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Statut Polskiego Związku Bokserskiego 
  

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

  

§ 1.  

1. Polski Związek Bokserski (w skrócie PZB), zwany dalej „Związkiem”, jest polskim związkiem 

sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr.127, 

poz. 857, z późn. zm.), działającym w sporcie boks.  

2. W kontaktach międzynarodowych Związek, obok nazwy polskiej, posługuje się nazwą  

w języku angielskim: Polish Boxing Association.  

  

§ 2.  

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania celów 

statutowych Związek może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

2. Siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa.  

  

§ 3.  

1. Związek promuje Boks na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich jego formach 

regulowanych przez międzynarodowy Związek Bokserski (International Boxing Association 

– AIBA) i Międzynarodową Konfederację Boksu (the European Boxing Confederation – 

EUBC).  

2. Związek i każdy z jego członków są zobowiązani w każdym czasie przestrzegać aktualnego  

Statutu AIBA, Regulaminu AIBA, Regulaminu Technicznego i Zawodów, Kodeksu Etyki AIBA, 

Kodeksu Dyscyplinarnego i Zasad Proceduralnych AIBA orz Przepisów Antydopingowych 

AIBA (dalej łącznie: „Przepisy AIBA”). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 

przepisami statutowymi Związku a opisanymi wyżej Przepisami AIBA, przepisy AIBA będą 

miały pierwszeństwo o ile nie są sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

3. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym: ustawą  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), ustawą z dnia  

7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) 

oraz niniejszym Statutem.  
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 § 4.  

Dyskryminacja z takich powodów jak: płeć, pochodzenie, kolor skóry, język, religia, poglądy 

polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, jest surowo zabronione i podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym.   

  

§ 5.  

1. Związek odpowiada w Polsce za boks jako dyscyplinę sportu, w szczególności w formule 

otwartej, tj. AIBA Open Boxing - AOB i WSB.  

2. Związek czuwa nad regulowaniem stosunków zachodzących pomiędzy klubami sportowymi 

a zawodnikami na podstawie pisemnej umowy.  

3. Zabronione jest organizowanie przez Związek prawnie nieokreślonej przez AIBA, innej 

działalności sportowej, w tym mieszanych sztuk walki: MMA, UFC, Kickboxing, K-l i innych 

podobnych sportów walki.  

4. Związek nie może być członkiem ani przynależeć do żadnej organizacji boksu zawodowego 

lub organizacji albo organu zawodowych sportów walk bez akceptacji AIBA i uchwały 

Kongresu PZB.  

5. Za zgodą PZB i na zasadach przez PZB określonych dopuszcza się możliwość uczestnictwa w 

zawodach boksu zawodowego zawodników boksu amatorskiego. W takim przypadku, walki 

boksu amatorskiego muszą być organizacyjnie wyodrębnione i odbywać się ściśle według 

przepisów i regulaminów określonych przez AIBA i PZB. PZB nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności w związku z organizacją walki boksu zawodowego. Ewentualna 

współpraca przy organizacji wspólnych zawodów składających się z walk zawodowych  

i boksu olimpijskiego wymaga określenia pisemną umową.  

  

§ 6.  

1. Związek posiada sztandar, którego awers stanowi orzeł biały z koroną na czerwonym tle, 

rewers odznaka organizacyjna otoczona napisem: Polski Związek Bokserski 1923 na białym 

tle.  

2. Związek posiada odznakę organizacyjną. Jest to wizerunek rękawicy bokserskiej 

przedstawionej od strony wewnętrznej. Z jej lewej strony widnieje biało-czerwony kontur, 

z prawej - fragment wieńca laurowego w kolorze złotym, u dołu złote litery: PZB.  

3. Związek używa własnej pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.  
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§ 7.  

Do realizacji swoich zadań Związek może zatrudniać pracowników.  

  

 

Rozdział II  

Cele i sposoby ich realizacji  

  

§ 8.  

