
Statut 

Polskiej Federacji Łodzi Smoczych 

 

Rozdział Pierwszy 

Postanowienia ogólne 

  

       Art. 1 

1. Nazwa i cel stowarzyszenia 
1.1. Związek stowarzyszeń o nazwie "Polska Federacja Łodzi Smoczych", zwany 
dalej Federacją jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym związkiem stowarzyszeń 
zrzeszającym podmioty posiadające osobowość prawną, zainteresowane pływaniem 
na łodziach smoczych. 
 
1.2. Federacja może posługiwać się skrótem swojej nazwy w brzmieniu 'PFŁS'  
 
1.3. W kontaktach międzynarodowych Federacja obok nazwy polskiej używa nazwy 
w języku angielskim: 'Polish Dragon Boat Federation'. 
 
1.4. Celem Federacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań oraz 
wspieranie organizacyjne i rzeczowe członków w zakresie pływania rekreacyjnego i 
wyczynowego na łodziach smoczych. 
 
1.5. Czas trwania Federacji nie jest ograniczony.  
 
Art. 2 

2. Siedziba i zakres terytorialny  
2.1. Siedzibą Federacji jest miasto Gdańsk. 
2.2. Federacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.3. Dla właściwego realizowania swych celów Federacja może również prowadzić 
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.4. Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach działania.  
 
Art. 3 

3. Realizacja celów  
3.1. Realizacja celów Federacji następuje przez: 
1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie pływania na 
łodziach smoczych, 
2. współpracę i wzajemną pomoc między członkami Federacji, 
3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 
doświadczeń w dziedzinie pływania na łodziach smoczych, 



4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych 
podmiotów zainteresowanych działalnością Federacji, 
5. prowadzenie działalności integrującej członków Federacji, 
6. reprezentowanie na arenie międzynarodowej członków Federacji, 
7. organizowanie otwartych imprez i zawodów z pływaniem na łodziach smoczych, 
8. organizowanie zawodów łodzi smoczych pomiędzy członkami Federacji oraz 
członkami i przedstawicielami podobnych organizacji zagranicznych,  
9. pomoc w formowaniu klubów, stowarzyszeń i innych organizacji zrzeszających 
osoby fizyczne i prawne zainteresowane pływaniem na łodziach smoczych, 
10. tworzenie zasad i regulaminów zawodów łodzi smoczych, 
11. pielęgnowanie tradycji i historii pływania na łodziach smoczych, 
12. dbanie o zgodny z tradycją i międzynarodowymi standardami kształt łodzi 
smoczych oraz innego sprzętu używanego do pływania na tych łodziach, 
 
3.2. Federacja opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich działaczy i dla 
realizacji swoich celów Federacja może: 
1. powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych, 
2. prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3. zatrudniać pracowników do realizacji swoich zadań.  
 
Art. 4 

4. Członkostwo w Federacji 
4.1. Członkowie Federacji dzielą się na członków zwyczajnych i członków 
wspierających. 
 
4.2. Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie lub inna osoba 
prawna nie prowadząca działalności zarobkowej, zainteresowana pływaniem na 
łodziach smoczych. 
 
4.3. Członkiem wspierającym mogą być inne niż wymienione w ust. 4.2 wyżej osoby 
prawne oraz osoby fizyczne zainteresowane pływaniem na łodziach smoczych. 
 
Art. 5 

5. Przyjęcie na członka 
5.1. Członkostwo zwyczajne Federacji nabywa się w drodze uchwały Zarządu, po 
złożeniu deklaracji akceptującej cele i statut Federacji. 
 
5.2. Status członka wspierającego nabywa się w drodze uchwały Zarządu, po złożeniu 
oświadczenia woli i deklaracji rodzaju wspierania Federacji.  
 
Art. 6 

6. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych 
6.1. Członek Federacji ma prawo brać udział w życiu Federacji, w szczególności: 
1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu  
2. posiadać prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu,  
3. desygnować kandydatów do władz Federacji, 
4. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 
Federacji, 



5. korzystać z obiektów i urządzeń technicznych Federacji na warunkach określonych 
przez Zarząd, 
6. otrzymać akt członkostwa, 
7. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Federacji w swojej działalności, 
8. korzystać z poradnictwa i szkoleń, które Federacja stawia do dyspozycji swoich 
członków, 
9. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Federacja. 
 
6.2. Członek Federacji uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich 
pełnomocnych przedstawicieli. 
 
6.3. Członkowie Federacji zobowiązani są: 
1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Federacji, 
2. dbać o dobre imię Federacji, 
3. popierać i czynnie realizować cele i zadania Federacji, 
4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 
statutu, 
5. regularnie opłacać składki członkowskie. 
6.4. Za naruszanie postanowień statutu, regulaminów i obowiązujących przepisów, 
Członkowie Federacji podlegają odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.  
 
