
Uchwała nr 3/Z/XII/2008 

 Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego 

Z dnia 12.12.2008 r. 

w sprawie statusu zawodników oraz szczegółowych praw i obowiązków członków kadry 

narodowej i reprezentantów Polski  

w Polskim Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego [PZKF iTS] 

 

Na podstawie art. 25 ust 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. Zm.) oraz § 9 statutu Polskiego Związku Kulturystyki, 

Fitness i Trójboju Siłowego uchwala się co następuje: 

 

 

§1 

1. Zawodnicy uprawiający kulturystykę, fitness i trójbój siłowy w Polsce mogą posiadać 

status amatora lub zawodowca. 

2. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są posiadać odpowiednie licencje 

zezwalające na uprawianie kulturystyki, fitness i trójboju siłowego.  

 

§2 

1. Status zawodnika amatora posiada zawodnik, który otrzymał Licencję Zawodnika 

amatora PZKFiTS z tytułu uprawiania kulturystyki, fitness i trójboju siłowego.  Licencję 

Zawodnika amatora PZKFiTS ma prawo uzyskać zawodnik, który moŜe otrzymywać jedynie 

zwrot części lub całości wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem do zawodów 

sportowych oraz udziałem w nich, w szczególności kosztów podróŜy, wyŜywienia, 

zakwaterowania i wyposaŜenia oraz nagrody finansowe nie przekraczające stawek ustalonych 

przez międzynarodowe federacje kontynentalne i światowe, właściwe dla danej dyscypliny 

sportu. 

2. Statusu zawodnika amatora nie narusza otrzymywanie przez zawodnika stypendium 

sportowego, przyznanego przez klub i związek sportowy lub organ państwowy i 

samorządowy.  

 

§3 

1. Status zawodnika zawodowego w  PZKFiTS posiada zawodnik, który otrzymał licencję 

zawodnika zawodowego PZKFiTS z tytułu uprawiania kulturystyki, fitness i trójboju 



siłowego. Licencję zawodnika zawodowego PZKFiTS ma prawo uzyskać zawodnik, który 

spełniając warunki uzyskania licencji zawodnika zawodowego PZKFiTS zawarte w załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały otrzyma zgodę PZKFiTS. Zawodnik zawodowy moŜe otrzymywać 

wynagrodzenie albo inne świadczenia pienięŜne  lub rzeczowe, wykraczające poza wydatki, o 

których mowa w §2, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z 

właściwym klubem sportowym.  

§4 

1. Członkiem kadry narodowej jest zawodnik, który został powołany do składu kadry 

narodowej w danej dyscyplinie sportu przez PZKFiTS w porozumieniu z Prezesem Polskiej 

Konfederacji Sportu. 

2. Zawodnik posiada status członka kadry narodowej w PZKFiTS od dnia powołania do 

dnia odwołania lub skreślenia z listy członków kadry narodowej.  

 

§5 

1. Reprezentantem Polski w PZKFiTS jest zawodnik posiadający status członka kadry 

narodowej przez okres nie krótszy niŜ 4 miesiące i został powołany przez odpowiednie 

władze Związku do składu reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy lub świata, bądź na 

inne zawody międzynarodowe lub mecz międzypaństwowy w kulturystyce, fitness i trójboju 

siłowym. 

     2. Zawodnik posiada status reprezentanta Polski w PZKFiTS w okresie od dnia powołania 

do składu reprezentacji Polski do momentu powrotu reprezentacji do kraju lub zakończenia 

zawodów międzynarodowych, jeśli  odbywają się w Polsce. 

 

§6 

1. Członek kadry narodowej i reprezentant Polski w PZKFiTS jest obowiązany do 

poświęcenia całej swej energii i umiejętności sportowych oraz przykładania najwyŜszej 

staranności dla osiągnięcia jak najlepszego wyniku sportowego oraz do powstrzymywania się 

od wszelkich działań, które mogłyby przynieść szkodę krajowi i/lub Polskiemu Związkowi 

Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. 

