STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTÓW SANECZKOWYCH
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Polski Związek Sportów Saneczkowych, zwany dalej „Związkiem" (w skrócie
PZSSan.) jest ogólnokrajowym związkiem sportowym mającym na celu rozwój i
popularyzację sportów saneczkowych w Polsce.
2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz
miasto Warszawa.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy Polish Luge Federation.
§2
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
Związku oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem w zakresie wszystkich
dyscyplin saneczkowych w kraju i za granicą.
§3
1. Związek działa na podstawie przepisów Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
(Dz.U.
z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Związek nadzorowany jest przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Organem rejestrowym Związku jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§4
1. Związek w ramach swojej działalności współpracuje z organizacjami kultury fizycznej i
innymi organizacjami społecznymi oraz organami administracji rządowej i organami
samorządu terytorialnego.
2. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Saneczkowej (FIL) i Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, realizując ich zadania.
3. Związek może być członkiem także innych międzynarodowych i krajowych organizacji
oraz stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Związek współdziała w zakresie walki z dopingiem ze Światową Agencją
Antydopingową „WADA” i Polską Agencją Antydopingową „POLADA”.
5. Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Związek posiada tradycyjne logo o charakterze historycznym i nowe logo z
przeznaczeniem także do celów promocyjno-sponsorskich.
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7. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy, natomiast do
realizowania działań programowo-organizacyjnych Związek może zatrudniać
pracowników..
8. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie swoich założeń statutowych.
Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.
Rozdział II
Cele, kierunki i środki realizacji
§5
1. Celami Związku są:
a) organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportów
saneczkowych:
a) w saneczkarstwie na torach lodowych,
b) w saneczkarstwie na torach naturalnych,
b) reprezentowanie interesów sportów saneczkowych w organizacjach krajowych
i międzynarodowych,
c) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportów saneczkowych w
formie amatorskiej i profesjonalnej.
§6
1. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportów saneczkowych w kraju,
b) prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej
oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
c) współpracę z Okręgowymi Związkami Sportów Saneczkowych,
d) 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,
e) organizację i realizację współzawodnictwa sportowego,
f) realizację spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem klubom
sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
g) reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych
oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
h) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym,
i) realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom licencji
na uprawianie sportu,
j) określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników, w tym statusu zawodnika
amatora i zawodnika profesjonalisty,
k) określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym
dla umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego oraz przyznawanie
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licencji sędziego sportowego,
l) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów w sportach
saneczkowych,
m) ustanawianie i realizację reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportów
Saneczkowych z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.
prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych i szkół
mistrzostwa sportowego,
n) wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz pozyskiwanie
środków finansowych na realizacje programów Sportu dzieci i Młodzieży w sportach
saneczkowych,
o) pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla rozwoju sportów saneczkowych.
Rozdział III
Prawa i obowiązki Członków Związku
§7
1. Związek zrzesza członków:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Sportów Saneczkowych mogą być kluby
sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt
założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sportach saneczkowych.
3. Zakres i sposób działania klubów sportowych i Okręgowych Związków Sportów
Saneczkowych określają ich statuty.
4. Członkostwo honorowe przyznawane jest za wybitne zasługi dla polskiego saneczkarstwa.
Zasady wnioskowania o przyznanie członkostwa honorowego oraz właściwe procedury,
określi regulamin nadawania tytułu Członka Honorowego, uchwalany przez Zarząd PZSSan.
5. Członkami wspierającymi mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby
prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w
sportach saneczkowych oraz innych dyscyplinach sportowych zrzeszonych w
Międzynarodowej Federacji Saneczkowej, popierające cele Związku i wspierające go
materialnie w zadeklarowanej wysokości zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
Związku. Osoba prawna działa w Związku poprzez swojego przedstawiciela.
6. Statuty członków zwyczajnych, w sprawach dotyczących sportów saneczkowych oraz
innych dyscyplin sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Saneczkowej nie
mogą być sprzeczne ze Statutem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.
§8
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w formie uchwały na
podstawie pisemnego zgłoszenia (deklaracji).
2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Związku na wniosek
Zarządu Związku.
