STATUT
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
(tekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu PKOl w dniu 25 kwietnia 2019 roku)

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
1. Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej w skrócie „PKOl”, jest związkiem stowarzyszeń
zrzeszającym polskie związki sportowe oraz inne osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne, związane z promocją ruchu
olimpijskiego i rozwojem sportu polskiego.
2. PKOl jest organizacją pozarządową, która samodzielnie wyznacza swoje cele, programy
działania i struktury, a także samodzielnie ustala w drodze aktów wewnętrznych reguły
swego działania i formy realizacji zadań statutowych.
3. PKOl strzeże swej niezależności od wszelkich nacisków, a w szczególności politycznych,
prawnych, ekonomicznych i religijnych.

1.

2.
3.
4.

Art. 2
PKOl działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz, U. Nr 127, poz. 857
z póź. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 z póź. zm.) i innych właściwych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz niniejszego Statutu.
PKOl stosuje się do postanowień Karty olimpijskiej, uchwalonej przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski, zwany dalej w skrócie „MKOl”.
Organem rejestrowym PKOl jest Krajowy Rejestr Sądowy.
Działalność PKOl podlega nadzorowi Prezydenta m. st. Warszawy.

Art. 3
1. Siedzibą PKOl jest miasto stołeczne Warszawa.
2. PKOl działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Art. 4
1. PKOl może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
działania.
2. PKOl w ramach swej działalności współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
sportowymi.
3. PKOl współpracuje z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej w zakresie sportu,
opiniuje projekty założeń aktów prawnych oraz projekty aktów prawnych.
Art. 5
1. PKOl w swej działalności, używa flagi, emblematu i hymnu w wersji zatwierdzonej przez
Komitet Wykonawczy MKOl. Nazwę Polski Komitet Olimpijski można wykorzystywać
również w formie skróconej „PKOl” lub w tłumaczeniu na inne języki, w szczególności
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angielski „Polish Olympic Committee” i skrót „POC” lub francuski „Comité Olympique
Polonais” i skrót „COP”.
PKOl ma prawo używania w stroju reprezentacji olimpijskiej wizerunku orła ustalonego dla
godła na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235,
poz. 2000 z póź. zm.).
PKOl używa pieczęci zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 2.
PKOl posiada własne odznaczenia organizacyjne.
PKOl jest wyłącznie uprawniony do ustalania składu reprezentacji olimpijskiej.
PKOl jest wyłącznie uprawniony do używania:
1) znaku lub innego oznaczenia składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego
symbol olimpijski,
2) nazw Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska XXX Olimpiady, Igrzyska XXXI Olimpiady, Igrzyska
XXXII Olimpiady, Igrzyska XXXIII Olimpiady, Igrzyska XXXIV Olimpiady, Igrzyska XXXV
Olimpiady, Komitet Olimpijski, Reprezentacja Olimpijska, Ruch Olimpijski i Karta
Olimpijska.
PKOl ma prawo do wykorzystywania dla swoich celów gospodarczych wizerunku członków
reprezentacji olimpijskiej w strojach reprezentacji olimpijskiej, w zakresie ustalonym przez
właściwe regulaminy PKOl lub MKOl.
PKOl działa przez swoje organy oraz aktywność zrzeszonych członków i działaczy
społecznych.
PKOl dla realizacji swoich zadań może utworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
CELE I ŚRODKI ICH REALIZACJI
Art. 6.
Celami działalności PKOl są w szczególności:
1) rozwój, promowanie i ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce oraz propagowanie,
krzewienie i upowszechnianie zasad olimpizmu, zgodnie z Kartą Olimpijską;
2) reprezentowanie polskiego sportu przed MKOl i narodowymi komitetami olimpijskimi,
międzynarodowymi federacjami sportu olimpijskiego i innymi organizacjami
międzynarodowymi;
3) rozwój i promocja sportu jako zbioru form aktywności fizycznej prowadzącej do osiągania
wyników sportowych na wysokim poziomie;
4) działalność kulturalna polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty
olimpijskiej;
5) ustalanie, zgłaszanie i zapewnianie uczestnictwa polskiej reprezentacji w Igrzyskach
Olimpijskich i innych zawodach organizowanych pod patronatem MKOl lub Stowarzyszenia
Europejskich Komitetów Olimpijskich, zwanego dalej w skrócie „EOC”;
6) tworzenie warunków do polubownego rozstrzygania sporów w sporcie oraz możliwości
rozpoznawania odwołań od decyzji dyscyplinarnych i regulaminowych wydanych przez
właściwe organy polskich związków sportowych, z zastrzeżeniem Art. 7 ust. 4;
7) zapobieganie i zwalczanie dopingu oraz korupcji w sporcie;
8) promocja zasad fair play oraz rozwój stosunków społecznych związanych z czynnym
i biernym uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym;
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9) utrzymywanie stałych kontaktów oraz niesienie pomocy olimpijczykom;
10) działanie na rzecz ochrony środowiska w tym utrzymanie odpowiedniego stanu
technicznego i estetycznego Centrum Olimpijskiego stanowiącego siedzibę PKOl, ośrodek
edukacji olimpijskiej oraz działalności polskiego środowiska olimpijskiego.

