
STATUT

Polskiego Związku Biathlonu

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

1. Polski Związek Biathlonu, zwany dalej "Związkiem" (w skrócie PZBiath) jest ogólnokrajowym 
związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Dz. U. Nr 155 
poz. 1298 o sporcie kwalifikowanym. 

2. W  kontaktach  międzynarodowych  PZBiath  obok  nazwy  polskiej  używa  nazwy  w  języku 
angielskim "Polish Biathlon Association".

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto 
Katowice.

§ 3

1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 
uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. 

2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem sportu biathlonowego w 
kraju i za granicą. 

§ 4

1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym: ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym / Dz. U. Nr.155 poz. 1298 z późno zm./, ustawy 
z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej / Dz. U z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm./, ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późno 
zm./, oraz niniejszym statutem. 

2. Organem Rejestrowym Związku jest Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 5

Związek może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji oraz stowarzyszeń 
o podobnym profilu działania. 

§ 6

Związek  może  posiadać  odznaki  organizacyjne  oraz  używać  pieczęci  zgodnie  z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

Związek  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków,  a  do  wykonywania 
programowych działań ma prawo zatrudniać pracowników. 
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Rozdział II

Cele i kierunki działania

§ 8

1. Celami Związku są: 

1) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój sportu 
biathlonowego w Polsce, 

2)  podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportu biatlonowego,
3) reprezentowanie  interesów  sportu  biathlonowego  w  organizacjach  krajowych  i 

międzynarodowych.

2. Do zadań Związku należy: 

1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w biathlonie; 
2) przygotowanie reprezentantów Polski w biathlonie do uczestnictwa w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym; 
3) prowadzenie  działalności  edukacyjnej,  wychowawczej  i  popularyzatorskiej  w  zakresie 

biathlonu; 
4) reprezentowanie  dyscypliny  sportowej  biathlon  w  międzynarodowych  organizacjach 

sportowych; 
5) przedstawianie propozycji składu kadry narodowej w biathlonie ministrowi właściwemu 

do spraw kultury fizycznej i sportu; 
6) szkolenie  oraz  doskonalenie  zawodowe trenerów biathlonu,  a  także  szkolenie  sędziów 

biathlonowych; 
7) określanie warunków i trybu zmian przynależności zawodnika klubu sportowego; 
8) przyznawanie licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym.

§ 9

Związek realizuje swoje cele  i  zadania wynikające z ustawy o sporcie kwalifikowanym w  
szczególności przez: 

1) organizację, popularyzację i rozwój sportu biathlonowego w Polsce, 
2) ochronę praw i interesów oraz koordynację działalności członków Związku, 
3) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportu biathlonowego, 
4) opracowanie kierunków i programów rozwoju sporty biathlonowego w kraju, 
5) prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko - instruktorskiej oraz 

sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
6) współpracę z okręgowymi związkami biathlonowymi, 
7) sprawowanie  wszechstronnej  opieki  szkoleniowej  i  wychowawczej  nad  członkami 

stowarzyszeń  sportowych  wchodzących  w  skład  Związku  oraz  kontrolę  nad 
przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad 
uprawiania sportu, 

8) organizację i realizację współzawodnictwa sportowego, 
9) realizację  spraw  związanych  z  opracowaniem  zasad  oraz  przyznawanie  klubom 

sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, 
10) reprezentowanie z wyjątkiem ruchu olimpijskiego i para olimpijskiego, sportu polskiego w 

międzynarodowych  organizacjach  sportowych  oraz  organizowanie  udziału  w 
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

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

12) realizację  całokształtu  spraw  związanych  z  przyznawaniem  zawodnikom  licencji  na 
uprawianie sportu,

13) opiniowanie zasad przyznawania i pozbawiania licencji zawodników, 
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14) ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego oraz składu kadry narodowej 
w biathlonowej dyscyplinie sportowej, 

15) ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu sportowego zawodników, 
16) przyznawanie licencji trenera i sędziego sportowego, 
17) określanie  niezbędnych  warunków  jakie  należy  stwarzać  sędziom  sportowym  dla 

wypełniania ich funkcji, 
18) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów sportowych, 
19) określanie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku z naruszeniem w/w 

reguł jak również powoływanie organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w 
w/w sprawach, ich kompetencje, tryb postępowania oraz rodzaje wymierzanych kar, 