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§9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestniczenia poprzez wybranych na zasadach określonych w niniejszym statucie
delegatów w Walnych Zgromadzeniach Delegatów Związku z głosem stanowiącym oraz
czynnym i biernym prawem wyborczym,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
c) korzystania z pomocy Związku oraz uprawnień wynikających ze statutu i działalności
Związku,
d) wyrażania opinii o działalności Związku,
e) uzyskiwania od organów Związku informacji o jego działalności i zamierzeniach,
f) pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku, w miarę
posiadanych możliwości finansowych,
g) żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących
działalności w zakresie sportów saneczkowych,
h) noszenia odznak Związku,
i) korzystania z innych praw o ile przewiduje je niniejszy statut, bądź odpowiednia uchwała
władz Związku,
j) odwoływania się do Walnego Zjazdu Delegatów od każdej uchwały Zarządu Związku, z
której członek wywodzi swój interes prawny,
k) składania skarg do sądu administracyjnego bądź Trybunału Arbitrażowego przy Polskim
Komitecie Olimpijskim,
2. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych w
ust 1 lit. a, a ponadto mają prawo do:
a) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnych Zjazdach Delegatów Związku,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
c) korzystania z innych praw o ile przewiduje je niniejszy Statut, bądź odpowiednia uchwała
władz Związku.
3. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) uczestniczenia poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zjazdach Delegatów Związku z
głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
c) korzystania z innych praw o ile przewiduje je niniejszy Statut bądź odpowiednia uchwała
władz Związku.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportów saneczkowych
oraz innych dyscyplin sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Saneczkowej
FIL,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku oraz
innych przepisów obowiązujących w Związku,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w ustalanej przez Walny Zjazd Związku
wysokości i czasie oraz wnoszenia innych opłat ustalonych przez Związek,
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d) dbania o dobre imię Związku.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek udzielania pomocy w realizacji działań
statutowych Związku, w tym udzielania pomocy finansowej i organizacyjnej zgodnie ze
złożoną deklaracją.
3. Członkowie honorowi mają obowiązki członków zwyczajnych, zwolnieni są jednak od
obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 11
1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
a) pisemnego wypowiedzenia wniesionego do Zarządu Związku,
b) wykluczenia przez Zarząd Związku po stwierdzeniu:
- rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
- działania na szkodę Związku,
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
przez okres przekraczający 1 rok, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez
Zarząd Związku na dokonanie wpłaty zaległości,
- zaprzestania uczestnictwa przez członka zwyczajnego, będącego klubem sportowym, we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek przez okres 1 roku,
c) bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu,
przysługuje również osobom nie będącym delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów,
posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie do zarządzania organizacją sportową, z
skreślenia przez Zarząd Związku w przypadku rozwiązania się podmiotu będącego członkiem
zwyczajnym lub wspierającym Związku, postawienia go w stan likwidacji lub ogłoszenia
upadłości oraz w razie śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
2. Uchwały podjęte przez Zarząd Związku w sprawach określonych w ust. l wymagają
uzasadnienia i pouczenia o przysługującym prawie do wniesienia odwołania.
3. Od uchwał Zarządu Związku określonych w ust. 1 stronie uprawnionej przysługuje prawo
odwołania się za pośrednictwem Zarządu Związku do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie
30 dni od dnia otrzymania uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania wniesionego w
przewidzianym terminie uchwała nie wywołuje skutków prawnych. Brak wniesienia
odwołania w terminie powoduje, że uchwała Zarządu Związku staje się ostateczna.
4. Zarząd Związku po otrzymaniu odwołania może uchylić uchwałę, o której mowa w ust. 1
we własnym zakresie albo w terminie trzech miesięcy od daty wniesienia odwołania zwołać
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów celem rozpoznania odwołania.
5. W przypadku nie zwołania Walnego Zjazdu Delegatów przez Zarząd Związku w terminie
trzech miesięcy od daty wniesienia odwołania, uchwała o wykluczeniu traci moc.
6. Zachowaniem terminu, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest również nadanie we
wskazanym terminie odwołania w placówce pocztowej.
7. Członkostwa Honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu
Związku.
8. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w sprawach określonych w niniejszym paragrafie są
ostateczne.
9. Zasady określone w tym paragrafie stosuje się odpowiednio w przypadku odmówienia
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prawa członkostwa, z tym, że przepisów, co do obowiązku zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu Delegatów nie stosuje się.

§ 12
1. Członek Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu może być
zawieszony w prawach członkowskich uchwałą Zarządu Związku.
2. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu w prawach członka stronie przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Zarządu Związku w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Uchwała w przedmiocie zawieszenia w prawach członkowskich wywołuje skutek prawny z
chwilą jej podjęcia, w pozostałych przypadkach przepisy § 12 stosuje się odpowiednio, za
wyjątkiem obowiązku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 3
miesięcy.
Rozdział V
Władze Związku
§ 13
1. Władzami Związku są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów, które jest najwyższą władzą Związku,
b) Zarząd, który jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Zjazdami,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 14
1. Kadencja wszystkich Władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje:
a) delegatom wybranym na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Sportów
Saneczkowych na zasadach określonych w niniejszym statucie,
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje:
a)
ustępującym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, o ile nie zostali
wybrani delegatami,
b)

osobom zgłoszonym przez członków Związku,

4.Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem wyboru nowych władz.
5.Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji na skutek:
 dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
 wykluczenia członka z powodu braku działalności,
 śmierci członka.
6.Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych,
którzy wystąpili, zmarli lub zostali wykluczeni w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych
członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z
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wyboru,
7.W przypadku wystąpienia, śmierci lub wykluczenia więcej niż połowy członków Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, niezbędne
jest przeprowadzenie nowych wyborów tych władz, co nie skraca kadencji pozostałych władz.

Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 15
1. Mandat na Walne Zgromadzenie Delegatów mogą otrzymać członkowie zwyczajni, którzy
w terminie opłacili składkę członkowską i nie mają żadnych zaległości z tego tytułu oraz
biorą czynny udział w roku Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSSan w rywalizacji
sportowej na szczeblu krajowym, regionalnym lub wojewódzkim.
2. W Walnym Zgromadzeniu delegatów biorą udział członkowie:
a) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani według
klucza wyborczego ustalonego poniżej w pkt.3-4,
b) z głosem doradczym - członkowie organów Związku, o ile nie uzyskali
mandatu oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. Jeden mandat na Walne Zgromadzenie Delegatów otrzymuje każdy klub będący
członkiem zwyczajnym Związku, z zastrzeżeniem pkt.1 powyżej.
4. Okręgowe Związki Sportów Saneczkowych otrzymują 1 mandat.
5. Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze wybrani w sposób
określony powyżej, zachowują mandaty do dnia zwołania następnego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego.
6. Członkowie przyjęci w poczet Związku w okresie pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi
Zgromadzeniami Sprawozdawczo- Wyborczymi, otrzymują mandaty według kryteriów
opisanych powyżej na najbliższe, po momencie ich przyjęcia, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze.
7. Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów zgłaszają członkowie zwyczajni na co
najmniej 14 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Z przyczyn losowych
zmiana Delegata może nastąpić najpóźniej jeden dzień przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
8. Kandydatów na stanowisko Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają
członkowie zwyczajni na co najmniej 14 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
§ 16
Walne Zjazdy Delegatów dzielą się na:
1. sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane przez Zarząd Związku co cztery lata, do 6 miesięcy
po zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich
2. sprawozdawcze, zwoływane corocznie,
3. nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3
liczby członków zwyczajnych Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
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§ 17
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, o którym mowa w § 16 ust. 3 zostaje zwołany w
terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku i obraduje wyłącznie
nad sprawami, dla których został zwołany.
2. Delegatami na Zjazdach Nadzwyczajnych są delegaci aktualnie sprawujący mandat.
§ 18
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd Związku
zawiadamia wybranych delegatów drogą elektroniczną i na piśmie dla osób nie posiadających
adresu e-mailowego, co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu, załączając sprawozdania
z działalności, regulamin obrad, regulamin wyborczy, porządek obrad i inne materiały
dotyczące spraw będących tematem Walnego Zjazdu.
