Jednolity tekst Statutu PFSM uchwalony na Nadzwyczajnym Zje dzie
Delegatów w Warszawie w dn.19.06.2004r.

STATUT
Polskiej Federacji Sportu M odzie owego
Rozdzia I
Nazwa, teren dzia ania, siedziba w adz i charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie „Polska Federacja Sportu M odzie owego”, (PFSM) zwana dalej
„Federacj#”, jest interdyscyplinarnym zwi#zkiem stowarzysze% kultury fizycznej.
§ 2.
Terenem dzia ania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzib# w adz miasto
sto eczne Warszawa.
§ 3.
Federacja posiada osobowo-. prawn#, jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S#dowym
i dzia a zgodnie z prawem obowi#zuj#cym w Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie o Kulturze
Fizycznej (Dz.U. Nr 25 poz. 113 i pó5n. zm.), Prawie o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr
20 poz. 104 z pó5n. zm.), Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96 poz. 873)
o Dzia alno-ci Po ytku Publicznego i Wolontariacie w szczególno-ci Rozdzia 3 Art. 20
z punktami 1-7 i niniejszym statutem PFSM.
§ 4.
1. Federacja u ywa piecz?ci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowi#zuj#cych w tym zakresie przepisów.
2. Znak Federacji przedstawia, pi?. kó ek olimpijskich w okr?gu zwie%czone g ow# or a, jak
w za #czniku.
§ 5.
1.
2.

Federacja opiera swoj# dzia alno-. na pracy spo ecznej swoich cz onków.
Do prowadzenia swoich spraw Federacja mo e zatrudnia. pracowników.
§ 6.

Federacja jest organizacj# o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie
dzia alno-ci dochody przeznaczane s# na realizacj? zada% statutowych.

Rozdzia II
Cele i kierunki dzia ania
§ 7.
1. Celem Federacji jest realizowanie zada% publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, a w szczególno-ci rozwój sportu dzieci i m odzie y na terenie ca ego
kraju oraz koordynacja dzia a% wszystkich stowarzysze% i organizacji cz onkowskich, a
tak e ochrona praw i interesów swoich cz onków i reprezentowanie ich wobec w adz, oraz
wychowanie m odzie y przez sport uwzgl?dniaj#c przeciwdzia anie negatywnym
zjawiskom spo ecznym, szczególnie narkomanii i alkoholizmowi.
2. Federacja realizuje swoje cele przede wszystkim wspó pracuj#c z w adzami pa%stwowymi i
samorz#dowymi oraz jednostkami upowa nionymi do realizacji zada% kultury fizycznej w
szczególno-ci poprzez:
a) koordynowanie i kierowanie systemem sportu dzieci i m odzie y na terenie kraju
zgodnie z ustalonym programem dzia ania,
b) organizowanie wspólnych dzia a% cz onków Federacji oraz instytucji i organizacji
prowadz#cych dzia alno-. w sporcie,
c) uczestnictwo w programowaniu procesu szkolenia sportowego sportu dzieci i m odzie y
oraz popularyzacji sportu na wszystkich etapach,
d) wspó organizowanie systemu wspó zawodnictwa sportowego dzieci i m odzie y na
szczeblu centralnym oraz opracowywanie wytycznych i koordynowanie
wspó zawodnictwa na ni szych szczeblach,
e) analiz? szkolenia i wspó zawodnictwa sportowego dzieci i m odzie y,
f) programowanie i prowadzenie szkolenia, doskonalenia kadr niezb?dnych do realizacji
zada% sportowych,
g) wspó dzia anie w programowaniu i koordynacji opieki lekarskiej w sporcie, oraz bada%
diagnostycznych w sporcie
h) programowanie bada% naukowych w sporcie przy wspó pracy z instytucjami
naukowymi,
i) programowanie systemu wychowawczego oraz zasad fair play, zwalczanie wszelkich
wynaturze%, a szczególnie dopingu w sporcie,
j) wspieranie i pomoc w funkcjonowaniu UKS,
k) tworzenie warunków dla rozwoju bazy sportowej.