Celem Związku jest:  

1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój 

boksu w Polsce również w ramach przeciwdziałania patologiom;  

2) reprezentowanie sportu bokserskiego w organizacjach krajowych i międzynarodowych;  

3) podejmowanie działań na rzecz promocji boksu w Polsce;  

4) koordynacja działalności członków zrzeszonych w Związku;  

5) promocji zdrowia oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.  

  

§ 9.  

Związek swoje zadania realizuje w szczególności przez:  

1) opracowywanie kierunków rozwoju boksu kobiet i mężczyzn w kraju;  

2) opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz systemu zawodów;  

3) reprezentowanie sportu bokserskiego w międzynarodowych organizacjach 

bokserskich (AIBA i EUBC), organizowanie udziału w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym;   

4) powoływanie i przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa  

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;  

5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji klubom 

sportowym, zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom;  

6) określenie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika i zawodniczki do klubu 

sportowego;  

7) określenie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego, organów prowadzących  

to postępowanie oraz prowadzenie postępowań dyscyplinarnych zgodnie  

z regulaminem dyscyplinarnym Związku i Regulaminem Dyscyplinarnym AIBA;  
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8) określenie praw i obowiązków zawodnika, a także warunków i trybu zmiany statusu 

zawodnika AOB i zawodnika APB oraz statusu sędziów ringowych i punktowych oraz 

trenerów;  

9) organizowanie i prowadzenie:   

a) szkolenia zawodników i zawodniczek;  

b) szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy  

we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami;  

c) kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi za granicą.  

10) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w boksie o tytuł Mistrza 

Polski oraz o Puchar Polski, Międzynarodowego Mistrza Polski, drużynowego Mistrza 

Polski, we wszystkich grupach wiekowych kobiet i mężczyzn; a na arenie 

międzynarodowej coroczne organizowanie Turnieju imienia Feliksa Stamma – o ile 

współzawodnictwo tego rodzaju jest prowadzone przez Związek;  

11) współudział w tworzeniu makroregionów i opiniowanie wielkości środków 

przeznaczanych na ich działalność;  

12) sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną Okręgowych Związków 

Bokserskich (zwanych dalej OZB), zwłaszcza w zakresie:  

a) rozwoju boksu na terenie okręgu;   

b) prowadzenia klasyfikacji sportowej;   

c) organizacji rozgrywek okręgowych i wojewódzkich we wszystkich kategoriach 

wiekowych;  

d) realizacji kalendarza imprez sportowych;  

e) prowadzenia rejestrów wyników, ewidencji i dokumentacji sportowej;  

f) prowadzenia ewidencji zawodników, działaczy, sędziów ringowych   

i punktowych, trenerów i instruktorów;   

g) przestrzegania obowiązujących regulaminów Związku, przepisów AIBA  i regulacji 

EUBC a w szczególności przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia 

zawodników;  

h) stosunków zachodzących pomiędzy klubami sportowymi, a zawodnikami  

na podstawie pisemnej umowy.  

13) kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, trenerów, 

instruktorów i sędziów sportowych Statutu oraz aktów wewnętrznych Związku, 

Przepisów AIBA a także przepisów prawa dotyczących działalności statutowej Związku;  
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14) prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej wśród zawodników;  

15) prowadzenie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego oraz ośrodków szkolenia 

młodzieży uzdolnionej w zakresie boksu;  

16) prowadzenie boksu kobiet i mężczyzn;  

17) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu;  

18) podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację 

celów i zadań statutowych oraz administracyjnych;  

19) przeciwdziałanie patologiom;  

20) prowadzenie działań promocyjnych oraz dbanie o dobry wizerunek Związku.  

  

§ 10.  

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych  

i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Zarząd. 

Szczegółowe określenie rodzaju i formy prowadzonej przez Związek działalności 

gospodarczej należy do Zarządu Związku.  

  

   

Rozdział III  

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki  

  

§ 11.  