2. Członek kadry narodowej i reprezentant Polski w PZKFiTS jest obowiązany w 

szczególności do: 

1) Realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez PZKFiTS. 

2) Uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych zgrupowaniach i szkoleniach kadry 

narodowej. 



3) Uzyskania zgody trenera kadry narodowej i kierownika wyszkolenia PZKFiTS na 

kaŜdą zmianę miejsca startu w stosunku do wcześniej ustalonego planu. 

4) Udziału we wszystkich zaplanowanych zawodach, w tym w szczególności w 

mistrzostwach Europy i świata. 

5) Przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku oraz 

dyspozycji kierownictwa, trenera i lekarza reprezentacji. 

6) Przestrzegania postanowień organizatorów zawodów. 

7) Poddawania się badaniom lekarskim i wydolnościowym. 

8) Przestrzegania zakazu zaŜywania środków dopingowych i/lub narkotycznych. 

9) Przestrzegania zakazu zaŜywania jakichkolwiek lekarstw i odŜywek bez 

wcześniejszej zgody lekarza kadry narodowej lub innego lekarza sportowego. 

10) UŜywania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju reprezentanta Polski oraz 

dbałości o ten strój i sprzęt. 

11) Przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek 

dodatkowych znaków i napisów na stroju i sprzęcie, o których mowa w pkt. 10. 

12) Przestrzegania sportowego trybu Ŝycia. 

13) Rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z 

kierownictwem reprezentacji lub Związku. 

14) Przestrzegania zakazu wypowiadania się wobec osób trzecich na temat stosunków 

wewnętrznych w Związku, jego organizacji i zasobów finansowych. 

15) Przestrzegania zakazu w myśl, którego nie wolno, bez zgody Związku, 

współpracować z innymi, krajowymi lub zagranicznymi organizacjami, 

zajmującymi się kulturystyką, fitness lub trójbojem siłowym. W szczególności: nie 

wolno startować, promować, udzielać swojego wizerunku, komentować, udzielać 

wywiadów ani w jakikolwiek inny sposób brać udziału w imprezach 

organizowanych przez inne organizacje niŜ PZKFiTS. 

 

§7 

1. Ustala się  „Kartę praw i obowiązków marketingowych członka kadry narodowej w 

PZKFiTS”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zobowiązuje się trenerów kadry narodowej do zaznajomienia członków kadry 

narodowej z treścią niniejszej uchwały i postanowieniami „Karty”, o której mowa w ust. 1. 

3. Członkowie kadry narodowej w kulturystyce, fitness i trójboju siłowym bezpośrednio 

po powołaniu: 



1) Składają pisemne zobowiązania do przestrzegania obowiązków wymienionych w §6 

uchwały, 

2) Podpisują „Kartę”, o której mowa w pkt. 1. 

 

§8 

Członek kadry narodowej i reprezentant Polski w kulturystyce, fitness i trójboju siłowym ma 

prawo do: 

1) Uczestnictwa w zgrupowaniach centralnych (krajowych i zagranicznych) zgodnie z 

zatwierdzonym przez Związek indywidualnym programem szkoleniowym. 

2) Opieki szkoleniowej i medycznej podczas zgrupowań centralnych. 

3) WyposaŜenia w strój i sprzęt reprezentanta Polski zgodnie z obowiązującymi w 

Związku zasadami. 

4) Wspomagania odŜywkami zgodnie z przyjętymi przez zespół medyczny Związku 

zasadami. 

5) Wypłaty przyznanego stypendium sportowego zgodnie z decyzją o przyznaniu 

stypendium sportowego członkom kadry narodowej. 

 

§9 

 

Członkowie kadry narodowej i reprezentanci Polski w kulturystyce, fitness i trójboju siłowym 

ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie obowiązków określonych w  

§ 6 i 7 uchwały, łącznie ze skreśleniem ze składu kadry narodowej. 

 

§10 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

  

 

  

 