l) pozyskiwanie -rodków finansowych na realizacj? zada% sportu dzieci i m odzie y ze
szczególnym uwzgl?dnieniem wspierania swoich cz onków w tym zakresie,
) opracowywanie wniosków w celu usprawnienia dzia a% wszystkich organizacji
cz onkowskich,
m) propagowanie i promocja sportu w-ród ogó u spo ecze%stwa,
n) wspó dzia anie z PKOL w zakresie promocji i szerzenia idei olimpijskich,
o) wspó dzia anie w prowadzeniu dzia alno-ci z zakresu sportu dzieci i m odzie y dla osób
niepe nosprawnych,
p) programowanie, opracowywanie i wydawnictwo w zakresie organizacji sportu dzieci i
m odzie y,
r) podejmowanie innych dzia a% niezb?dnych dla realizacji zada% statutowych,
s) udzia w dzia alno-ci organizacji krajowych i mi?dzynarodowych.
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Rozdzia III
Cz onkowie, ich prawa i obowi&zki
§ 8.
1. Cz onkowie Federacji dziel# si? na:
- zwyczajnych,
- wspieraj#cych,
- honorowych.
2. Cz onkami zwyczajnymi s# Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej (WISKF) oraz mog# by. inne ogólnopolskie organizacje zajmuj#ce si? sportem
dzieci i m odzie y posiadaj#ce osobowo-. prawn#. Cz onkiem PFSM mo e by. tylko
jedno WISKF danego województwa.
3. Cz onkami wspieraj#cymi mog# by. osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacj#
celów Federacji ,wspieraj#ce j# organizacyjnie , finansowo lub sponsoruj#c jej dzia anie.
4. Przyj?cie w poczet cz onków (zwyczajnych lub wspieraj#cych) dokonuje Zarz#d w formie
uchwa y na podstawie pisemnego zg oszenia kandydata na cz onka.
5. W przypadku odmowy przyj?cia w poczet cz onków przez Zarz#d, kandydat mo e odwo a.
si? do Zjazdu Delegatów, który rozpatrzy odwo anie i podejmie ostateczn# decyzj?.
6. Godno-. Cz onka Honorowego nadaje Zjazd Delegatów zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 6.
§ 9.
1. Cz onkowie zwyczajni Federacji maj# prawo do:
a) uczestniczenia z g osem stanowi#cym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym w
Zje5dzie Delegatów Federacji, zwanym dalej „Zjazdem Delegatów”, za po-rednictwem
swoich delegatów,
b) oceny dzia alno-ci i zg aszania postulatów i wniosków do w adz Federacji,
c) korzystania z wszelkiej pomocy i opieki Federacji zgodnie ze statutem.
2. Cz onkowie Honorowi i wspieraj#cy maj# prawa cz onków zwyczajnych z wyj#tkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego. Cz onkowie Honorowi zwolnieni s# z op acania
sk adek cz onkowskich.
3. Cz onkowie zwyczajni Federacji zobowi#zani s# do:
a) przestrzegania statutu, zarz#dze%, regulaminów oraz innych przepisów obowi#zuj#cych
w sporcie,
b) dzia ania zgodnie z uchwa ami i wytycznymi w adz Federacji,
c) aktywnego udzia u w realizacji zada% statutowych Federacji,
d) regularnego op acania sk adek cz onkowskich.
4. Cz onkowie wspieraj#cy Federacji zobowi#zani s# do regularnego op acania sk adek
cz onkowskich.
§ 10.
1. Cz onkostwo w Federacji ustaje w przypadku:
1) wyst#pienia z Federacji zg oszonego na pi-mie do Zarz#du,
2) rozwi#zania organizacji b?d#cej cz onkiem Federacji,
3) skre-lenia z powodu nie p acenia sk adek przez okres jednego roku,
4) wykluczenia z powodu naruszenia postanowie% statutu, uchwa , regulaminów zarz#du,
przepisów obowi#zuj#cych w sporcie lub nie realizowania zada% publicznych w
zakresie sportu dzieci i m odzie y zlecanych przez samorz#d wojewódzki i MENiS.