2. Zarząd zwołując Walny Zjazd Delegatów może wyznaczyć drugi termin obrad Walnego
Zjazdu, w którym będzie mógł on obradować i podejmować ważnie uchwały niezależnie od
ilości obecnych delegatów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu oraz rozwiązania
Związku.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działania Związku,
2.rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych oraz sprawozdania finansowego Polskiego
Związku Sportów Saneczkowych, zbadanego przez biegłego rewidenta,
3. udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi lub
poszczególnym członkom Zarządu,
4. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. nadawanie godności członka honorowego,
6. uchwalanie zmian w statucie i rozwiązaniu Związku,
7. rozpatrywanie wniosków i dezyderatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd, delegatów
lub członków Związku,
8. rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad,
9. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
10. uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,
11.odwoływanie członków Zarządu w przypadku niewypełnienia obowiązków.

§ 20
Dla prawomocności podejmowanych uchwał na Walnym Zjeździe Delegatów konieczna jest
obecność co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
zaś w drugim terminie Walny Zjazd może skutecznie obradować bez względu na liczbę
obecnych delegatów.
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§ 21
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. Z czynnym i biernym prawem wyborczym - delegaci członków zwyczajnych wybrani na
zasadach określonych w niniejszym statucie,
2. Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - ustępujący członkowie Zarządu i
Komisji Rewizyjnej Związku, o ile nie zostali wybrani delegatami,
3. Z głosem doradczym członkowie honorowi i przedstawiciele członków wspierających.
§ 22
1. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zwykła większość oznacza
przewagę głosów „za” nad głosami „przeciw” danemu rozwiązaniu.
2. Uchwały w sprawie zmian w statucie podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniach tajnych.
4. Za sprawy personalne uważa się przeprowadzenie wyborów do Władz Związku.
§ 23
1. Obrady Walnego Zjazdu delegatów odbywają się na podstawie Regulaminu Obrad
opartego na niniejszym statucie i zatwierdzonego przez delegatów na danym Zjeździe.
2. Obrady Walnego Zjazdu Delegatów są protokołowane, zaś protokół winien zostać przyjęty
przez Zarząd stosowną uchwałą, a następnie przesłany delegatom nie później niż w ciągu 65
dni od dnia odbycia Zjazdu.

Zarząd Związku
§ 24
1. Prezes i Członkowie Zarządu Związku wybierani są na Walnym Zjeździe Delegatów.
Funkcję prezesa Zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych można pełnić nie dłużej
niż przez 2 następujące po sobie pełne kadencje.
2. Zarząd Związku składa się z 5 do 7 członków, stosownie do ustaleń Walnego Zjazdu
Delegatów.
3. Ilość członków Zarządu Związku, o której mowa w ust. 3 uwzględnia w swej liczbie
Prezesa - wybieranego w głosowaniu tajnym,
4. Zarząd Związku na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Wiceprezesa, który wraz z
Prezesem i Skarbnikiem stanowią Prezydium Zarządu. W posiedzeniach Prezydium
uczestniczy Sekretarz Generalny PZSSan,
5. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji, nowy Prezes wybierany jest spośród
członków Zarządu Związku i pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.
6. W przypadku rezygnacji członka Zarządu Związku może nastąpić powołanie nowego
członka spośród tego z kandydatów niewybranych na Walnym Zjeździe Delegatów, który
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uzyskał kolejną największą ilość głosów.
7. Ilość zmian w składzie Zarządu Związku w trakcie kadencji nie może przekroczyć 1/3
statutowej ilości określonej w ust. 3,
8. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie,
9. Wybór Sekretarza Generalnego Związku wymaga zastosowania procedury konkursowej.
Wybrany w konkursie Sekretarz Generalny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd
Związku na wniosek Prezesa. Uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu
Związku.
10. Sekretarz Generalny PZSSan w stosunku do wszystkich pracowników biura Związku,
pełni w rozumieniu kodeksu pracy funkcję Kierownika Zakładu Pracy. Wynagrodzenie
Sekretarza Generalnego ustalane jest przez Prezesa w oparciu o wewnętrzny regulamin
wynagradzania pracowników Biura PZSSan.