1.

2.
3.
4.

Art. 7.
PKOl wypełnia swoje statutowe cele w szczególności poprzez:
1) wykonywanie zadań wynikających z postanowień i zaleceń MKOl;
2) postępowanie zgodne z regułami olimpijskimi zawartymi w Karcie Olimpijskiej oraz
tradycjami polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego;
3) współpracę z polskimi związkami sportowymi, stowarzyszeniami i klubami
sportowymi, władzami publicznymi i przedsiębiorcami;
4) przyjęcie i wdrażanie Światowego Kodeksu Antydopingowego;
5) nadzór, organizację i koordynację działań związanych z zapewnieniem udziału
w Igrzyskach Olimpijskich i innych zawodach organizowanych pod patronatem MKOl
lub EOC;
6) udział w wydarzeniach związanych z przygotowaniami olimpijskimi, sportem, kulturą
i ochroną środowiska;
7) zgłaszanie miasta kandydującego do organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce;
8) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych ze sportem i jego rolą
w społeczeństwie i wydawanie stosownych opinii dla potrzeb organów władzy
publicznej;
9) inspirowanie i organizowanie imprez sportowych, szczególnie w sportach olimpijskich;
10) prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz oświatowej a także
wydawniczej i kulturalnej;
11) udzielanie wsparcia olimpijczykom;
12) współpracę ze sportowymi organizacjami polonijnymi;
13) współpracę i udzielanie wsparcia placówkom edukacyjnym oraz terytorialnym
jednostkom organizacyjnym polskiego ruchu olimpijskiego;
14) pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej;
15) realizowanie zadań publicznych w zakresie sportu, kultury i ochrony środowiska;
16) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na cele statutowe;
17) powoływanie fundacji, spółek, wstępowanie do spółek oraz udział w innych
przedsięwzięciach gospodarczych.
PKOl w swojej działalności kieruje się zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju.
PKOl może wypłacać nagrody za uzyskane wyniki na Igrzyskach Olimpijskich oraz inne
nagrody związane z realizacją celów PKOl.
Wszelkie spory powstałe w związku z Igrzyskami Olimpijskimi będą kierowane, zgodnie
z Kodeksem Arbitrażu Sportowego MKOl, wyłącznie do Sądu Arbitrażowego ds. Sportu
w Lozannie.
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Rozdział 3
CZŁONKOWIE PKOl, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 8
Członkowie PKOl dzielą się na:
1) olimpijskich,
2) zwyczajnych,
3) wspierających,
4) honorowych.
Art. 9
1. Członkami olimpijskimi PKOl są:
1) polskie związki sportowe, wskazane w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej, działające w sportach objętych programem najbliższych
Igrzysk Olimpijskich,
2) członkowie MKOl posiadający obywatelstwo polskie,
3) Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.
2. Listę sportów objętych programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich aktualizuje Prezydium
Zarządu PKOl na podstawie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Art. 10
1. Członkami zwyczajnymi PKOl mogą być:
1) polskie związki sportowe działające w sportach nie objętych programem Igrzysk
Olimpijskich,
2) osoby prawne, które są związane z ruchem olimpijskim, propagują idee olimpijskie lub
przyczyniają się do rozwoju sportu polskiego.
2. Decyzje w sprawach przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PKOl podejmuje Zarząd PKOl
w drodze uchwały.
Art. 11
1. Członkami wspierającymi PKOl mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które popierają cele statutowe
PKOl i zadeklarowały świadczenia materialne.
2. Do przyjęcia członków wspierających stosuje się postanowienia art. 10 ust. 2.
Art. 12
1. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w działalności w krajowym lub
międzynarodowym ruchu olimpijskim, może być nadana godność honorowego członka
PKOl.
2. Osobie, która pełniła funkcję Prezesa PKOl i w sposób szczególny wpłynęła na rozwój ruchu
olimpijskiego w Polsce, może być nadana godność Honorowego Prezesa PKOl.
3. Decyzje w sprawie nadania godności, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje Walne
Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, na uzasadniony
wniosek Zarządu PKOl.
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Art. 13
Członkowie olimpijscy i zwyczajni PKOl mają prawo do:
1) korzystania bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów z biernego i czynnego prawa
wyborczego; z biernego prawa wyborczego członkowie PKOl korzystają poprzez
wskazanie kandydatów na członków organów władzy PKOl pochodzących z wyborów,
2) zgłaszania postulatów i wniosków do organów władzy PKOl,
3) korzystania z uprawnień członków wynikających z działalności statutowej PKOl.
Członkowie wspierający i honorowi PKOl mają uprawnienia członków, o których mowa
w ust. 1, za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
Honorowy Prezes PKOl i honorowi członkowie PKOl są zwolnieni z opłacania składek
członkowskich.
Członkowie MKOl będący członkami PKOl są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
Art. 14