20) wspieranie  działalności  Uczniowskich  Klubów,  Sportowych  oraz  programu  "Sport 
wszystkich dzieci" i programów je wspierających, 

21) pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla rozwoju biathlonu, 
22) prowadzenie szkolenia w dziedzinie  biathlonu w "Szkołach Mistrzostwa Sportowego", 
23) opiniowanie  i  konsultowanie  projektów  nowo  powstających  baz  biathlonowych  w 

opiniowanie i konsultowanie projektów nowo powstających baz biathlonowych w kraju 
oraz  występowanie  do  właściwych  władz  w  przypadku  rażących  zaniedbań  w  tym 
zakresie, 

24) podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych. 

Rozdział III

Członkowie Związku. Ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na: 

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

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być Klub Sportowy oraz Związki Sportowe działające 
w dyscyplinie sportu biathlon. 

2. Członkostwo  zwyczajne  Związku,  nabywa  się  na  mocy  uchwały  Zarządu  Związku  po 
uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowany podmiot. 

3. Od  negatywnej  decyzji  Zarządu,  dotyczącej  przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych 
przysługuje  odwołanie  do  Walnego  Zgromadzenia  Delegatów  w  terminie  30  dni  od  daty 
otrzymania decyzji na piśmie z uzasadnieniem. 

§ 12

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do: 

1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku, 
2) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku, 
3) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku. 

§ 13

1. Członkowie  wspierający  posiadają  wszystkie  prawa  członków  zwyczajnych  za  wyjątkiem 
czynnego prawa wyborczego. 

2. Członkowie  wspierający  zobowiązani  są  do  uiszczenia  wpisowego  a  następnie  opłacania 
regularnie składki członkowskiej. 

3. Członków wspierających przyjmuje mocą uchwały Zarząd, po uprzednim złożeniu pisemnej 
deklaracji. 

4. Od  negatywnej  decyzji  Zarządu  Związku  dotyczącej  przyjęcia  w  poczet  członków 
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wspierających przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni 
od daty otrzymania decyzji na piśmie z uzasadnieniem. 

§ 14

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku na wniosek 
Zarządu osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju Biathlonu. 

2. Członkowie  honorowi  Związku  posiadają  wszystkie  prawa  członków  zwyczajnych  z 
wyjątkiem  czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego  (chyba,  że  zostali  wybrani  Delegatami 
członków zwyczajnych). 

§ 15

Członkowie Związku zobowiązani są do: 

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego biathlonu, 

2) przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w biathlonie, 

3) przestrzegania zasad postępowania określonych przez Związek, 

4) opłacania składek członkowskich. 

§ 16

1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku: 

1) zgłoszenia na piśmie wystąpienia ze Związku, 

2) rozwiązania klubu względnie sekcji biathlonu w tym klubie,

3) wykluczenia  na  podstawie  prawomocnej  uchwały  Zarządu  w  przypadku  naruszenia 
postanowień niniejszego Statutu. 

2. Członek  zwyczajny  Związku  może  być  zawieszony  w  prawach  członkowskich  na  okres 
nieprzekraczający  dwóch  lat  w  przypadku naruszenia  postanowień  Statutu  oraz  uchwał  i 
regulaminów Związku. 

3. Zawieszenie  Klubu  lub  sekcji  biathlonu  w  prawach  członkowskich  polega  na  okresowym 
pozbawieniu  uprawnień  statutowych,  a  w  szczególności  prawa  do  udziału  w  systemie 
współzawodnictwa sportowego. 

§ 17

Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich  
przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji na  
piśmie z uzasadnieniem do Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

Rozdział IV 

Władze Związku

§ 18

1. Władzami Związku są: 

1) Walne Zgromadzenie Delegatów, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja dz trwa cztery lata, wybór ich odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

4. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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§ 19

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów zwoływane jest przez Zarząd 
Związku raz na cztery lata po zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich. 

2. Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w połowie kadencji. 

