
     STATUT
Polskiego Związku Triathlonu

zatwierdzony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku 
Triathlonu  13 października 2012 r.

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Polski  Związek  Triathlonu  (w  skrócie  PZTri),  zwany  dalej  Związkiem  a  w  kontaktach 
międzynarodowych Polish Triathlon Union, jest samorządnym związkiem  okręgowych związków 
triathlonu i klubów

§ 2
Związek działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o 
stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), przepisów Ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie( Dz.U z 2010r. Nr 127 poz. 1298) 
oraz niniejszego Statutu  i  z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,  a jego siedzibą miasto stołeczne 
Warszawa.

§ 4

1. Związek  jest  członkiem  Międzynarodowej  Unii  Triathlonu  (ITU)  i  Europejskiej  Unii 
Triathlonu (ETU) i stosuje się do ich przepisów.

2. Związek może być członkiem lub współpracować z innymi organizacjami międzynarodowymi 
lub krajowymi.

§ 5

1. Związek posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami.

2. Związek posiada wyłączność na prawo użytkowania nazwy PZTri i symboli wymienionych w 
ust.1.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§ 6

1. Celem  działania  Związku  jest  podnoszenie  poziomu  sportowego,  upowszechnianie  i 
popularyzacja triathlonu w Polsce.

2. Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:



1/  zrzeszanie  klubów  zajmujących  się  w  kraju  rozwojem  triathlonu,   duathlonu,  aquathlonu, 
triathlonu zimowego oraz crosstriatlonu i crossduathlonu

2/  opracowanie  kierunków rozwoju  triathlonu,  duathlonu,  aquathlonu,  triathlonu  zimowego  oraz 
crosstriathlonu i crossduathlonu w Polsce ,

3/ organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego na terenie kraju, w tym zawodów o 
Mistrzostwo Polski i Puchar Polski na zasadzie wyłączności,

4/  ustalanie  przepisów  sportowych,  organizacyjnych,  technicznych,  szkoleniowych  uprawiania 
triathlonu,  duathlonu,  aquathlonu,   triathlonu zimowego oraz crosstriathlonu i crossduathlon oraz 
egzekwowanie ich przestrzegania,

5/  ustalanie  składu  i  przygotowywanie  kadry  narodowej  do  uczestnictwa  w  międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym, w szczególności w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach świata i 
Igrzyskach Olimpijskich,

6/  organizowanie  szkolenia   zawodników  kadry  narodowej,  współdziałanie  z   odpowiednimi 
instytucjami w zakresie szkolenia  sportowego zawodników,

7/ udział i współudział w organizowaniu szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów i sędziów,

8/  nadawanie  klubom i  zawodnikom licencji  uprawniających  do udziału  we współzawodnictwie 
sportowym  w  triathlonie,   duathlonie,  aquathlonie,   triathlonie   zimowym,  crosstriathlonu  i 
crossduathlonu
 
9/ nadawanie licencji  sędziom zezwalającym na pełnienie  funkcji sędziego triathlonu,  duathlonu, 
aquathlonu,  triathlonu zimowego. crosstriathlonu i crossduathlonu

10/ nadawanie licencji  trenerom uprawniających do szkolenia triathlonu,  duathlonu,  aquathlonu, 
triathlonu zimowego. crosstriathlonu i crossduathlonu

11/  inicjowanie  i  prowadzenie  działalności  propagandowej  i  informacyjnej  na  temat  triathlonu, 
duathlonu, aquathlonu,  triathlonu zimowego, crosstriathlonu i crossduathlonu

12/  podejmowanie  działań  zmierzających  do wyeliminowania  niedozwolonego  doping zgodnie  z 
przepisami MKOl oraz innymi aktami prawnymi,

13/  sprawowanie  kontroli  nad  przestrzeganiem  przez  członków  Związku  statutu,  postanowień  i 
regulaminów oraz zasad uprawiania triathlonu,  duathlonu, aquathlonu, triathlonu zimowego oraz 
crosstriahtlonu i crossduathlonu

14/ sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną organizacji prowadzących działalność w 
zakresie  triathlonu,  duathlonu,  aquathlonu,   triathlonu  zimowego  oraz  crosstriathlonu  i 
crossduathlonu



15/  prowadzenie  działalności  promocyjnej  i  gospodarczej  z  przeznaczeniem  uzyskanych  z  tego 
tytułu środków na działalność statutową Związku,

2. Do realizacji zadań wymienionych w ust.1 Związek może zatrudniać pracowników.
Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 7

Członkowie Związku dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ honorowych,
3/ wspierających.

§ 8

1. Członkami  zwyczajnymi  są  okręgowe  (wojewódzkie)  związki  triathlonu  i  kluby  sportowe 
uczestniczące w rywalizacji sportowej, tworzone w formie stowarzyszeń kultury fizycznej oraz 
sportowych  spółek  akcyjnych  przyjęte  w  poczet  Związku  na  podstawie  uchwały  Zarządu 
Związku.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów 

Związku,  wspierające  Związek  finansowo lub  w inny  sposób  sponsorujące  jego  działalność. 
Tytuł  członka wspierającego nadaje Zarząd Związku na okres  swojej  kadencji,  na podstawie 
pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowaną osobę  fizyczną lub prawną

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
      1) uczestniczenia w wyborze delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów 
               z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym ,

2/ zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku,
3/ korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

         Związku,
2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członkowskie wymienione w ust. 1 z 

wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku 

oraz do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym.