Art. 7 

7. Status członka wspierającego 
7.1. Członek wspierający ma te same prawa i obowiązki oraz podlega tym samym 
uregulowaniom co członek zwyczajny, za wyjątkiem prawa do głosowania na 
Walnym Zgromadzeniu, zapisanemu w punkcie 2 ust. 6.1 Art. 6 wyżej.  
 
7.2. Członek wspierający zobowiązany jest wywiązywać się z deklarowanych form 
wspierania Federacji.  
 
7.3. Szczegółową formę i rodzaj wspierania Federacji członkowie wspierający ustalają 
z Zarządem. 
 
7.4. Członek Federacji będący osobą fizyczną realizuje swoje prawa na Walnym 
Zgromadzeniu osobiście.  
 
Art. 8 

8. Utrata członkostwa 
8.1. Członkostwo Federacji wygasa w następstwie: 
1. rezygnacji pisemnej złożonej przez pełnomocnego przedstawiciela członka, z 
upływem 30 dni od daty przyjęcia jej przez Zarząd 
2. likwidacji bądź rozwiązania członka, z datą wykreślenia z odpowiedniego rejestru. 
 
8.2. Wykluczenia z Federacji można dokonać uchwałą Walnego Zgromadzenia za 
działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Federacji, z data podjęcia 
uchwały. 
 
8.3. Zarząd może skreślić członka za nie wywiązywanie się z obowiązków 
statutowych przez okres co najmniej 12 miesięcy, z datą podjęcia uchwały.  



 
 
Art. 9 

9. Odwołania w sprawach członkowskich 
9.1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członka przysługuje odwołanie do 
Walnego Zgromadzenia złożone za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od 
otrzymania decyzji Zarządu o skreśleniu.  
 
9.2. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały Zarządu. 
 
9.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie członkostwa jest ostateczna.  

Rozdział Drugi 

Władze Federacji 

  

       Art. 10 

10. Władze Federacji 
10.1. Władzami Federacji są: 

1. Walne Zgromadzenie, 
2. Zarząd,  
3. Komisja Rewizyjna. 

10.2. Walne Zgromadzenie wszystkich członków jest najwyższą władzą Federacji. 
 
10.3. Zarząd kieruje działalnością Federacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 
10.4. Komisja Rewizyjna dokonuje oceny całokształtu działalności Federacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 
 
10.5. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Federacji trwa 4 lata rozpoczynając 
się na Walnym Zgromadzeniu powołującym dana władzę i kończąc się na Walnym 
Zgromadzeniu powołującym władzę następnej kadencji.  
 
Art 11 

11. Ważność uchwał władz Federacji  
11.1. Quorum dla skutecznego podejmowania uchwał władz Federacji wynosi co 
najmniej połowę osób uprawnionych, chyba że inne postanowienia statutu stanowią 
inaczej. 
 
11.2. Uchwały wszystkich władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów, 
jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 
 
11.3. Odwołanie członków władz w czasie trwania kadencji wymaga bezwzględnej 



większości głosów. 
 
11.4. Kooptacja członków organów wybieralnych przez te organy, w tym Prezesa, 
wymaga bezwzględnej większości głosów. 
 
11.5. Wykluczenie z Federacji członka wymaga bezwzględnej ilości głosów. 
 
11.6. Zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów. 
 
11.7. Uchwała o rozwiązaniu Federacji wymaga 4/5 głosów przy obecności 2/3 
członków. 
 
Art 12 

12. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń 
12.1. Zarząd może zwołać Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy w każdym 
czasie.  
 
12.2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu 3 m-cy: 

1. raz na dwa lata po zakończeniu kolejnego roku kalendarzowego,  
 
2. na pisemny wniosek określający proponowany porządek obrad, otrzymany od 
Komisji Rewizyjnej lub od co najmniej 1/3 ilości członków.  

12.3. Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd wysyła z wyprzedzeniem co najmniej 30 
dni do wszystkich członków zawiadomienie listem poleconym o dacie, godzinie, 
miejscu obrad, załączając proponowany porządek obrad. 
 
Art 13 

13. Ważność Walnego Zgromadzenia 
13.1. Dla ważności Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zwołania musi 
uczestniczyć co najmniej połowa członków. 
 
13.2. Jeżeli brakuje połowy członków w pierwszym terminie, obrady można 
rozpocząć po 1 godzinie oczekiwania i będą one skuteczne jak zwołane w drugim 
terminie. 
 
