
           

 

 

REGULAMIN 

RADY  ZAWODNICZEJ 

W POLSKIM ZWIĄZKU KULTURYSTYKI, FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO 

 

 

§ 1. 

1. „Regulamin Rady Zawodniczej w Polskim Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju 

Siłowego” określa zasady funkcjonowania Rady Zawodniczej w Polskim Związku 

Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. 

2. Rada Zawodnicza PZKFiTS, zwana dalej „Radą”, reprezentuje interesy zawodników wobec 

PZKFiTS. 

3. Rada Zawodnicza jest organem przedstawicielskim zawodników i zawodniczek kadry 

narodowej kulturystyki, Fitness, trójboju siłowego oraz wyciskania leżąc. Rada działa na 

podstawie Statutu PZKFITS oraz niniejszego regulaminu. 

4. Rada Zawodnicza PZKFiTS składa się z dwóch niezależnych Rad dla sportów sylwetkowych 

i sportów siłowych.  

 

§ 2 

1. Rada Zawodnicza składa się z 5-7 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego i Sekretarza. Minimum 1/3 składu Rady stanowią zawodniczki. 

2. W skład Rad powinni wchodzić przedstawiciele dyscyplin sportów sylwetkowych i sportów 

siłowych – osobno dla każdej Rady. 

3. Rada Zawodnicza wybierana jest w głosowaniu tajnym lub jawnym na okres kadencji 

Zarządu Związku.  

4. Wszyscy członkowie Rady w dniu wyboru muszą spełniać następujące wymagania: 

a. mieć ukończone 18 lat,  

b. należeć do szerokiej kadry narodowej, 

c. mieć opłaconą licencję zawodnika na dany rok, 

d. nie mogą być nigdy karani za stosowanie niedozwolonych substancji i środków 

dopingowych,  

e. nie mogą mieć żadnych zaległości finansowych względem PZKFiTS. 

5. Rada składa się z zawodniczek i zawodników będących czynnymi zawodnikami w dniu 

wyboru. Tym samym członek Rady nie mający opłaconej licencji zawodnika na dany rok nie 

ma prawa udziału w zebraniach i ustaleniach Rady Zawodniczej. Trzykrotna absencja na 

zebraniach Rady z tytułu braku opłaconej licencji powoduje usunięcie takiej osoby ze składu 

Rady.   



6. Rada wybiera i odwołuje swojego Przewodniczącego bezwzględną większością głosów. 

Wniosek o odwołanie Przewodniczącego może złożyć każdy członek Rady w trakcie jej 

kadencji.  

7. Rada Zawodnicza posiada prawo dokooptowania członków w miejsce tych, którzy ustąpili 

lub zostali usunięci w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może 

przekroczyć ½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Zmiany w składzie Rady 

podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd lub Prezydium PZKFiTS. 

8. Członkowie Rady Zawodniczej zobowiązani są do wykupienia licencji zawodniczej do dnia 

31.marca każdego roku kadencji Rady Zawodniczej. Niespełnienie tego warunku spowoduje 

automatyczną utratę członkowstwa w Radzie Zawodniczej. 

 

 

§ 3 

Radę Zawodniczą wobec Zarządu PZKFITS reprezentuje jej Przewodniczący lub z jego 

upoważnienia  Zastępca. 

 

§ 4 

1. Posiedzenia Rady Zawodniczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  

na sześć miesięcy. 

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Zastępca.  

3. O terminie i miejscu posiedzenia informuje przewodniczący Rady Zawodniczej na 14 dni 

przed zebraniem. Przewodniczący ma obowiązek przesłać kopię protokołu z posiedzenia 

Rady Zawodniczej do biura Związku w formie pisemnej. 

 

§ 5 

1. Podjęte decyzje podlegają zatwierdzeniu przez Radę w drodze uchwały. 

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

4. Dopuszcza się głosowanie drogą elektroniczną. 

5. W przypadku głosowania drogą elektroniczną do protokołu zebrania dołączane będą 

wydrukowane emaile z zawartym głosem.  

 

§ 6 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Przyjęcie protokołu posiedzenia powinno nastąpić na 

najbliższym zebraniu. Po Przyjęciu protokół podpisują Przewodniczący lub jego Zastępca i 

Sekretarz. 

2. Protokół powinien zawierać porządek obrad, treść przyjętych uchwał, wyniki głosowań, a w 



przypadku głosowania drogą elektroniczną wydruk stanowiska przesłanego drogą 

elektroniczną.  

3. Protokół jest rozsyłany do Członków Rady w ciągu 14 dni od ostatniego dnia zebrania. 

Kopię protokołu otrzymuje biuro PZKFiTS w tym samym terminie.  

4. Komunikacja pomiędzy Radą Zawodników a PZKFiTS odbywa się w formie pisemnej.  

 

 

§ 7 

Do zakresu działania-uprawnień Rady Zawodniczej należy: 

 

1. Nadzór nad realizacją przez zawodników i zawodniczki obowiązków zawartych  

w Statucie i regulaminach Związku  oraz dbanie o  realizację przysługujących im uprawnień. 

2. Podejmowanie działań oraz nadzór nad przestrzeganiem przez zawodników porządku  

i dyscypliny na zgrupowaniach i imprezach sportowych oraz nad prowadzeniem sportowego 

trybu życia. 

3. Podnoszenie poziomu etyki sportowej środowiska zawodników i propagowanie czystego 

sportu, wolnego od zabronionego dopingu.  