11.Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) śmierci,
b) przyjęcia pisemnej rezygnacji przez Zarząd Związku,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
12.Zarząd Związku zawiesza członka Zarządu Związku, któremu przedstawiono zarzut
popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.
13.Uchwały w przedmiocie ustania bądź zawieszenia w prawach członkowskich wywołują
skutek prawny z chwilą ich podjęcia. Od uchwał tych przysługuje odwołanie do Walnego
Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Zarządu Związku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
§ 25
1. Zarząd Związku odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i działa w jego
imieniu w kontaktach z innymi organizacjami.
2. Do kompetencji Zarządu Związku należy:
a) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zjazdu Delegatów, w szczególności w zakresie
kierunków działalności i założeń programowych Związku oraz realizacji celów statutowych
Związku,
b) opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami,
d) zatwierdzanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków,
e) sporządzanie sprawozdania z działalności Związku
f) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
g) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
h) ustalanie wysokości opłat licencyjnych oraz przyznawanie licencji zawodnikom, klubom
sportowym, trenerom, instruktorom i sędziom sportów saneczkowych,
i) prowadzenie ewidencji członków i wydanych licencji,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wykluczenia i zawieszenia członków
zwyczajnych lub wspierających oraz członków Zarządu,
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k) uchwalanie i wydawanie przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących
uprawianie sportów saneczkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności
dotyczących:
- zasad krajowego współzawodnictwa sportowego,
- statusu zawodnika oraz określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do
klubu sportowego,
- warunków i trybu przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji klubom sportowym,
zawodnikom, sędziom sportowym, trenerom i instruktorom,
1) organizowanie lub zlecanie organizacji imprez sportów saneczkowych krajowych i
międzynarodowych,
m) występowanie z wnioskami do instytucji państwowych i organizacji społecznych w
sprawach związanych z działalnością statutową Związku,
n) nadawanie odznak i innych wyróżnień związkowych,
o) podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i
innych organizacji, a także w sprawach powoływania lub przystępowania do spółek prawa
handlowego lub fundacji,
p) realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i innych uprawnionych
państwowych organów kontrolnych,
q) ocena działalności Związku na podstawie przyjętych regulaminów i innych przepisów
regulujących działalność Związku,
r) opracowywanie zasad współzawodnictwa sportowego oraz ocena jego skuteczności,
s) opracowywanie zasad powoływania składów kadr narodowych na torach lodowych i
naturalnych,
t) zatwierdzanie składów kadr narodowych wszystkich kategorii wiekowych i ich ilości oraz
składów imiennych zawodników i osób towarzyszących na wszystkie zawody
międzynarodowe w kraju i zagranicą,
u) przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw
kultury fizycznej i sportu,
v) powoływanie i rozwiązywanie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego oraz
podejmowanie działań na rzecz istnienia i tworzenia publicznych szkół mistrzostwa
sportowego,
w) zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów oraz przygotowanie regulaminów związanych z
ich prowadzeniem,
z) inicjowanie budowy torów lodowych i naturalnych,
ż) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie sponsorów i partnerów PZSSan,
w) powoływanie i nadzorowanie funkcjonowania struktur administracyjnych Związku.
3. Członek Zarządu Związku nie może:
a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji
delegata na Walne Zebranie Członków albo delegatów Związku, zwołane dla wyboru władz
tego Związku;
b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten Związek
jego zadań statutowych;
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c) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną
z realizacją przez ten Związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów;
d) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez ten Związek jego zadań statutowych;
e) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
f) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy
cywilnoprawnej;
g) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie
szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie;
h) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz
polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi
sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
i) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), dla osoby prowadzącej działalność
gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług,
dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
j) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny, dla osoby:
- posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,
- będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,
-będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie
prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te
podmioty polega na świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w
tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
k) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów
bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1575), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r;
l) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze
jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.
4. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu Związku w dniu wyboru:
a) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 3 lit. b),
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b) posiada akcje lub udziały, o których mowa w ust. 3 lit. c),
c) jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, o której mowa w ust. 3 lit. d),
d) wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej,
e) pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry
narodowej w tym samym sporcie,
f) jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz
Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub
rzeczowego
- jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia
działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać umowę lub
zrezygnować z pełnionych funkcji.
5. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu Związku w dniu wyboru jest osobą
najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla
osoby, o której mowa w ust. 3 lit. i) oraz lit. j), jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia
objęcia funkcji zrezygnować z tej funkcji, chyba że jej osoba najbliższa odpowiednio
zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zbędzie akcje lub udziały, wystąpi ze
spółki lub rozwiąże umowę albo przestanie być członkiem organu, prokurentem lub
pełnomocnikiem.
6. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4 lub 5, Walne
Zgromadzenie członków albo delegatów Związku odwołuje członka Zarządu Związku
niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu
terminu, o którym mowa w ust. 4 lub 5.
7. Członek Zarządu Związku jest obowiązany powstrzymać się od wszelkiej działalności
sprzecznej z interesami Związku.
8. W przypadku sprzeczności interesów Związku z interesami członka zarządu Związku,
interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny, lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu
wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw.
9. Dla sprawności działania Zarząd Związku ma prawo powoływać i rozwiązywać, stosownie
do potrzeb wydziały, komisje problemowe oraz określać regulaminy ich działania.
§ 26

1. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na
kwartał i muszą być protokołowane. W okresie pomiędzy posiedzeniami uprawnienia Zarządu
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Związku posiada Prezydium, którego decyzje wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Związku
na najbliższym posiedzeniu.
2. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do
głosowania przy obecności co najmniej połowy członków, a w razie równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu lub osoby prowadzącej obrady z upoważnienia Prezesa
Zarządu.
3. W obradach mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby, a ich obecność na posiedzeniu
może dotyczyć całości obrad lub określonych punktów.
§27
1. Zarząd może wykonywać swoje funkcje również przy pomocy Wydziałów:
Saneczkarstwa na torach lodowych oraz Saneczkarstwa na torach naturalnych.
2. Wydziały powoływane są przez Zarząd na kadencję równą kadencji Zarządu.
3. Dla realizacji celów i zadań, o których mowa w § 6, w razie potrzeby Zarząd może
tworzyć także inne Wydziały i Komisje oraz Zespoły Doradcze.
4. Wydziały, Komisje, Zespoły Doradcze składają się z Przewodniczącego,
wiceprzewodniczących, sekretarza oraz pozostałych członków, powoływanych
i odwoływanych przez Zarząd w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania
tychże.
5. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów, Komisji
i Zespołów Związku określa w formie regulaminów Zarząd.
6. Przewodniczący Wydziałów uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Prezydium Zarządu Związku
§ 28
1. Do uprawnień Prezydium Zarządu Związku powołanego zgodnie z § 28 ust. 1 należy
działanie w imieniu Zarządu Związku na zasadach zgodnych z regulaminem przyjętym w
formie stosownej uchwały Zarządu Związku.
2. Prezydium odpowiada przed Zarządem Związku za podjęte w jego imieniu uchwały i ma
obowiązek przedkładania sprawozdań z podjętych uchwał na każdym posiedzeniu Zarządu
Związku celem ich zatwierdzenia.
3. Zebrania Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
4. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania
przy obecności co najmniej połowy członków.
5. W sytuacjach wyjątkowych lub terminowych pomiędzy planowanymi posiedzeniami
Zarządu, decyzje Prezydium Zarządu mogą zapadać na drodze elektronicznej (tzw.
„obiegiem”). Winny one być przyjęte i wpisane do najbliższego protokołu z posiedzenia
najbliższego Zarządu.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium - w sprawach pilnych - decyzje przyznane
do kompetencji Prezydium może podejmować Prezes, informując o nich na najbliższym
posiedzeniu Prezydium, które te decyzje zatwierdza.
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Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna wybierana na Walnym Zjeździe Delegatów składa się z 3 do 5
członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja kontroluje działalność Polskiego Związku Sportów Saneczkowych we wszystkich
dziedzinach jego działalności.