1. Członkiem Związku może być klub sportowy, związek sportowy lub inna osoba prawna, 

której statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w boksie.  

2. Członkowie Związku dzielą się na:   

1) Zwyczajnych;   

2) wspierających.  

 

§ 12.  

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być Okręgowe Związki Bokserskie oraz kluby 

sportowe działające w przewidzianych prawem formach, posiadające sekcje bokserskie.  
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2. Okręgowe Związki Bokserskie są związkami sportowymi, o których mowa w art. 6 ustawy  

o sporcie, działającymi w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.   

3. Okręgowe Związki Bokserskie mogą obejmować zasięgiem swojego działania obszar 

jednego województwa.  

4. Zarząd Związku może wyznaczyć w drodze uchwały teren, na obszarze którego może zostać 

utworzony Okręgowy Związek Bokserski, jako członek zwyczajny Związku. Na wyznaczonym 

obszarze może działać tylko jeden Okręgowy Związek Bokserski będący członkiem 

zwyczajnym Związku.  

5. Jeżeli na danym terenie działa Okręgowy Związek Bokserski będący członkiem zwyczajnym 

Związku, kluby sportowe, o których mowa w ust. 1, mające siedzibę na terenie działania 

tego Okręgowego Związku, są zobowiązane do uzyskania w nim członkostwa.  

6. Klub sportowy, o którym mowa w ust. 1, może być członkiem tylko jednego Okręgowego 

Związku Bokserskiego. Klub ma obowiązek przynależności do Okręgowego Związku 

Bokserskiego.  

 

§ 13.  

1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, których statut, umowa albo  

akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w boksie oraz popierające cele 

Związku, Przepisy AIBA i wspierające go organizacyjnie lub finansowo.  

2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały  

na podstawie pisemnego zgłoszenia. Członkowie wspierający w pisemnym zgłoszeniu 

deklarują przestrzeganie niniejszego Statutu, Przepisów AIBA i określają rodzaj wsparcia  

na rzecz Związku.   

3. Klub sportowy ubiegający się o członkostwo w Związku dołącza do zgłoszenia pozytywną 

opinię właściwego Okręgowego Związku Bokserskiego, na terenie, którego ma siedzibę  

ten klub sportowy.  

4. Zarząd Związku prowadzi ewidencję członków zwyczajnych i wspierających.  

  

§ 14.   

1. Kongres, na wniosek Zarządu, może nadać osobom fizycznym szczególnie zasłużonym  

dla organizacji, rozwoju i upowszechniania boksu w Polsce tytuł „członka honorowego” oraz 

tytuł „Prezesa Honorowego”.  

2. Członkostwo honorowe nie stanowi członkostwa w Związku w rozumieniu przepisów  

art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie.  
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§ 15. 

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:  

1) brania udziału w Kongresie za pośrednictwem delegatów, którym przysługuje czynne  

i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;  

3) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;  

4) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.   

  

§ 16.  

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:  

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu boksu oraz realizacji 

zadań statutowych Związku;  

2) przestrzegania Statutu, regulaminów, Przepisów AIBA i innych przepisów 

obowiązujących w boksie oraz powszechnie obowiązującego prawa;  

3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku i AIBA;  

4) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach 

wynikających z działalności Związku;  

5) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez właściwy 

organ statutowy.  

  

§ 17.  

1. Członkowie honorowi mają prawo do:  

1) biernego prawa wyborczego;  

2) brania udziału w Kongresie z głosem doradczym;  

3) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku;  

2. Członkowie honorowi Związku są zobowiązani do działalności na rzecz popularyzacji  

i rozwoju boksu.  

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.  

  

§ 18.  

1. Członkowie wspierający za pośrednictwem swoich przedstawicieli mają prawo do:  

1) brania udziału w Kongresie z głosem doradczym;  

2) uczestniczenia w działalności organizacyjnej Związku; 
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3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku. 

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:  

1) przestrzegania postanowień Statutu i Przepisów AIBA;  

2) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku i AIBA.  