2. Skre-lenie lub wykluczenie nast?puje na podstawie prawomocnej uchwa y Zarz#du.
3. Od uchwa Zarz#du Federacji okre-lonych w ust?pie 1 pkt 3, 4 przys uguje odwo anie do
Zjazdu Delegatów.
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Rozdzia IV
W adze Federacji
§ 11.
1. W adzami Federacji s#:
1) Zjazd Delegatów,
2) Zarz#d,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja w adz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa si? w g osowaniu tajnym lub jawnym
w zale no-ci od decyzji Zjazdu Delegatów.
3. Dla wa no-ci uchwa Zjazdu Delegatów wymagana jest obecno-. co najmniej 50%
delegatów w pierwszym terminie a w drugim bez wzgl?du na ilo-. obecnych.
4. Je eli szczegó owe postanowienia niniejszego Statutu nie przewiduj# inaczej, uchwa y
wszystkich w adz Federacji podejmowane s# zwyk # wi?kszo-ci# g osów przy obecno-ci
co najmniej po owy uprawnionych do g osowania. Przy równej ilo-ci g osów decyduje
g os Przewodnicz#cego zebrania.
§ 12.
1. Zjazd Delegatów jest najwy sz# w adz# Federacji.
2. Zjazd Delegatów mo e by. zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zwyczajny Zjazd Delegatów:
- Sprawozdawczo – Wyborczy odbywa si? co 4 lata,
- Sprawozdawczy co 2 lata.
4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów odbywa si? na zasadach okre-lonych w § 15.
§ 13.
1. Do kompetencji Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów nale y:
1) uchwalenie generalnych kierunków dzia ania i za o e% programowych Federacji,
2) rozpatrywanie sprawozda% Zarz#du i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium
Zarz#dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) wybór Prezesa, Zarz#du i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalenie zmian statutu,
5) rozpatrywanie odwo a%,
6) podejmowanie uchwa y w sprawie nadania godno-ci Cz onka Honorowego Federacji
osobom szczególnie zas u onym dla rozwoju sportu. Tryb nadawania okre-la regulamin
uchwalony przez Zarz#d,
7) podejmowanie uchwa y w sprawie rozwi#zania Federacji i przeznaczenia jej maj#tku,
8) podejmowanie uchwa w innych sprawach wniesionych przez Zarz#d lub cz onków, a
nie nale #cych do kompetencji innych w adz.
2. Do kompetencji Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów nale y:
1) dokonywanie okresowej oceny dzia alno-ci Zarz#du i akceptowanie programu
dzia ania na najbli sze 2 lata,
2) rozpatrywanie ewentualnych odwo a% od uchwa Zarz#du,
3) podejmowanie uchwa y w innych sprawach wniesionych przez Zarz#d lub cz onków,
a nie nale #cych do kompetencji innych w adz,
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§ 14.
1. W Zje5dzie Delegatów udzia bior#:
1) z g osem stanowi#cym – delegaci cz onków zwyczajnych Federacji, wybrani wg klucza
wyborczego uchwalonego ka dorazowo przez Zarz#d Federacji, oraz cz onkowie
dotychczasowych w adz,
2) z g osem doradczym – cz onkowie honorowi, cz onkowie wspieraj#cy oraz zaproszeni
go-cie.
2. Delegaci z Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów zachowuj# mandaty na okres
kadencji.
3. O terminie, miejscu i porz#dku Zjazdu Delegatów Zarz#d zawiadamia delegatów co
najmniej na 30 dni przed terminem.