3. Do jej kompetencji należy w szczególności:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności,
b) przedkładanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów,
c) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Związku. Wniosek ten może dotyczyć także jego poszczególnych członków,
d) występowanie do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
złożenia wyjaśnień,
e) żądanie od Zarządu Związku sprawozdań i wyjaśnień,
f) badanie wszystkich dokumentów Związku,
g) dokonywanie oceny stanu majątku Związku,
h) reprezentowanie Związku przy czynnościach prawnych z członkami Zarządu poprzez
osobę Przewodniczącego Komisji lub osobę wskazaną przez Komisję,
i) wybieranie firmy biegłego rewidenta do corocznego badania sprawozdania finansowego
Związku,
4. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczyć w
każdym posiedzeniu Zarządu Związku i jego Prezydium.
5. Członek Komisji Rewizyjnej Związku nie może być osobą, która była pracownikiem,
funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
6. Członek Komisji Rewizyjnej Związku jest obowiązany powstrzymać się od wszelkiej
działalności sprzecznej z interesami Związku.
7. W przypadku sprzeczności interesów Związku z interesami członka Komisji Rewizyjnej,
interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny, lub interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Komisji
Rewizyjnej wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał, zwoływane i
prowadzone przez jej przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Komisji.
2. Posiedzenia Komisji muszą być protokołowane. Uchwały zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, a w przypadku równej liczby
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głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu. Uzupełnienie następuje
z zachowaniem zasady określonej w § 26 ust. 7.
4. Przepisy § 26 ust. 11, 12, 13, 14 stosuje się odpowiednio.
Rozdział VI
Nagrody, wyróżnienia, kary dyscyplinarne
§ 31
1. Zarząd Związku ma prawo do nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla sportów
saneczkowych oraz innych dyscyplin sportowych zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji
Saneczkowej osób, organizacji oraz występowania do władz państwowych i samorządowych
z wnioskami o odznaczenia zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2. Zasady odznaczania i wyróżniania odznakami i wyróżnieniami własnymi określi Zarząd
Związku w formie stosownej uchwały.
3. Celem realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 Zarząd Związku może powołać Komisję
stałą lub dla określonej okoliczności.
4. Komisje, o których mowa w ust. 3 działają wyłącznie na podstawie regulaminów
uchwalonych przez Zarząd Związku w formie stosownych uchwał.
§ 32
1. Zarząd Związku powołuje Komisję Dyscyplinarną, która działa na podstawie regulaminu
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna związana z naruszeniem, w czasie lub w związku z
zawodami sportowymi, reguł technicznych i dyscyplinarnych obowiązujących w Związku jest
realizowana w trybie i na zasadach ustalonych w regulaminie o którym mowa w ust. 1 z
uwzględnieniem przepisów FIL.
§ 33
1. Związek ma prawo nakładania kar na zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów oraz
działaczy.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku
§ 34
Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
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§ 35
1. Na fundusze Związku składają się wpływy z tytułu:
a) składek członkowskich, opłat licencyjnych, transferowych,
b) dotacji na realizację zadań państwowych,
c) zawodów organizowanych przez Związek,
d) własnej działalności gospodarczej,
e) dotacji, darowizn, subwencji,
f) części dochodów z umów sponsorskich podpisanych przez Związek,
g) wpływów z reklam i umów zawieranych z organizatorami zawodów zlecanych przez
Związek,
h) działalności wydawniczej,
i) odsetek bankowych i lokat terminowych,
j) innych dochodów uzyskanych ze statutowej działalności Związku.
2. Związek ma prawo do przyjmowania spadków i zapisów oraz korzystać z ofiarności
publicznej.
3. gospodarka majątkiem i funduszami Związku prowadzona jest na podstawie rocznego
budżetu, obejmującego dochody i wydatki.
4. rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
§ 36
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane
jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa lub Skarbnika w połączeniu
z Sekretarzem Generalnym lub Główną Księgową.
Rozdział VIII
Rozwiązanie Związku
§ 37
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na
jakie przeznaczy posiadany majątek.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§38
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania się Związku, odwołaniu Prezesa
Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
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zostanie majątek Związku.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia
ustawy o sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy wykonawcze do tych
ustaw.

Walne Zgromadzenie Delegatów
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
Warszawa, dnia 09 czerwca 2018 roku
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