§ 20

1. W wyborach do władz Związku na Prezesa, członka Zarządu i członka Komisji  Rewizyjnej 
mogą kandydować osoby posiadające aktualny mandat na Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd  Związku  i  Komisja  Rewizyjna  mają  prawo  dokooptowania  nowych  członków  w 
miejsce tych, którym członkostwo wygasło w czasie kadencji. Doboru dokonuje się spośród 
delegatów, którzy w wyborach uzyskali kolejno największą ilość głosów, 

3. Liczba  dokooptowanych  członków  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  danej  kadencji  nie  może 
przekraczać  1/3 ogólnej  liczby członków pochodzących  z  wyboru Walnego Zgromadzenia 
Delegatów. 

4. Prezes, członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej nie może równocześnie pełnić funkcji we 
władzach innych polskich związków sportowych w dyscyplinach sportów zimowych. 

§ 21

Członkostwo w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej Związku wygasa na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia członka - zgłoszonego na piśmie, 
2) skreślenia z listy członków z powodu braku działalności, 
3) wykluczenia z powodu istotnego naruszenia przez członka - postanowień niniejszego Statutu 

lub obowiązujących regulaminów, 
4) śmierci członka. 

§ 22

Najwyższym organem władz Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów. 

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

1) uchwalenie generalnych kierunków całokształtu działalności władz Związku, 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku, 
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi - na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
4) wybór i odwołanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
5) uchwalanie zmian w statucie, 
6) nadawanie godności członka honorowego, 
7) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawach wykluczenia i 
8) zawieszenia w prawach członka Związku, 
9) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 
10) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Związku, 
11) podejmowanie uchwały w sprawach majątku Związku w przypadku jego rozwiązania, 
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub jego członków a 

nienależących do kompetencji innych władz. 
2. Do  kompetencji  Walnego  Zgromadzenia  Delegatów  należy  udzielanie  absolutorium 

Zarządowi Związku. 
3. Nieudzielenie  absolutorium  Zarządowi  Związku  jest  równoważne  z  odwołaniem  Zarządu 

Związku tylko w takim przypadku, gdy za nieudzieleniem absolutorium oddano  głosów⅔  
przy obecności co najmniej 50% Delegatów.”

4. Odwołany  Zarząd  do  czasu  wyborów  nowego  Zarządu  kieruje  Związkiem  wyłącznie  w 
sprawach  bieżącej  działalności.  Odwołany  Zarząd  musi  doprowadzić  do  Walnego 
Zgromadzenia Wyborczego w terminie do 90 dni.

5. Do kompetencji Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów należy: 
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1) dokonywanie okresowej oceny działalności Zarządu i akceptowanie programu działania 
na najbliższe 2 lata, 

2) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
3) podejmowanie uchwały w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków a 

nienależących do kompetencji innych władz. 

§ 24

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział: 

1) z  głosem  stanowiącym  upoważnieni  delegaci  członków  zwyczajnych  wybrani  przez 
uprawnione władze posiadający mandat zgodnie z ordynacją wyborczą zawartą w § 25.

2) z  głosem  doradczym  -  członkowie  dotychczasowych  władz,  członkowie  honorowi, 
zaproszeni goście. 

2. Delegaci z Walnego Zgromadzenia zachowują mandaty przez okres całej kadencji.

§ 25

1. Mandat  na  Walne Zgromadzenie  Delegatów Polskiego Związku Biathlonu mogą otrzymać 
Członkowie Zwyczajni, którzy w terminie opłacili składkę członkowską.

2. Mandat na Walne Zgromadzenie Delegatów otrzymują Członkowie Zwyczajni biorący udział 
we współzawodnictwie sportowym PZBiath.:

a) w kategorii od juniora młodszego wzwyż w dyscyplinie biathlon zimowy - 1 mandat,

b) od juniora młodszego  wzwyż  w dyscyplinie  biathlon  letni - 1 mandat,

c) Stowarzyszeni o  zasięgu regionalnym - 1 mandat.

3. Ilość przyznanych  mandatów za członkostwo i  udział we współzawodnictwie  sportowym 
stanowi  50% ogólnej  liczby  mandatów.

