnika, działacza, trenera, sędziego, członka Związku, 
4) odebranie licencji zawodnikowi, sędziemu, klubowi, wykluczenie ze Związku, 
5) kary finansowe w wysokości określonej w Regulaminie Dyscyplinarnym Związku . 

6. Decyzje dyscyplinarne organów Związku mogą być zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego 
ds. Sportu przy PKOl . 
 
 
 
 

§ 46 
1. Zarząd Związku może powołać Sąd Polubowny do rozpoznawania spraw związanych z 

roszczeniami majątkowymi powstałymi na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju 
kręglarstwa w Polsce. 

2. Sąd polubowny działa na podstawie regulaminu dyscyplinarnego uchwalonego przez 
Krajowy Zjazd Delegatów. 

 
Majątek i fundusze Związku 

§ 47 
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Fundusze Związku składają się z: 

1) wpływów z zawodów organizowanych przez Związek, 
2) środków na realizację zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej i sportu, 
3) wpisowego, składek rocznych i opłat licencyjnych członków Związku, 
4) darowizn, 
5) innych wpływów uzyskanych z działalności statutowej Związku. 

 
§ 48 

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób: prezesa przy współudziale właściwego wiceprezesa albo 

prezesa lub wiceprezesa przy współudziale upoważnionego członka zarządu, w innych 

sprawach konieczne jest złożenie podpisu przez wszystkich członków zarządu jako organu 

reprezentującego związek. 
 

§ 49 
Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku 
 

§ 50 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Krajowy Zjazd 
Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 
 

§ 51 
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi likwidatorów, sposób likwidacji i cel na jaki 
przeznaczony zostanie majątek Związku. 
 

§ 52 
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Statut niniejszy uchwalony został w dniu 2 lutego 1977 roku przez Krajowy Zjazd Delegatów 
Związku, zmieniony przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 3 marca 2001 roku, a Krajowe 
Zjazdy Delegatów w dniu 20 listopada 2005 roku , 19 grudnia 2009 roku , 01.09.2012 oraz 
23.04.2017 roku wprowadziły zmiany, które zawiera niniejszy tekst ujednolicony. Statut 
niniejszy obowiązuje wszystkich członków Związku od momentu uchwalenia i wprowadzenia 
zmian. 
Zmiana Statutu Związku wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej oraz ujawnienia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
 
 
 
Uwagi dodatkowe:  

 1. Podstawę prawną uchwalonego Statutu stanowi: Ustawa o  sporcie z dnia 25.06.2010 r. 

(Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7.04. 1989 r. (t. 

jedn. z 2001 r. Nr 79, poz. 855). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