1. Członkowie PKOl są obowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz promocji ruchu olimpijskiego i rozwoju sportu polskiego,
2) przestrzegania Statutu oraz uchwał organów władzy PKOl,
3) opłacania składek członkowskich,
4) poddania się jurysdykcji organów władzy PKOl.
2. Członkowie wspierający są ponadto zobowiązani do świadczenia na rzecz PKOl
zadeklarowanego świadczenia majątkowego.
Art. 15
1. Członkostwo w PKOl ustaje w przypadku:
1) śmierci członka będącego osobą fizyczną,
2) rozwiązania, postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka będącego
osobą prawną lub organizacją nieposiadającą osobowości prawnej,
3) pisemnej rezygnacji członka, złożonej do Zarządu PKOl,
4) nie spełnienia któregokolwiek z warunków wskazanych w Art. 9 ust. 1 pkt 1,
w odniesieniu do członków olimpijskich PKOl,
5) wykluczenia z PKOl.
2. Członek może być wykluczony z PKOl w przypadku:
1) działania na szkodę PKOl,
2) nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów władzy PKOl,
3) zalegania z płatnością składek członkowskich lub zadeklarowanych świadczeń
materialnych przez okres przekraczający jeden rok.
3. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd PKOl w drodze uchwały większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do
głosowania.
4. Od uchwały Zarządu PKOl w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do najbliższego
Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.
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Rozdział 4
ORGANY WŁADZY PKOL
A. PRZEPISY OGÓLNE
Art. 16.
1. Organami władzy PKOl są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Prezes;
4) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, od Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego.
W przypadku dokooptowania na podstawie Art. 20 nowych członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej kadencja takich dokooptowanych członków trwa od momentu dokooptowania
do końca obowiązującej kadencji organów władzy PKOl.
Art. 17.
Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna działają na podstawie przyjętych przez siebie
regulaminów.
Art. 18.
1. Decyzje organów władzy PKOl wskazanych w Art. 16 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w sprawach objętych
kompetencjami określonymi odpowiednio w Art. 37, 44 i 52 wymagają formy uchwały.
2. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia,
Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich
ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Art. 19.
1. Mandat członka Zarządu wygasa (z mocy prawa na podstawie Statutu) wskutek:
1) śmierci
2) ustąpienia (rezygnacji)
3) odwołania
4) utraty mandatu pochodzącego od członka PKOl, który wskazał danego członka Zarządu
jako kandydata do wyborów do organów władzy PKOl na podstawie Art. 29 ust. 4 pkt 1)
lub utraty statusu członka MKOl posiadającego obywatelstwo polskie; utrata mandatu
pochodzącego od członka PKOl lub utrata statusu członka MKOl, o których mowa
w niniejszym pkt 4), musi wynikać z decyzji organów władzy takiego członka PKOl lub
MKOl przekazanej do wiadomości PKOl na piśmie.
2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa (z mocy prawa na podstawie Statutu) wskutek:
1) śmierci
2) ustąpienia (rezygnacji)
3) odwołania.
3. W czasie trwania kadencji Zarząd albo Komisja Rewizyjna mogą odwołać, w drodze
uchwały, ze swojego grona członków, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków lub
swoim postępowaniem naruszyli Statut lub dobre imię PKOl.
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Art. 20.
W czasie trwania kadencji Zarząd na podstawie podjętej uchwały może dokooptować,
spośród osób z listy kandydatów, które nie zostały wybrane do Zarządu przez Walne
Zgromadzenie, nowych członków w miejsce członków powołanych do Zarządu w trybie
Art. 29 ust. 4 pkt 4), którzy umarli, ustąpili lub zostali odwołani.
W miejsce członków powołanych do Zarządu w trybie Art. 29 ust. 4 pkt 1), 2) i 3), którzy
w czasie trwania kadencji umarli, ustąpili, zostali odwołani lub utracili mandat pochodzący
od członków PKOl, o których mowa w Art. 9 ust. 1 pkt 1) do Zarządu wchodzą osoby
desygnowane na ich miejsce przez członków PKOl, którzy wskazali daną osobę (która
umarła, ustąpiła, została odwołana lub utraciła mandat pochodzący od członka PKOl) jako
kandydata na członka Zarządu.
W miejsce członka powołanego do Zarządu w trybie Art. 39 pkt. 2), który w czasie trwania
kadencji umarł, ustąpił, został odwołany lub utracił mandat pochodzący od MKOl,
do Zarządu wchodzi odpowiednio osoba, którą wskaże MKOl jako nowego członka MKOl
posiadającego obywatelstwo polskie. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem, że
w przypadku, gdy w trakcie kadencji organów władzy PKOl MKOl wskaże nowego, obok
dotychczasowego, członka MKOl posiadającego obywatelstwo polskie, taka osoba wchodzi
w skład Zarządu dopiero na nową, kolejną kadencję organów władzy PKOl, chyba, że
wejście takiej osoby do Zarządu w trakcie kadencji nie spowodowałoby przekroczenia liczby
członków Zarządu ponad liczbę 61 określoną w Art. 38 Statutu.
W czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna w drodze uchwały może dokooptować
nowych członków w miejsce tych, którzy umarli, ustąpili lub zostali odwołani w trybie
Art. 19 spośród osób z listy kandydatów, niewybranych do Komisji Rewizyjnej przez Walne
Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przynajmniej
5 członków.
Liczba dokooptowanych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
Głosowania, o których mowa w Art. 19 ust. 3 i Art. 20 ust. 1 i 4 mają charakter tajny.
W przypadku przyjęcia, w trakcie trwania kadencji organów władzy PKOl, w poczet
członków olimpijskich nowego członka, o którym mowa w Art. 9 ust. 1 pkt 1, przedstawiciel
takiego związku może zostać wybrany do Zarządu, na podstawie Art. 29 ust. 4, dopiero na
nową, kolejną kadencję organów władzy PKOl, chyba, że wejście takiej osoby do Zarządu
w trakcie kadencji nie spowodowałoby przekroczenia liczby członków Zarządu ponad liczbę
określoną w Art. 38 Statutu.

