ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
1. Podstawowym celem Federacji jest upowszechnianie i popieranie powszechnych form kultury
fizycznej dla całego społeczeństwa, w tym dla osób niepełnosprawnych.
2. Cele, o których mowa w ust. 1, Federacja realizuje w szczególności przez:
1) uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, popularyzowanie i organizowanie
kierunków oraz wszelkiego rodzaju form sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci
i młodzieży,
2) zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków oraz innych osób prawnych
działających w dziedzinie kultury fizycznej, prowadzenie z nimi wspólnych
przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki na rzecz osób sprawnych
i niepełnosprawnych,
3) wspomaganie działalności zrzeszonych członków w realizacji ich statutowych zadań,
4) reprezentowanie członków wobec władz państwowych, administracji publicznej,
urzędów i instytucji rządowych, samorządowych, związków zawodowych i sportowych,
stowarzyszeń oraz fundacji, a także innych podmiotów administracyjnych i
gospodarczych w kraju i za granicą – w działaniach przyczyniających się do rozwoju
wszelkich form kultury fizycznej,
5) realizację zadań publicznych zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w różnych środowiskach społecznych i zawodowych, w tym wśród
osób niepełnosprawnych a także w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
w sporcie,
6) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Federacji, prowadzenia
działalności wydawniczej, organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji w
zakresie kultury fizycznej,
7) inspirowanie rozwoju i modernizacji bazy i urządzeń dla kultury fizycznej.
§8
1. Federacja realizując cele statutowe może współdziałać z organami administracji rządowej
i samorządowej w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych, a cały dochód z tej działalności zostaje przeznaczony na cele statutowe.
ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkowie Federacji dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.
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§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki oraz inne
osoby prawne działające w zakresie kultury fizycznej.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, krajowe lub zagraniczne, które zadeklarują
pomoc finansową czy rzeczową dla Federacji i będą taką pomoc realizować. Członkowie
wspierający działają za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Federacji na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć poprzez swych delegatów w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem
stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym”,
2) wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Federacji,
3) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na
zasadach określonych przez Zarząd Federacji,
4) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Federacji oraz oceniać ich działania,
5) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Federacji.
2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych w ust. 1
pkt. 1 i 2.
§ 12
Członkowie Federacji obowiązani są do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz realizacji zadań statutowych
Federacji,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji,
3) dbania o dobre imię Federacji, przyczyniania się do wzrostu jej znaczenia,
4) udziału w imprezach, szkoleniach i zawodach organizowanych przez Federację,
5) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.
§ 13
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
1) wystąpienia członka z Federacji zgłoszonego na piśmie,
2) rozwiązania się Federacji,
3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
2. Członek nie wykonujący obowiązku regularnego opłacania składki członkowskiej, po ustaleniu
nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku i po uprzednim
wezwaniu do ich uiszczenia, może być pozbawiony członkostwa uchwałą Zarządu – przez
wykreślenie z rejestru członków,
3. Członek Federacji może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku
niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Federacji lub innego naruszenia
postanowień statutu i uchwał Zarządu.
4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na pozbawieniu uprawnień statutowych na czas
określony do lat 2.
5. Od uchwały o wykluczeniu, wykreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
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ROZDZIAŁ 4
WŁADZE FEDERACJI
§ 14
Władzami Federacji są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Kadencja władz Federacji trwa cztery lata.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje uchwała
Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku :
a) rezygnacji z mandatu,
b) ustania członkostwa osoby prawnej,
c) odwołania ze składu władz,
d) utraty praw obywatelskich
e) zgonu
4. Członek władz może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. Uchwałę o zawieszeniu w
czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje władza, której jest on członkiem
większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5. Zawieszenie w czynnościach może obejmować okres do 6 miesięcy.
§ 16
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Federacji uprawnioną do
podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Federacji
Sportu dla Wszystkich i zwoływane jest przez Zarząd Federacji raz na 4 lata.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się
Federacji,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Federacji,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) nadawanie tytułu Prezes Honorowy,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub
zawieszania w prawach członka,
8) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Federacji.
§ 17
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez członków zwyczajnych,
2) głosem doradczym – członkowie władz Federacji, którzy nie zostali wybrani na delegatów,
osoby posiadające tytuł Prezes Honorowy, przedstawiciele członków wspierających oraz
zaproszeni goście.
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2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni Federacji powinni być
zawiadomieni co najmniej na 30 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Materiały mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów winny być
przekazane delegatom na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 18
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w
drugim terminie.