§ 15
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwo uje Zarz#d z w asnej inicjatywy, na pisemny
wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby cz onków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwo uje Zarz#d w terminie 3-ch miesi?cy od daty
z o enia wniosku i obraduje wy #cznie nad sprawami, dla których zosta zwo any.
§ 16
W okresie mi?dzy Zjazdami Delegatów w adz? Federacji stanowi Zarz#d, którego
posiedzenia odbywaj# si? w miar? potrzeb nie rzadziej jednak ni raz na kwarta .
§ 17
1. Zarz#d sk ada si? z 20 – 25 cz onków, w tym Prezesa i Dyrektora Biura.
2. Wyboru Prezesa dokonuje Zjazd Delegatów w odr?bnym g osowaniu.
3. Zarz#d wybiera ze swego grona Prezydium w sk adzie 6 – 8 osób, w tym 1 – 3
Wiceprezesów. Prezes z urz?du wchodzi w sk ad Prezydium.
4. Zarz#d konstytuuje si? na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Prezes.
5. Posiedzeniom Zarz#du i Prezydium przewodniczy Prezes, a pod jego nieobecno-.
wyznaczony przez niego imiennie jeden z Wiceprezesów.
6. Aparatem wykonawczym Zarz#du jest Biuro Federacji, które dzia a w oparciu o regulamin
zatwierdzony przez Zarz#d. Prac# Biura kieruje Dyrektor Biura, który jest dokooptowywany
do sk adu Zarz#du na czas pe nienia Funkcji. Dyrektor Biura jest pracodawc# dla osób
zatrudnionych w biurze. Dyrektora Biura powo uje i odwo uje Zarz#d Federacji na wniosek
Prezesa.
7. Do kompetencji Zarz#du nale y:
1) reprezentowanie Federacji na zewn#trz i dzia anie w jej imieniu,
2) kierowanie dzia alno-ci# Federacji,
3) zatwierdzanie corocznych planów dzia alno-ci organizacyjnej, szkoleniowej finansowej
oraz sprawozda% w tym zakresie,
4) realizacja uchwa i wniosków ustalonych przez Zjazd Delegatów,
5) zarz#dzanie maj#tkiem i funduszami Federacji,
6) uchwalanie regulaminów i planów pracy, Zarz#du, Prezydium i Biura Federacji,
7) coroczna ocena wyników sportowych szkolenia i wspó zawodnictwa sportowego
cz onków Federacji,
8) uchwalanie wysoko-ci sk adek cz onkowskich,
9) uchwalanie klucza wyborczego na najbli szy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy,
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10) przyjmowanie, skre-lanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczenie cz onków Federacji,
11) rozpatrywanie odwo a% od decyzji Prezydium,
12) dokonywanie w razie potrzeby uzupe niaj#cych wyborów do Prezydium Zarz#du,
13) powo ywanie komisji i zespo ów problemowych, oraz ustalanie dla nich regulaminów
dzia ania.
8. Do kompetencji Prezydium nale y kierowanie dzia alno-ci# Federacji pomi?dzy
posiedzeniami Zarz#du. Zakres dzia ania i tryb pracy Prezydium okre-la regulamin
uchwalony przez Zarz#d Federacji.
9. Prezydium mo e podejmowa. decyzje przy obecno-ci minimum 50% cz onków, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa. O podj?tych decyzjach Prezydium informuje Zarz#d na
najbli szym posiedzeniu. Decyzje Prezydium podlegaj# akceptacji przez Zarz#d.
10. W okresie pomi?dzy posiedzeniami Prezydium jego uprawnienia przys uguj# Prezesowi.
§ 18
1. Komisja Rewizyjna sk ada si? z 5 cz onków, w tym przewodnicz#cego.
2. Cz onkiem Komisji Rewizyjnej mo e zosta. osoba która:
- nie jest cz onkiem Zarz#du,
- nie pozostaje z cz onkiem Zarz#du w stosunku pokrewie%stwa, powinowactwa, lub
podleg o-ci z tytu u zatrudnienia,
- nie by a karana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwa pope nione umy-lnie.