Art. 21.
W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa PKOl, Zarząd na mocy
uchwały powierza pełnienie tej funkcji jednemu z wiceprezesów, na okres do najbliższego
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego tj. do końca kadencji organów władzy
PKOl.
Art. 22.
Uchwały, o których mowa w Art. 19 ust. 3 i Art. 20 ust. 1 i 4 zapadają większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
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Art. 23.
Od uchwał, o których mowa w Art. 19 ust. 3 przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego
Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Wniesienie odwołania
nie wstrzymuje wykonania uchwały.
Art. 24.
1. Zarząd powołuje komisje (w tym komisję zawodniczą PKOl) i zespoły stałe dla realizacji zadań
na czas kadencji organów władzy PKOl oraz ad hoc do rozwiązywania problemów
zaistniałych w związku z działalnością PKOl.
2. Zarząd zatwierdza regulaminy komisji i zespołów.
Art. 25.
Obsługę administracyjną organów władzy PKOl zapewnia Biuro. Biurem kieruje Sekretarz
Generalny, który dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jako osoba
wyznaczona w rozumieniu art. 31 § 1 kodeksu pracy.

B. WALNE ZGROMADZENIE
Art. 26.
Najwyższym organem władzy PKOl jest Walne Zgromadzenie.
Art. 27.
Z mocy Karty Olimpijskiej, polskie związki sportowe działające w sportach objętych
programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich, mają większość zwyczajną w Walnym
Zgromadzeniu. Nad kwestiami dotyczącymi Igrzysk Olimpijskich głosują jedynie delegaci
członków olimpijskich PKOl.
Art. 28.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1) trzej delegaci każdego z polskich związków sportowych działających w sportach objętych
programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich, każdy z głosem stanowiącym;
2) dwaj delegaci Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, każdy z głosem stanowiącym;
3) dwaj delegaci komisji zawodniczej PKOl, każdy z głosem stanowiącym;
4) członkowie MKOl posiadający obywatelstwo polskie, każdy z głosem stanowiącym;
5) jeden delegat reprezentujący każdego z członków, o których mowa w Art. 10 ust. 1, każdy
z głosem stanowiącym;
6) Prezes PKOl, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym, o ile nie są
delegatami z głosem stanowiącym;
7) członkowie PKOl, o których mowa w Art. 11 ust. 1 reprezentowani przez jednego delegata
i o których mowa w Art. 12 ust. 1 i 2 oraz zaproszeni goście, każdy z głosem doradczym.
Art. 29.
1. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród
kandydatów zgłoszonych przez członków wymienionych w Art. 9 i Art. 10 Statutu.
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2. Prezesa PKOl wybiera Walne Zgromadzenie bezwzględną większością oddanych głosów
/50% + 1/.
3. W przypadku, gdy kandydatów jest dwóch lub więcej i żaden z kandydatów w pierwszej
turze nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie
z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę
głosów. W drugiej turze Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Prezesa zwykłą większością
głosów.
4. Walne Zgromadzenie wybiera do Zarządu:
1) po jednym przedstawicielu polskich związków sportowych działających w sportach
objętych programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich;
2) 12 przedstawicieli Towarzystwa Olimpijczyków Polskich będących aktywnymi lub byłymi
zawodnikami, którzy uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich, spośród których co