§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane na skutek:
1) uchwały Zarządu Federacji,
2) wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 3
miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
3. Uprawnienia delegatów na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów przysługują
delegatom, którzy uczestniczyli w obradach ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
a w przypadkach niemożności ich udziału, nowym delegatom wybranym przez członków
zwyczajnych Federacji.
§ 20
1. Zarząd Federacji jest organem władzy, który kieruje bieżącą działalnością Federacji
i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
2. Zarząd Federacji składa się z 11 – 21 osób. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium
w składzie 5 – 9 osób, w tym Prezesa, 1 – 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, Prezydium posiada jego uprawnienia i wypełnia
swe zadania zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje honorowo.
5. Zakres działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 21
Do kompetencji Zarządu Federacji należy:
1) reprezentowanie Federacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu,
2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów,
3) kierowanie całokształtem działalności Federacji,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji, uchwalanie wysokości składek członkowskich
i innych opłat na rzecz Federacji,
5) uchwalanie planów działania i planów finansowych,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz przygotowanie stosownej dokumentacji,
7) powoływanie stałych i okresowych komisji problemowych o charakterze doradczym
i uchwalanie ich regulaminów,
8) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Federacji,
9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Komisji Rewizyjnej.
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§ 22
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
2. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru ze
swego grona nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
§ 23
Na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać tytuł – Prezes Honorowy
osobie, która przez okres co najmniej jednej kadencji władz Federacji pełniła funkcję Prezesa.
§ 24
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień
obowiązujących w Federacji – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków
Federacji.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny
uchwalony przez Zarząd Federacji.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
§ 25
1. Do reprezentowania Zarządu upoważniony jest Prezes.
2. Prezesa może zastępować Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.
3. Do złożenia oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia
pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa lub
Wiceprezesa i Skarbnika lub jednego z nich z upoważnionym członkiem Zarządu.
4. Każda władza podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu
jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania zgłoszonego przez
większość członków władzy podejmującej uchwałę.
5. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów oddanych przy czym dla jej ważności
wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli
przepisy statutu nie stanowią inaczej.
6. Zwykła większość głosów występuje wówczas, gdy liczba głosów „za” jest większa o 1 głos od
liczby głosów „przeciw”.
7. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” – w głosowaniu jawnym, przeważa głos
przewodniczącego posiedzenia a w głosowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygnięty i wymaga
dodatkowego głosowania.
8. Uchwałę uważa się za przyjętą jeżeli uzyskała zwykłą większość głosów.
9. Kwalifikowana większość ⅔ głosów oddanych wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie :
a) rozwiązania się Federacji,
b) zmiany statutu,
c) odwołania członka władz,
d) zawieszenia w czynnościach członka władz.
10. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność połowy liczby osób uprawnionych do
głosowania jeżeli przepisy statutu nie stanowią inaczej. W głosowaniu jawnym za głosy oddane
uważa się ważne głosy „za”, „przeciw”, oraz wstrzymujące się. W głosowaniu tajnym za głosy
oddane uważa się ważne głosy „za” i „przeciw”.
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§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Federacji i składa
się z 3 – 5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Federacji ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości,
rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem
wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdania ze swej działalności
oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu,
4) zgłaszanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Delegatów,
w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi
interesami Federacji działań Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia z osobami zarządzającymi Federacją,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w odpowiednich przepisach
ustawowych o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§ 27
W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – organowi, w którego
składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków danego organu
pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków tego organu pochodzących
z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów
w celu odbycia wyborów uzupełniających.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE FEDERACJI
§ 28
1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Federacji składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) darowizny, dotacje, subwencje i zapisy,
3) środki finansowe otrzymane na realizacje zadań publicznych zleconych,
4) wpływy z własnej działalności statutowej i gospodarczej,
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§ 29
1. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystywanie nie może odbywać się na rzecz członka
Federacji, członka władz Federacji lub pracownika a także jego osób bliskich – na zasadach
innych niż wobec osób trzecich.
2. Federacja nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym – osobom o
których mowa w ust. 1.
3. Nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych - od podmiotów w których
uczestniczą osoby wymienione w ust. 1.
4. Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w ust. 1 zalicza się:
1) współmałżonka,
2) krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej II stopnia,
3) powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,
4) osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Federacji podejmuje Walne
Zgromadzenie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych w obecności co
najmniej połowy liczby delegatów.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę kwalifikowaną
większością 2/3 głosów oddanych przez delegatów przybyłych na Zgromadzenie.
§ 31
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Federacji, Walne Zgromadzenie Delegatów określa
sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.
§ 32
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów oraz
Zarządowi Federacji.
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