4. 50  %  mandatów  rozdzielonych  zostanie  pomiędzy  Członków  Zwyczajnych  w  oparciu  o 
prezentowany  poziom  sportowy  w  dwu  kolejnych  sezonach  poprzedzających  Walne  
Zgromadzenie  obliczony  na  podstawie  uzyskanych  wyników  sportowych  w  zawodach  
mistrzowskich  tj.  Igrzyska Olimpijskie,  Mistrzostwa Świata Seniorów,  Mistrzostwa Świata 
Juniorów,  Mistrzostwa  Świata  Juniorów  Młodszych,  Mistrzostwa  Europy  Seniorów, 
Mistrzostwa Europy Juniorów,  Mistrzostwa Polski  Seniorów,  Mistrzostwa Polski  Juniorów, 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.

5. Poziom  sportowy,  o  którym  mowa  w  ust.  4  niniejszego  paragrafu,  oblicza  się  według 
jednakowych  dla  biathlonu  zimowego  i  biathlonu  letniego  zasad  współzawodnictwa 
klubowego. Do współzawodnictwa klubowego zliczane są punkty zdobyte przez zawodników 
w  indywidualnym  rankingu  posezonowym  PZBiath,  w  poszczególnych  kategoriach 
wiekowych, według poniższych zasad:

a) Igrzyska Olimpijskie 

- miejsca I – III  - 300 pkt

- miejsca punktowane od IV – VIII200 pkt - 200 pkt

- udział w IOl.  - 100 pkt

b) Mistrzostwa Świata Seniorów

- miejsca I – III - 240 pkt

 - miejsca punktowane od IV – VIII   -   160 pkt
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- udział w MŚ -  80 pkt

c) Mistrzostwa Świata Młodzieżowców
 - miejsca I – III  - 240 pkt
 - miejsca punktowane od IV – VIII - 160 pkt

   -   udział w MŚ Młodzieżowców   -     80  pkt

d) Mistrzostwa Świata Juniorów
- miejsca I – III  - 240 pkt
 - miejsca punktowane od IV – VIII - 160 pkt
- udział w MŚ Juniorów -   80 pkt

e) Mistrzostwa Świta Juniorów Młodszych
- miejsca I – III  - 240 pkt
- miejsca punktowane od IV – VIII -  160 pkt
- udział w MŚ Jmł - 80  pkt

f) Mistrzostwa Europy Seniorów  
- miejsca I – III  - 120 pkt
 - miejsca punktowane od IV – VIII - 90 pkt
 - udział w ME  - 30 pkt

g) Mistrzostwa Europy Juniorów 
 - miejsca I – III  - 120 pkt
- miejsca punktowane od IV – VIII -  90 pkt
 - udział w MEJ  -  30 pkt

h)  Mistrzostwa Polski Seniorów 
- miejsce I - 45 pkt
- miejsce II - 40 pkt
- miejsce III  - 35 pkt
- miejsce IV - 30 pkt
- miejsce V - 25 pkt

 - miejsce VI - 20 pkt
- miejsce VII - 15 pkt
- miejsce VIII - 10 pkt
- miejsce IX - 5 pkt
- miejsce X - 5 pkt

i) Mistrzostwa Polski Juniorów
- miejsce I - 45 pkt
- miejsce II - 40 pkt
- miejsce III  - 35 pkt
- miejsce IV - 30 pkt
- miejsce V - 25 pkt

 - miejsce VI - 20 pkt
- miejsce VII - 15 pkt
- miejsce VIII - 10 pkt
- miejsce IX - 5 pkt
- miejsce X - 5 pkt

j) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

- miejsce I - 45 pkt
- miejsce II - 40 pkt
- miejsce III  - 35 pkt
- miejsce IV - 30 pkt
- miejsce V - 25 pkt

 - miejsce VI - 20 pkt
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- miejsce VII - 15 pkt
- miejsce VIII - 10 pkt
- miejsce IX - 5 pkt
- miejsce X - 5 pkt

k) Puchar Polski Seniorów

- miejsce I - 40 pkt
- miejsce II - 35 pkt
- miejsce III  - 30 pkt
- miejsce IV - 25 pkt
- miejsce V - 20 pkt

 - miejsce VI - 15 pkt
- miejsce VII - 10 pkt
- miejsce VIII -  5 pkt

l) Puchar Polski Juniorów
- miejsce I - 40 pkt
- miejsce II - 35 pkt
- miejsce III  - 30 pkt
- miejsce IV - 25 pkt
- miejsce V - 20 pkt