najmniej dwóch musi spełniać, w momencie wyboru, warunek udziału w Igrzyskach
Olimpijskich w ciągu ostatnich 12 lat;
3) jednego przedstawiciela komisji zawodniczej PKOl;
4) pozostałych członków Zarządu w liczbie ustalonej zgodnie z Art. 40 spośród kandydatów,
o których mowa w Art. 30, zgłoszonych przez członków PKOl.
5. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie wybiera kandydatów, którzy
otrzymają największą liczbę głosów /zwykła większość/. W przypadku równej liczby głosów
otrzymanej przez dwóch lub więcej kandydatów odbywa się dodatkowe głosowanie
z udziałem tych kandydatów.
6. Zgłoszeń kandydatów należy dokonać na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Głosowanie ma charakter tajny.
Art. 30.
Bierne prawo wyborcze, w trybie Art. 29 ust. 4 pkt 4), przysługuje także zawodnikom –
olimpijczykom, działaczom ruchu olimpijskiego, których na 30 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia, zgłoszą członkowie olimpijscy jako kandydatów do organów władzy PKOl.
Uczestniczą oni jako goście w Walnym Zgromadzeniu.
Art. 31.
1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata,
po kolejnych letnich Igrzyskach Olimpijskich.
2. Raz w roku zwoływane jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w celu przyjęcia rocznego
sprawozdania z działalności PKOl oraz sprawozdania finansowego poprzedzonego
badaniem przez biegłego rewidenta. W roku, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze nie zwołuje się Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
Art. 32.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków PKOl;
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Art. 33.
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd nie później niż w terminie
30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla
których zostało zwołane.
Art. 34.
1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym, z podaniem daty,
miejsca i proponowanego porządku obrad, powinno być wysłane do członków nie później
niż na 60 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zawiadomienia o Nadzwyczajnym i Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu z podaniem
daty, miejsca i proponowanego porządku obrad, powinno być wysłane do członków nie
później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Art. 35.
Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie ze Statutem jest prawomocne, jeżeli bierze w nim
udział co najmniej połowa delegatów, zgłoszonych zgodnie z Art. 28, z zastrzeżeniem
postanowień Art. 58 ust. 2.
Art. 36.
Walne Zgromadzenie odbywa się na podstawie regulaminu obrad i porządku obrad
uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
Art. 37.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach złożonych odwołań od decyzji Zarządu;
2) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego PKOl zaopiniowanego przez biegłego
rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności PKOl;
3) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
4) uchwalanie głównych kierunków działalności PKOl;
5) udzielanie absolutorium Zarządowi;
6) ustalanie polityki finansowej;
7) wybór w tajnym głosowaniu Prezesa PKOl oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8) nadawanie godności honorowego Prezesa PKOl oraz honorowego członka PKOl;
9) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązaniu PKOl;
10) rozstrzyganie spraw niezastrzeżonych dla innych organów władzy PKOl.