§ 10
Członkowie Związku  zobowiązani są do:
1/  aktywnej  działalności  na  rzecz  rozwoju  i  podnoszenia  poziomu  sportowego  triathlonu, 
duathlonu, aquathlonu,  triathlonu zimowego, crosstriathlonu  i crossduathlonu
2/ przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Zarządu Związku,
3/ dbania o wysoki poziom moralny zawodników, trenerów i działaczy.



Członkowie  zwyczajni  zobowiązani  są  do  opłacania  składki  członkowskiej  w  wysokości  i 
terminach określonych przez władze Związku.
Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

§ 11

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
       1/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie skierowanego do Zarządu Związku,
       2/  rozwiązania się okręgowego związku triatlonu lub klubu, 
       3/ wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Związku z powodu nieprzestrzegania 
           postanowień statutu oraz przepisów Związku,
       4/ skreślenia przez Zarząd Związku w przypadku nie przejawiania działalności 
           merytorycznej.

§ 12

1. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w      przypadku 
naruszenia postanowień statutu i przepisów Związku.

2. Zawieszenie  w prawach członkowskich polega  na okresowym pozbawieniu członka Związku 
uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie imprez sportowych.

§ 13

Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich 
przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od 
dnia podjęcia danej uchwały.

Rozdział IV
Władze Związku.

§ 14

Władzami Związku są:
  1/ Walne Zgromadzenie Delegatów
  2/ Zarząd
  3/ Komisja Rewizyjna

§ 15
1.Kadencja władz Związku wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów trwa cztery lata, a 

ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 
2.Funkcję Prezesa można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje



3.W  przypadku  zmiany  władz  Związku  w  wyniku  uchwały  Nadzwyczajnego  Walnego 
Zgromadzenia Delegatów w trakcie trwania kadencji, okres działalności nowych władz kończy się z 
upływem okresu kadencji władz wybranych zgodnie z ust. 1.

§ 16

W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji 
- przysługuje tym organom prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie 
może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
      1/ rezygnacji z mandatu,
      2/ utraty praw obywatelskich,
      3/ śmierci członka.
      4/ rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją przez Związek 
zadań statutowych.

Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 18
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów. Walne Zgromadzenie Delegatów 
może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd i odbywa się:

1/ Jako sprawozdawczo - wyborcze raz na cztery lata.

2/ Jako sprawozdawcze raz w roku celem rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz 
sprawozdania finansowego Związku poddanego uprzedniej ocenie przez biegłego rewidenta.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1/ uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,
 
2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku,
   
3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
   
4/ wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   
5/ nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,
   
6/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązania się Związku,
   
7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, skreślenia,
       zawieszenia w prawach członka Związku.



§ 20

1.W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
  1/ z głosem stanowiącym - delegaci okręgowych związków triathlonu i klubów

–   członków Związku, 
         2/ z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający, członkowie Zarządu Związku

       i  Komisji Rewizyjnej, niebędący delegatami, kandydaci na Prezesa Związku, zgłoszeni   
       zgodnie z § 24 ust. 1 i niebędący delegatami oraz  zaproszeni goście. 
2.Członkowie Związku wybierają  delegatów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu 
   Delegatów zgodnie z następującą ordynacji wyborczą:
   - okręgowe związki triathlonu – 2 delegatów
   - kluby – 1 delegat
                                                                 § 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy liczby delegatów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu oraz o rozwiązaniu 
Związku, podejmowanych większością 2/3 głosów w obecności  co najmniej połowy delegatów.

§ 22

Zarząd wyznacza  pierwszy i drugi termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Delegatów.
O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  Zgromadzenia  Delegatów  Zarząd  Związku 
zawiadamia  delegatów  co  najmniej  na  30  dni  przed  terminem  Zgromadzenia.  Doręczenie 
zawiadomienia wymaga poświadczenia odbioru

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Związku 
z własnej inicjatywy, Komisji Rewizyjnej Związku lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków 
Związku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Zarząd Związku zwołuje w terminie do 
dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla 

       których został zwołany.