 - miejsce VI - 15 pkt
- miejsce VII - 10 pkt
- miejsce VIII -  5 pkt

m) Puchar Polski Juniorów Młodszych
- miejsce I - 40 pkt
- miejsce II - 35 pkt
- miejsce III  - 30 pkt
- miejsce IV - 25 pkt
- miejsce V - 20 pkt

 - miejsce VI - 15 pkt
- miejsce VII - 10 pkt
- miejsce VIII -  5 pkt

6. Suma  punktów  zdobytych  przez  zawodników  danego  klubu  wyznacza  miejsce  klubu  w 
klasyfikacji klubowej i stanowi o poziomie sportowym danego klubu.

7. Wartość punktową jednego mandatu określa iloraz łącznej ilości punktów, zdobytych przez 
wszystkie  kluby  sklasyfikowane  w  rankingu  posezonowym  PZBiath,  w  dwóch  kolejnych 
sezonach  poprzedzających  Walne  Zgromadzenie  Sprawozdawczo  –  Wyborcze,  oraz 
pozostałych do rozdzielenia mandatów.

8. Ilość mandatów należnych danemu klubowi stanowi iloraz sumy punktów zdobytych przez 
dany  klub  w  dwóch  kolejnych  sezonach  poprzedzających  Walne  Zgromadzenie 
Sprawozdawczo – Wyborcze, oraz wartości punktowej jednego mandatu, o której mowa w ust. 
7 niniejszego paragrafu. 

9. Wartość uzyskana w sposób określony w ust. 8 niniejszego paragrafu ulega zaokrągleniu w 
górę  w  przypadku  wartości  równej  bądź  wyższej  niż  0,5  a  poniżej  tej  wartości  ulega 
zaokrągleniu w dół. Liczba uzyskana w ten sposób stanowi ilość mandatów przypadających 
danemu klubowi.

§ 26

Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Delegatów  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w 
obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie a w drugim bez względu na 
liczbę obecnych, o ile statut nie stanowi inaczej. 

§ 27

1. O terminie  i  miejscu  oraz  porządku  obrad  Zgromadzenia  Delegatów,  Zarząd  zawiadamia 
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delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
2. W  zawiadomieniu  należy  wskazać  drugi  termin  posiedzenia  Walnego  Zgromadzenia,  w 

którym  będzie  ono  mogło  obradować  i  podejmować  ważne  uchwały  niezależne  od  ilości 
obecnych  członków  za  wyjątkiem  uchwał  dotyczących  zmiany  statutu  oraz  rozwiązania 
Związku. 

3. Walne Zgromadzenie  Delegatów może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków. 

§ 28
1. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  może  być  zwołane  z  inicjatywy  władzy 

rejestracyjnej, Zarządu Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, lub na wniosek co 
najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Związku. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie do 2 
miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 29
1. Zarząd  Związku  jest  najwyższą  władzą  wykonawczą  Związku  między  Walnymi 

Zgromadzeniami Delegatów i kieruje całokształtem działalności Związku, a za swoją pracę i 
działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów. 

2. Zarząd Związku składa się od 9 do 13 członków w tym Prezesa wybieranego przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów, w osobnym głosowaniu tajnym. 

3. Zarząd wybiera spośród siebie pięcioosobowe Prezydium Zarządu Związku, w skład którego 
wchodzą: Prezes, dwaj Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik. 

§ 30

1. Całokształtem  prac  Zarządu  Związku  kieruje  Prezes  Związku,  który  równocześnie 
reprezentuje Zarząd na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu Związku należy w szczególności : 
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
2) kierowanie działalnością Związku, 
3) realizowanie  programu  w  zakresie  rozwoju  i  podnoszenia  poziomu  biathlonu  oraz 

wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
4) występowanie z wnioskami w sprawach: 

a)  dotacji dla Związku, 
b) budowy  obiektów  sportowych,  produkcji  i  zaopatrzenia  w  sprzęt  oraz  urządzeń 

zgodnie z potrzebami Związku, 
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 
6) uchwalanie regulaminów i planów pracy Zarządu, Prezydium i Biura Związku, planów 

działania i budżetów rocznych Związku, 
7) ocena poziomu sportowego zawodników i sekcji. 
8) reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach sportowych, 
9) powoływanie,  nadawanie,  rozwiązywanie  komisji  i  rad  problemowych działających  na 

podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku, 
10) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  nie  zastrzeżonych  do  kompetencji  innych  władz 