C. ZARZĄD
Art. 38.
Zarząd składa się maksymalnie z 61 członków i jest organem wykonawczym PKOl.
Art. 39.
W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes PKOl;
2) członkowie MKOl posiadający obywatelstwo polskie;
3) osoby wybrane do Zarządu w trybie Art. 29 ust. 4.
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Art. 40.
Liczbę członków Zarządu wybieranych zgodnie z Art. 29 ust. 4 pkt 4 ustala się jako różnicę
wynikającą z odjęcia od liczby 61 liczby członków Zarządu wymienionych w Art. 29 ust. 4 pkt 13 i w Art. 39 ust. 1-2.
Art. 41.
Członkowie Zarządu pracują społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków Prezydium
Zarządu.
Art. 42.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
Art. 43.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Z mocy Karty Olimpijskiej większość
zwyczajną mają polskie związki sportowe działające w sportach objętych programem
najbliższych Igrzysk Olimpijskich.
Art. 44.
Do kompetencji Zarządu należy realizowanie zadań PKOl, a w szczególności:
1) ustalanie składu narodowej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie oraz zgłaszanie
i podejmowanie decyzji o jej uczestnictwie w Igrzyskach Olimpijskich;
2) podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w PKOl;
3) uchwalanie okresowych programów działania oraz przyjmowanie sprawozdań z ich
wykonania;
4) uchwalanie rocznego budżetu;
5) zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego PKOl i sprawozdania
z działalności PKOl;
6) powoływanie, sprawowanie nadzoru oraz odwoływanie komisji i zespołów;
7) wybór Prezydium Zarządu;
8) zarządzanie majątkiem PKOl;
9) podejmowanie decyzji w sprawach dysponowania i obciążania majątku PKOl, zaciągania
kredytów i pożyczek;
10) podejmowanie decyzji z upoważnienia Walnego Zgromadzenia PKOl;
11) uchwalanie polityki rachunkowości, regulaminów i innych regulacji, instrukcji lub polityk
związanych z działalnością PKOl;
12) desygnowanie polskich działaczy olimpijskich do organów władzy MKOl
i międzynarodowych organizacji;
13) uchwalanie wysokości wpisowego oraz rocznych opłat członkowskich;
14) określenie struktury organizacyjnej trybunału sportowego, o którym mowa w Art. 56
ust. 1, trybu postępowania przed nim, sposobu finansowania jego działalności oraz
kwalifikacji jakim powinni odpowiadać arbitrzy tego trybunału;
15) powoływanie lub odwoływanie arbitrów do trybunału sportowego;
16) podejmowanie decyzji w sprawie symboli, flagi, hymnu, emblematów i innych oficjalnych
odznak PKOl;
17) decydowanie w sprawach dotyczących Polskiej Fundacji Olimpijskiej;
18) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organami
stowarzyszeń zajmujących się sportem.
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Art. 45.
1. Prezydium Zarządu PKOl jest organem wykonawczym Zarządu i kieruje w jego imieniu
bieżącą działalnością PKOl na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd oraz
wykonuje kompetencję Zarządu do decydowania w sprawach Polskiej Fundacji Olimpijskiej.
2. Prezydium Zarządu jest wybierane przez Zarząd spośród swego grona, z wyjątkiem Prezesa
i członków MKOl, posiadających polskie obywatelstwo. Polskie związki sportowe działające
w sportach objętych programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich mają w nim większość
zwyczajną.
3. Prezydium liczy łącznie od 15 do 19 członków.
Art. 46.
Prezydium Zarządu tworzą:
1) Prezes;
2) Wiceprezesi;
3) Sekretarz Generalny;
4) Skarbnik;
5) członkowie MKOl posiadający polskie obywatelstwo;
6) członkowie Zarządu wybrani do Prezydium.
Art. 47.
Prezydium Zarządu powinno być wybrane najpóźniej w ciągu trzech tygodni od daty
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia. Posiedzenia Prezydium Zarządu
odbywają się w miarę potrzeb.
Art. 48
Prezes PKOl kieruje całokształtem prac PKOl i reprezentuje PKOl na zewnątrz oraz ma
uprawnienia kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Art. 49
Do kompetencji Prezesa PKOl należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Zarządu i jego Prezydium;
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu i jego Prezydium;
3) realizacja celów i zadań PKOl zgodnie z przyjętym na Walnym Zgromadzeniu programem
działania i uchwałami Zarządu;
4) podejmowanie decyzji pomiędzy posiedzeniami Zarządu i jego Prezydium w sprawach nie
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu;
5) informowanie organów władzy PKOl o podejmowanych w trybie Art. 49 pkt 4 decyzjach
i wszelkich istotnych zagadnieniach związanych z bieżącą działalnością.
Art. 50
Podczas nieobecności Prezesa PKOl jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego
Wiceprezes Zarządu.
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D. KOMISJA REWIZYJNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Art. 51.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej PKOl.
Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu ani etatowy pracownik PKOl.
Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca
przewodniczącego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
i Prezydium Zarządu z głosem doradczym a pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mają
prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Art. 52.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności PKOl, w tym nie rzadziej niż raz w roku
kontroli gospodarki finansowej;
2) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności;
3) składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
4) zatwierdzanie podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego.