Zarząd Związku

§ 24

1. Zarząd Związku składa się z 6-8 członków (stosownie do decyzji Walnego Zgromadzenia), w tym 
prezesa, wiceprezesów i sekretarza generalnego.
2. Członek Zarządu nie może:
a/ łączyć funkcji w Zarządzie Związku z funkcją w innych władzach Związku
b/ Prowadzić działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacja przez Związek zadań 
statutowych
c/ być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego



3. Prezes Zarządu wybierany jest w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 
Kandydatury na prezesa Związku zgłaszają na piśmie członkowie Związku do Biura Związku nie 
później niż 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów.
4. Sekretarz generalny powoływany jest przez Zarząd i wchodzi z urzędu w skład Zarządu Związku

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:
   1/ reprezentowanie Związku oraz działanie w jego imieniu,
   2/ realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia delegatów oraz wytycznych i zaleceń władz 
sportowych w zakresie rozwoju triathlonu,  duathlonu,  aquathlonu,  triathlonu zimowego oraz 
crosstriathlonu i crossduathlonu w kraju   3/ podejmowanie działań w sprawach niezbędnych dla 
realizacji zadań statutowych           
       Związku,
   4/ zarządzanie majątkiem i funduszem Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   5/ uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych Związku,
   6/ uchwalanie przepisów i regulaminów Związku,
   7/ reprezentowanie Związku na forum międzynarodowym,
   8/ powoływanie kadry narodowej,
   9/ powoływanie i odwoływanie sekretarza generalnego i kierownika wyszkolenia Związku,
 10/ podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Związku,
 11/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej i opłat licencyjnych,
 12/ powoływanie komisji problemowych i innych jednostek organizacyjnych, które uzna za 
     stosowne.
13/ ustalanie statusu zawodnika 

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku.
2. Uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów przy  obecności  co  najmniej  połowy 

członków.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego wiceprezes.

§ 27

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu 
Związku.  Prezydium  jest  zobowiązane  do  składania  sprawozdania  ze  swej  działalności  na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium działalnością Związku kieruje Prezes. Prezes jest 
zobowiązany  do  składania  sprawozdania  ze  swej  działalności  na  najbliższym  posiedzeniu 
Prezydium.

3. Regulamin pracy Prezydium uchwala Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie 
Delegatów.

2. Komisja Rewizyjna prowadzi bieżącą ,okresową i roczną kontrolę działalności Związku



3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i 
Sekretarza.

4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:
-wchodzić w skład Zarządu, 

      - pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
        zatrudnienia z członkami Zarządu,

-  pozostawać ze Związkiem w stosunku pracy lub podobnym, z którym wiąże 
    się wypłata wynagrodzenia,
-  być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Komisja  Rewizyjna  przedkłada  Walnemu  Zgromadzeniu  Delegatów  sprawozdanie  oraz 
zgłasza wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

6. Przewodniczący  lub  upoważniony  przez  niego  członek  Komisji  może  brać  udział  w 
posiedzeniach  Zarządu  i  jego  Prezydium  oraz  innych  organów  Związku  z  głosem 
doradczym.

7. Komisja Rewizyjna przedkłada protokóły z przeprowadzonych kontroli Zarządowi, żądając 
wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

Rozdział V

Nagrody, wyróżnienia, kary.

§ 29

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zawodników, szkoleniowców, sędziów, działaczy i 
pracowników Związku oraz występować o nadanie im odznaczeń resortowych i państwowych.

§ 30

Rodzaje  nagród  i  wyróżnień  oraz  warunki  ich  przyznawania  określają  odpowiednie  przepisy 
państwowe, resortowe i regulaminy Związku.

§ 31

1 Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów Związku, naruszanie zasad współżycia społecznego i 
działania na szkodę Związku, Związek ma prawo nakładania kar na : 
1/ członków Zarządu, 
2/ zawodników, 
3/ trenerów i instruktorów 
4/ sędziów i działaczy 

2 Przewiduje się następujące kary: 
1/ upomnienie, 
2/ nagana, 
3/ dyskwalifikacja 

3 Organem dyscyplinarnym pierwszej instancji jest Komisja Dyscyplinarna. Członków Komisji w 
liczbie  3-  5  osób  powołuje  i  odwołuje  Zarząd.  Przewodniczący  Komisji  dyscyplinarnej 
powoływany jest spośród członków Zarządu.



4 Od rozstrzygnięcia Komisji Dyscyplinarnej ukaranemu przysługuje prawo odwołania do Zarządu 
Związku. 

5 Rozstrzygnięcia Zarządu, podejmowane w trybie określonym w ust. 4 mogą być zaskarżane do 
Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

6 Tryb  postępowania  dyscyplinarnego  określa  Regulamin  Dyscyplinarny  Związku  uchwalony 
przez Zarząd.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 32

Majątek Związku stanowią nieruchomości Związku, ruchomości i fundusze Związku.
2. Na fundusze Związku składają się:
1/ składki członków Związku,
2/ dotacje, subwencje, odsetki bankowe
3/ darowizny,
4/ wpływy z działalności gospodarczej,
5/ inne wpływy uzyskane z działalności statutowej. Funduszami i majątkiem Związku zarządza 
Zarząd Związku.
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest 
współdziałanie  dwóch  upoważnionych  członków  Zarządu,  w  tym  prezesa  lub  sekretarza 
generalnego.

§ 33

1. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów lub w 
innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 
zostanie majątek Związku.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz.U z 2010 r.Nr 127 poz1298 z późniejszymi zmianami) , Ustawy z 
dnia 07 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104) oraz regulaminów 
Polskiego Związku Triathlonu
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