Związku, 
11) nadawanie  klubom  licencji  uprawniających  do  udziału  we  współzawodnictwie 

sportowym, 
12) określenie zasad oraz trybu postępowania dyscyplinarnego, 
13) realizacja spraw związanych z przyznaniem licencji trenera i sędziego sportowego, 
14) przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków Związku, 

3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego kompetencje posiada Prezydium Zarządu, a 
w okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium kompetencje te posiada Prezes Związku.

4. Prezes  na  najbliższym  posiedzeniu  Prezydium  składa  sprawozdanie  z  działalności,  a 
Prezydium na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

5. W przypadku złożenia rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Związku, 
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Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, w terminie do 90 dni w celu 
podjęcia uchwały o jej przyjęciu.

6. Związek ma prawo powoływać swoje przedstawicielstwa terenowe. 

§ 31

1. Posiedzenia Zarządu, odbywają się minimum cztery razy w roku i zwołuje je Prezes Związku, 
a w razie jego nieobecności, upoważniony Wiceprezes. Posiedzenia Prezydium odbywają się 
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Decyzje Prezesa podjęte w okresie między posiedzeniami 
Prezydium wymagają przedstawienia  na najbliższym jego posiedzeniu.  Decyzje  Prezydium 
zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu Związku i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy liczby członków. 

§ 32

1. Skład  Komisji  Rewizyjnej  wynosi  od  3  do  5  członków  w  tym:  przewodniczący, 
wiceprzewodniczący i sekretarz. 

2. Komisja Rewizyjna jest  powołana do przeprowadzenia bieżącej kontroli  prac Związku, i co 
najmniej  raz  w  roku,  kontroli  całokształtu  działalności  Związku  ze  szczególnym 
uwzględnieniem działalności organizacyjnej i finansowo - gospodarczej 

3. Komisja Rewizyjna działa według opracowanego przez siebie i  uchwalonego Regulaminu i 
programu działania.

4. Przewodniczący komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej 
może brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku względnie w posiedzeniach Prezydium 
Zarządu z głosem doradczym. 

5. Komisja  Rewizyjna  ma  obowiązek  przedkładania  Walnemu  Zgromadzeniu  Delegatów 
sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w przedmiocie udzielania 
absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

6. Komisja  Rewizyjna  ma  obowiązek  wystąpienia  do  Zarządu  Związku  z  wnioskami 
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień. 

§ 33

Przy Zarządzie Związku mogą działać komisje fachowe, przy czym Rada Zawodnicza oraz 
Rada Trenerów działają zgodnie z punktami podanymi w paragrafie 34, 35 oraz 36.

§ 34

1. Komisje fachowe powołuje Zarząd Związku w zależności od potrzeb.

2. Zarząd Związku:

a) powołuje Przewodniczącego Komisji,
b) zatwierdza zgłoszony przez Przewodniczącego skład Komisji i regulamin pracy Komisji,

3. Zakres działania Komisji określa odpowiedni regulamin zatwierdzony przez Zarząd Związku.

§ 35

1. W  skład  Rady  Zawodniczej  wchodzi  5  pełnoletnich  zawodników  reprezentujących  Kadrę 
Olimpijską, Młodzieżową oraz Juniorską.

2. Do zakresu działań Rady Zawodniczej należy:

a) reprezentowanie zawodników wobec Zarządu Związku oraz innych organów i jednostek 
działających w obrębie sportu wyczynowego,

b) współdziałanie z kadrą szkoleniową w realizacji zadań szkoleniowych,
c) współdziałanie  z  władzami  Związku  w  zakresie  spraw  socjalno-bytowych, 

dyscyplinarnych i wychowawczych zawodników.
§ 36

10



1. W skład Rady Trenerów wchodzi 7 osób w tym przewodniczący i sekretarz.

2. Do zakresu działań rady należy:

a) aktywizowanie  trenerów  i  instruktorów  biathlonu  w  ich  pracy  szkoleniowo-
wychowawczej, 

b) dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowej trenerów, 
c) troska o właściwe warunki socjalno-bytowe trenerów i instruktorów,
d) inicjowanie,  wnioskowanie  i  opiniowanie  różnego  rodzaju  działań  propagandowych, 

organizacyjnych i szkoleniowych dotyczących rozwoju biathlonu w kraju,
e) dbałość o wysoki poziom etyki zawodowej oraz prestiż zawodu trenera biathlonu.

Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia.
§ 37

1. Związek  ma  prawo  nagradzania  i  wyróżniania  zasłużonych  dla  danej  dyscypliny 
zawodników, trenerów i instruktorów, działaczy, sędziów sportowych pracowników Związku. 

2. Związek może występować o nadanie odznaczeń i odznak państwowych oraz resortowych: 
zawodnikom, działaczom i pracownikom Związku. 

3. Rodzaje  nagród  i  wyróżnień  oraz  warunki  i  zasady  ich  przyznawania,  określają  odrębne 
przepisy. 

4. Związek  ma  prawo  wyróżniać"  Za  wybitne  zasługi  działaczy,  trenerów  i  zawodników  - 
Odznaką Honorową”: 

a) złotą,
b) srebrną,
c) brązową. 

Rozdział VI

Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 38

1. Związek ma prawo nakładania kar na: 

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

2. Organem dyscyplinarnym Związku jest Komisja Dyscyplinarna powoływana przez Zarząd. 

3. Organem Odwoławczym od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd Związku. 

4. Szczegółowy  tryb  postępowania  dyscyplinarnego  /oraz  rodzaje  kar/  określa  regulamin 
dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku, 

5. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane następujące kary: 

1) ostrzeżenie, 
2) upomnienie, 
3) nagana, 
4) zawieszenie na czas określony, 
5) wykluczenie ze Związku, 
6) zakaz zajmowania określonych funkcji w komórkach organizacyjnych Związku. 
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6. Decyzje Zarządu o zawieszeniu bądź wykluczeniu członka ze Związku mogą być zaskarżane 
do Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

7. Odwołanie do Zarządu i zaskarżenie do Walnego Zgromadzenia można złożyć w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania orzeczenia Dyscyplinarnego. 

Rozdział VII

Majątek i fundusze Związku
§39

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 2. Na fundusze Związku 
składają się zwłaszcza: 

1) składki roczne członków Związku, 
2) wpływy uzyskane w ramach działalności statutowej Związku, 
3) darowizny, 
4) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek, 
5) dotacje na realizację zadań zleconych, 
6) wpływy z działalności gospodarczej Związku, 
7) środki finansowe z tytułu zawartych umów sponsorskich. 

2. Składki  członkowskie  powinny  być  wpłacane  za  dany  rok  z  góry  w  terminie  do  końca 
drugiego kwartału. 

3. Nowo  przyjęci  członkowie  Związku  wpłacają  opłatę  wpisową  oraz  ustalone  składki 
członkowskie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka. 

§ 40

Dla  ważności  oświadczeń  dotyczących  praw  i  obowiązków  majątkowych  Związku  są  
wymagane co najmniej 2 podpisy w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika. 

§ 41

1. Zakres  i  zasady  działalności  finansowej  Związku  określają  przepisy  powszechnie 
obowiązujące. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 42

Związek  może prowadzić  działalność  gospodarczą  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  
Rzeczypospolitej  Polskiej,  może tworzyć własne podmioty gospodarcze lub wstępować do  
innych podmiotów gospodarczych; 

Rozdział VIII

Zmiana Statutu, rozwiązanie Związku, odwołanie Prezesa Związku, 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

§ 43

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku, odwołania Prezesa Związku,  
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów Walnego Zgromadzenia. 

§ 44

Uchwała  o  rozwiązaniu  się  Związku  określi  sposób  likwidacji  i  cel  na  jaki  zostanie  
przeznaczony  majątek  Związku.  Likwidator  po  zakończeniu  działalności  występuje  do  
Krajowego Rejestru Sądowego o skreślenie Związku z rejestru. 

12



Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 § 45

1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.

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

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zmieniające interpretację Zarządu Związku nie 
działają wstecz. 
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