13.3. Walne Zgromadzenie w drugim terminie może skutecznie obradować bez 
względu na liczbę obecnych członków. 
 
13.4. Walne Zgromadzenie zobowiązane jest przyjąć uchwałę o zgodności ze statutem 
zwołania Zgromadzenia oraz przyjąć obowiązujący porządek obrad. Walne 
Zgromadzenie zwołane niezgodnie ze statutem nie może skutecznie obradować i nie 
ma zdolności do podejmowania uchwał. 
 
13.5. Przyjmując porządek obrad Walne Zgromadzenie może skreślić niektóre punkty 
proponowanego porządku obrad, a w obecności co najmniej 1/2 liczby członków 
również rozszerzyć porządek obrad o nowe punkty z zastrzeżeniem ust. 15.2 niżej. 



 
Art 14 

14. Zasady prowadzenia Walnych Zgromadzeń  
14.1. Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący wybrany przez członków 
zwyczajnych z osób obecnych na Zgromadzeniu. 
 
14.2. Walne Zgromadzenia są protokołowane. 
 
14.3. Na wniosek obecnego członka Walne Zgromadzenie głosuje, czy w danej 
sprawie obowiązywać ma głosowanie tajne.  
 
14.4. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos, za wyjątkiem 
członków założycieli, którzy głosują 2 głosami.  
 
14.5. W Walnych Zgromadzeniach obok członków Federacji mogą uczestniczyć z 
głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd goście. 
 
Art 15 

15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia 
15.1. Do podstawowych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. uchwalanie programu działania Federacji, 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3. uchwalanie zmian statutu Federacji, 
4. potwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia, 
5. uchwalanie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
6. uchwalanie regulaminu wyborów władz Federacji, 
7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego 
członkom, 
8. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
9. akceptacja kooptacji dokonanej samodzielnie przez władzę Federacji,  
10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Federacji, 
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 
Federacji, 
12. określanie sposobu likwidacji oraz przeznaczenia majątku po rozwiązaniu 
Federacji 
13. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,  
14. inne sprawy wynikłe w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

15.2. W sprawach zmiany statutu, zmiany składu Zarządu oraz likwidacji Federacji 
wymagane jest ujęcie tych spraw w zawiadomieniu Zarządu o proponowanym 
porządku obrad i o te sprawy nie można rozszerzyć porządku Walnego Zgromadzenia 
po jego zebraniu. 
 
15.3. Proponowane zmiany statutu Federacji muszą być przekazane członkom nie 
później niż razem z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 
 
Art 16 



16. Wybory władz Federacji 
16.1. Członkowie Federacji oraz członkowie wspierający desygnują kandydatów do 
Zarządu przez zgłoszenie ich na piśmie na Walnym Zgromadzeniu. 
 
16.2. Do zgłoszenia, o którym wyżej, musi być dołączona deklaracja zgody na 
kandydowanie podpisana przez kandydata.  
 
16.3. Prawo desygnowania kandydatów w trybie ust 16.1 i ust. 16.2 wyżej przysługuje 
również Zarządowi kończącemu swoją kadencję 
 
16.4. Członkowie Zarządu kończącego swą kadencję mogą zgłosić swoje kandydatury 
do nowego Zarządu samodzielnie w trybie określonym w ust. 16.1 wyżej. 
 
16.5. Kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej desygnują członkowie Federacji i 
członkowie wspierający podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia.  
 
16.6. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na 
kandydowanie albo przekazać Walnemu Zgromadzeniu podpisaną przez siebie 
deklarację zgody na kandydowanie. 
 
16.7. Pierwszy Zarząd oraz pierwsza Komisja Rewizyjna wybierane są przez 
członków założycieli Federacji z kandydatów przez nich desygnowanych.  
16.8. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. 
 
16.9. Czynne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni Federacji. 
 
 
Art 17 

17. Zarząd Federacji 
17.1. Zarząd składa się z Prezesa oraz od 2 do 6 członków Zarządu według uznania 
Walnego Zgromadzenia.  
 
17.2. Prezesa powołuje imiennie Walne Zgromadzenie. 
 
17.3. Stanowiska Sekretarza i Skarbnika obsadza Zarząd na pierwszym swoim 
posiedzeniu po wyborach. 
 
17.4. Obowiązki Skarbnika może pełnić Sekretarz wg uznania Zarządu. 
 
17.5. W przypadku równowagi głosów podczas podejmowania uchwał Zarządu, 
decydujący jest głos Prezesa. 
 
Art 18 

18. Kompetencje Zarządu 
18.1. Do szczególnych kompetencji Zarządu należy: 

1. przyjmowanie nowych członków Federacji, 
2. reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu, 



3. kierowanie bieżącą działalnością Federacji, 
4. ustalanie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej, 
5. uchwalanie budżetu Federacji na kolejny rok obrachunkowy, 
6. nabywanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego, 
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji, 
8. zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 
9. uchwalanie zasad i regulaminów oficjalnych zawodów rangi mistrzostw kraju i 
mistrzostw międzynarodowych pomiędzy członkami federacji oraz członkami i 
przedstawicielami podobnych organizacji zagranicznych, 
10. wykonywanie uchwał i ustaleń Walnych Zgromadzeń, 

18.2. Zarząd może powoływać, nadzorować i rozwiązywać komisje doradcze, 
rekomendujące techniczne i organizacyjne rozwiązania dla potrzeb Federacji i jej 
władz.  
 