Rozdział 5
MAJĄTEK, FUNDUSZE
Art. 53.
Majątek PKOl stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze PKOl tworzone są
m.in. ze: składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów oraz własnej
działalności gospodarczej.
Art. 54.
PKOl może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności PKOl służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Art. 55.
1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych PKOl wymagane
są podpisy dwóch osób:
1) Prezesa PKOl i Sekretarza Generalnego;
2) Prezesa PKOl lub Sekretarza Generalnego (pierwszy podpis) i Skarbnika lub Wiceprezesa
Zarządu (drugi podpis).
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2. W przypadku składania oświadczeń w zakresie dysponowania i obciążania majątku PKOl
oraz zaciągania kredytów i pożyczek konieczne jest uzyskanie zgody Zarządu w trybie
ustalonym w Art. 44 pkt 9).

Rozdział 6
TRYBUNAŁ SPORTOWY
Art. 56.
1. PKOl może utworzyć trybunał sportowy działający jako stały sąd polubowny do rozstrzygania
sporów majątkowych związanych z działalnością sportową, oraz rozpatrywania odwołań od
decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych właściwych organów polskich związków
sportowych.
2. PKOl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym przede wszystkim merytorycznej,
organizacyjnej lub finansowej za działania trybunału, o którym mowa w art. 56 ust. 1, jego
władz lub arbitrów, w tym w szczególności z tytułu wydawanych orzeczeń lub zarządzeń.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 57.
Zmiana Statutu może być dokonana przez Walne Zgromadzenie i musi być powzięta
większością co najmniej 2/3 głosów delegatów w obecności co najmniej połowy delegatów
uprawnionych do głosowania.
Art. 58.
1. Rozwiązanie PKOl może nastąpić na podstawie wniosku co najmniej połowy członków PKOl.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania PKOl podejmuje Walne Zgromadzenie większością
co najmniej 2/3 głosów delegatów w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych
do głosowania.
3. Ostatnie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o trybie likwidacji i przeznaczeniu
aktywów PKOl.
Art. 59.
1. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych, w tym
w szczególności Statutu PKOl, przysługuje Zarządowi PKOl i jego Prezydium.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniające interpretację Zarządu PKOl lub Prezydium
Zarządu PKOl nie działają wstecz. To samo dotyczy uchwał Zarządu PKOl w stosunku do
interpretacji przyjętej przez jego Prezydium.
3. Statut PKOl został opracowany zgodnie z postanowieniami Karty Olimpijskiej. W przypadku
zaistnienia jakiejkolwiek wątpliwości w interpretacji jego postanowień pierwszeństwo
posiadają przepisy Karty Olimpijskiej.
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