4. Występowanie z wnioskami do PZKFITS za pośrednictwem Wiceprezesów do 

poszczególnych dyscyplin  sportowych w sprawie podjęcia postępowania dyscyplinarnego 

wobec niesubordynowanych zawodników. 

5. Współpraca z kierownictwem i pomoc w zakresie organizowania życia kulturalnego  

i sportowego na zgrupowaniach. 

6. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów zawodników. 

7. Wnioskowanie o pomoc dla wyróżniających się zawodników kadry w zdobywaniu 

kwalifikacji instruktorskich i trenerskich. 

8. Inicjowanie organizowania uroczystych pożegnań dla zawodników kończących karierę 

sportową. 

9. Uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji Sportowej i Zarządu 

PZKFiTS w sprawach wniosków o ustalenie: 

- listy członków kadry narodowej, 

- nagród,  

- kalendarza imprez krajowych na dany rok, 

oraz w innych ważnych sprawach dotyczących zawodników. 

9. Występowanie z głosem doradczym w sprawach wysokości stypendiów dla zawodników. 

10. Współpraca z pozostałymi organami Zarządu PZKFITS określonymi Statutem. 

 



§ 8 

Wybór Rady Zawodniczej odbywa się według poniższej procedury: 

1. Kierownik biura umieszcza na witrynie PZKFiTS komunikat o wyborach do Rady 

Zawodniczej z podaniem dnia wyborów, warunków ubiegania się o uczestnictwo w 

Radzie oraz terminie ukazania się listy kandydatów do Rady.  

2. Kandydaci do Rady zgłaszają swoje kandydatury wraz z uzasadnieniem pocztą 

elektroniczną do kierownika biura PZKFiTS w wyznaczonym terminie do dwóch tygodni 

od ogłoszenia wyborów. Adresem poczty elektronicznej jest aktualny adres biura 

PZKFiTS. Kandydaci muszą spełniać warunki określone przez pkt. 4 i 5 § 2 niniejszego 

Regulaminu. Niespełnienie któregoś z tych warunkach spowoduje automatyczne 

odrzucenie kandydatury. 

3. W wyznaczonym terminie kierownik biura PZKFiTS ogłosi listę kandydatów do Rad 

Zawodniczych na witrynie PZKFiTS.  

4. Głosowanie będzie przeprowadzone podczas najbliższej imprezy seniorskiej rangi 

mistrzostw Polski lub Pucharu Polski.  

5. Głosować mogą wszyscy pełnoletni zawodnicy mający w dniu wyborów opłaconą 

licencję zawodniczą PZKFiTS na dany rok.  

6. Kierownik biura PZKFiTS przekazuje każdemu uprawnionemu zawodnikowi kartę do 

głosowania ostemplowaną pieczęcią PZKFiTS. Odebranie karty do głosowania następuje 

po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości i zostaje odnotowane na Liście.  

7. Delegat na wybory Rady nie może być działaczem funkcyjnym organów PZKFiTS. 

8. Na zebraniu wyborczym spośród obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania 

zostaje wyłoniony w drodze głosowania Przewodniczący Zebrania oraz Protokolant 

Zebrania.  

9. Ustalony zostaje porządek zebrania.  

10. Wyłoniona zostaje trzyosobowa Komisja Skrutacyjna. Członek Komisji Skrutacyjnej nie 

może kandydować do Rady Zawodniczej.  

11. W głosowaniu jawnym Członkowie Komisji Skrutacyjnej zliczają podniesione karty do 

głosowania. 

12. W przypadku głosowania tajnego kierownik biura drukuje listę kandydatów w porządku 

alfabetycznym, wręczając uprawnionym do głosowania po jednym egzemplarzu 

oznaczonym pieczęcią PZKFiTS. Głosujący zaznaczają na liście proponowanych 

kandydatów w ustalonej na zebraniu ilości i wrzucają do urny wyborczej. 

13. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej składa sprawozdanie z przeprowadzonych 

wyborów i podaje wyniki głosowania.   

14. Wybrana Rada Zawodników udaje się na pierwsze zebranie i konstytuuje się. Skład 

funkcyjny zostaje ogłoszony na zebraniu i zapisany do protokołu zebrania wyborczego.  

15. Przewodniczący zebrania w terminie 7 dni od dnia wyborów składa do biura PZKFiTS 

oryginały następujących dokumentów: 



a. Protokół z zebrania podpisany przez Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.  

b. Lista obecności osób na zebraniu. 

c. Protokół Komisji Skrutacyjnej. 

d. Skład Rady Zawodników z zaznaczonymi funkcjami Członków Rady. 

Brak dostarczenia do biura PZKFiTS w ciągu 7 dni wymienionych dokumentów 

powoduje unieważnienie zebrania.  

16. Przewodniczący Rady Zawodniczej dostarcza do biura PZKFiTS w terminie 7 dni 

sprawozdanie z pierwszego zebrania Rady.  

17. Kierownik Biura PZKFiTS w terminie 7 dni od dostarczenia dokumentów zebrania 

ogłasza skład Rady Zawodniczej na witrynie PZKFiTS.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe: 

1. Zmiany niniejszego Regulaminu przysługują Zarządowi i Prezydium PZKFITS. 

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi i Prezydium 

PZKFITS. 

3. Wszystkie sytuacje sporne, nie mające rozstrzygnięcia w niniejszym regulaminie, 

rozpatruje i rozstrzyga Zarząd PZKFiTS. 

 

 