Art 19 

19. Organizacja pracy Zarządu 
19.1. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Federację w kontaktach 
wewnętrznych i zewnętrznych.  
 
19.2. Sekretarz kieruje biurem Zarządu i do jego obowiązków należy w szczególności: 

1. prowadzenie korespondencji i przygotowywanie jej do podpisu Prezesa 
2. prowadzenie dokumentacji formalnej, 
3. zarządzanie sprawami administracyjnymi, 
4. dokumentowanie imprez i zawodów, 
5. opracowanie protokółów z posiedzeń Zarządu,  
6. przygotowywanie strony technicznej posiedzeń Zarządu i Walnych Zgromadzeń, 

19.3. Skarbnik odpowiada za finanse Federacji do jego obowiązków należy w 
szczególności: 

1. opracowywanie rocznych budżetów Federacji,  
2. opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych dla Walnego Zgromadzenia 
3. ściąganie składek członkowskich i opłaty wpisowej od członków, 
4. opracowywanie preliminarza wydatków i dochodów z organizacji imprez i 
zawodów. 

19.4. Sekretarz i Skarbnik obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty Zarządu i 
Federacji na żądanie Komisji Rewizyjnej wypełniającej swoje statutowe obowiązki.  
 
19.5. Zakres obowiązków członków określa Zarząd, jeżeli nie zrobiło tego Walne 
Zgromadzenie. 
 
19.6. Zarząd może poszczególnym swoim członkom rozszerzać ich zakresy 
obowiązków. 
 
19.7. Zarząd zobowiązany jest spotykać się co najmniej jeden raz na 3 miesiące 
sporządzając protokół ze swoich posiedzeń. 



 
19.8. W przypadkach nagłych i koniecznych Zarząd może wypracować swoje decyzje 
na drodze zdalnych kontaktów swoich członków (telefon, fax, pismo), a tak podjęta 
decyzja musi zostać opisana w najbliższym protokóle z posiedzenia Zarządu.  
 
19.9. Członkowie Zarządu zobowiązani są uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach i 
udzielać na nich wszechstronnej informacji członkom Federacji. 
 
Art 20 

20. Zakres praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej 
20.1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób według uznania Walnego 
Zgromadzenia. 
 
20.2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i od 1 do 4 członków, 
konstytuując się na pierwszym posiedzeniu po wyborze. 
 
20.3. W przypadku równowagi głosów podczas podejmowania uchwał Komisji 
Rewizyjnej, decydujący jest głos jej przewodniczącego. 
 
20.4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1. kontrola bieżącej pracy Zarządu, 
2. okresowa kontrola finansów Zarządu co najmniej raz w roku gospodarczym 
3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu. 

20.5. Komisja Rewizyjna sama określa sposób organizacji swojej pracy.  
 
Art 21 

21. Kooptacja władz Federacji 
21.1. W razie ustąpienia Prezesa w czasie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo 
wyboru nowego Prezesa spośród członków Zarządu. 
 
21.2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowć do swego składu nowych 
członków - w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji - z kandydatów 
desygnowanych przez członków. 
 
21.3. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

Rozdział Trzeci 

Postanowienia pozostałe 

  

       Art. 22 



22. Majątek Federacji 
22.1. Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej. 
 
22.2. Funduszami i majątkiem Federacji zarządza Zarząd. 
 
22.3. Do reprezentowania Zarządu dla zaciągania zobowiązań majątkowych przez 
Federację upoważniony jest jednoosobowo Prezes bądź dwóch innych członków 
Zarządu działających łącznie. 
 
22.4. Rok obrachunkowy Federacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
 
22.5. Federacja może zaciągać kredyty i pożyczki.  
 
Art 23 

23. Postanowienia końcowe 
23.1. Federacja działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy o kulturze Fizycznej oraz 
niniejszego statutu. 
 
23.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statusem mają zastosowanie 
przepisy powołanej wyżej ustawy. 
 
23.3. Tytuły poszczególnych artykułów zostały wprowadzone do statutu jedynie dla 
wygody stron i nie definiują one, nie limitują, nie konstytuują zakresów 
poszczególnych artykułów, ani też w żaden sposób nie mają wpływu na postanowienia 
niniejszego statutu. 
 
23.4. Niniejszy statut został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 3/11/99.  

 