3. Komisja Rewizyjna dzia a wed ug opracowanego przez siebie i uchwalonego regulaminu
oraz programu dzia ania.
4. Komisja Rewizyjna jest powo ana do kontrolowania ca okszta tu dzia alno-ci Federacji ze
szczególnym uwzgl?dnieniem gospodarki finansowej.
5. Komisja Rewizyjna sk ada na Zje5dzie Delegatów sprawozdanie ze swojej dzia alno-ci
oraz ma wy #czne prawo zg oszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarz#dowi.
6. Przewodnicz#cy Komisji Rewizyjnej mo e bra. udzia w posiedzeniu Zarz#du z g osem
doradczym.
§ 19
Kooptacja w adz.
1.
W przypadku ust#pienia cz onków Zarz#du lub Komisji Rewizyjnej w adze te maj#
prawo kooptacji.
2.
Liczba cz onków pochodz#cych z kooptacji nie mo e przekroczy. 1/3 ilo-ci cz onków
pochodz#cych z wyboru.

Rozdzia V
Nagrody i kary
§ 20
1. Za aktywn# dzia alno-. oraz szczególne zas ugi dla propagowania i upowszechniania
kultury fizycznej oraz rozwoju sportu Zarz#d Federacji ma prawo wyró niania i
nagradzania: cz onków dzia aczy, zawodników, s?dziów i trenerów.
2. Zarz#d Federacji mo e wyst?powa. o nadanie odznacze%: pa%stwowych, resortowych i
innych, zgodnie z zasadami ich przyznawania.
3. Zarz#d Federacji mo e ustanowi. w asne nagrody i wyró nienia ustanawiaj#c tryb i
regulamin ich przyznawania.
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§ 21
Za brak dyscypliny, niegodne post?powanie oraz nie przestrzeganie postanowie% statutu i
uchwa w adz Federacji mog# by. nak adane kary dyscyplinarne na: cz onków Federacji,
dzia aczy, zawodników, s?dziów i trenerów.
Zasady i tryb post?powania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar okre-la Regulamin
Dyscyplinarny uchwalony przez Zarz#d.

Rozdzia VI
Maj&tek i fundusze Federacji
§ 22
1. Maj#tek Federacji powstaje ze sk adek cz onkowskich, darowizn, spadków, dochodów z
w asnej dzia alno-ci, dochodów z maj#tku Federacji oraz ofiarno-ci publicznej.
2. Federacja z zachowaniem obowi#zuj#cych przepisów mo e przyjmowa.: darowizny,
spadki i zapisy oraz korzysta. z ofiarno-ci publicznej.
3. Federacja mo e otrzymywa. dotacje wed ug zasad okre-lonych w odr?bnych przepisach.
§ 23
1. Federacja gospodaruje maj#tkiem i funduszami zgodnie z obowi#zuj#cymi w tym
zakresie przepisami.
2. O-wiadczenia woli w zakresie finansowym i maj#tkowym w imieniu Federacji sk adaj#
dwaj cz onkowie Zarz#du dzia aj#cy #cznie, w tym Prezes lub Dyrektor Biura.

Rozdzia VII
Zmiana statutu i rozwi&zanie Federacji
§ 24
1. Uchwa ? w sprawie zmiany statutu lub rozwi#zania Federacji podejmuje Zjazd
Delegatów wi?kszo-ci# 2/3 g osów przy obecno-ci co najmniej po owy ogólnej liczby
delegatów.
2. Uchwa a o rozwi#zaniu Federacji okre-la sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
zostanie maj#tek.
3. Likwidator po zako%czeniu dzia alno-ci wyst?puje do s#du o skre-lenie Federacji
z rejestru.

Rozdzia VIII
Postanowienia ko,cowe
§ 25.
Interpretacja postanowie% niniejszego statutu le y w kompetencji Zarz#du Federacji a
w przypadku odwo a% Zjazdu Delegatów.
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