  

§ 19.  

1. Utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w przypadku:  

1) wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu, z upływem 

30 dni od daty jego zgłoszenia;  

2) likwidacji lub rozwiązania członka Związku z datą wykreślenia z właściwego rejestru;  

3) wykluczenia;  

4) rozwiązania Związku.  

2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku może nastąpić w przypadku:  

1) nieuczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 1 roku;  

2) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 1 roku;  

3) działalności sprzecznej z prawem;  

4) działalności rażąco sprzecznej ze Statutem Związku, Przepisami AIBA oraz uchwałami 

władz Związku;  

5) działania na szkodę Związku.  

3. Wykluczenie członka wspierającego ze Związku może nastąpić w przypadku:  

1) działalności sprzecznej z prawem, Statutem Związku oraz uchwałami władz Związku;  

2) działania na szkodę Związku lub AIBA;  

3) stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia.  

4. Godność członka honorowego może odebrać Kongres w przypadkach, o których mowa   

w ust. 2 pkt 3-5.  

  

§ 20.  

1. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków, stronie 

przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Kongresu w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia uchwały.  

2. Decyzja podjęta przez Kongres w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, o którym mowa  

w ust. 1, jest ostateczna.  
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§ 21.  

Procedury wyborcze w Związku określone w niniejszym Statucie oraz określone przez wszystkie 

Okręgowe Związki Bokserskie mają zapobiec wszelkiej zewnętrznej ingerencji  w proces 

wyboru.  

  

§ 22.  

1. Wybór Prezesa albo powołanie któregokolwiek członka Zarządu Związku podlegają 

uchyleniu przez Kongres z następujących powodów:   

a) wybory nie zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami niniejszego Statutu  

i statutu AIBA lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co miało 

istotny wpływ na wynik wyborów;  

b) w związku z wyborem, kandydat osobiście lub inna osoba, za wiedzą lub zgodą 

kandydata, popełniła czyn niedozwolony;  

c) kandydat nie był w tym czasie uprawnioną do kandydowania;  

d) miała miejsce zewnętrzna ingerencja w procesie wyborczym.  

e) z powodów niezgodności z Kodeksem Etyki AIBA w przeprowadzeniu wyborów.  

2. Związek jest obowiązany przedstawić AIBA wyniki każdych wyborów oraz strukturę 

organizacyjną Związku. 

  

  

Rozdział V  

Władze Związku  

  

§ 23.  

3. Władzami Związku są:  

1) Kongres;  

2) Zarząd;  

3) Komisja Rewizyjna.  

4. Kongres stanowi walne zgromadzenie delegatów w rozumieniu ustawy o sporcie.  

  

§ 24.  

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.  
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2. Sprawozdawczo-wyborczy Kongres powinien się odbyć nie później niż w terminie  

3 miesięcy od zakończeniu letnich Igrzysk Olimpijskich.   

3. W przypadku wyboru nowych władz lub członków nowych władz (Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej), kadencja tych władz lub kadencja wybranych członków władz trwa  

do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Kongresu.   

  

§ 25.  

Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.   

  

Kongres   

  

§ 26.  

1. Najwyższą władzą Związku jest Kongres.  

2. Kongresy dzielą się na:  

1) sprawozdawcze;  

2) sprawozdawczo-wyborcze;  

3) nadzwyczajne.  

  

§ 27.  

1. Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Kongresu należy:  

1) uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku;  

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu oraz 

Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd 

Związku rocznego sprawozdania z działalności Związku oraz rocznego sprawozdania 

finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta;  

3) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Prezesowi oraz 

poszczególnym członkom Zarządu;  

4) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;  

5) uchwalanie Statutu i jego zmian oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku;  

6) uchylanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 22 Statutu;  

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia  w poczet 

członków;   

8) nadawanie godności Członka Honorowego Związku lub Prezesa Honorowego;  
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9) uchwalanie regulaminu obrad Kongresu;  

10) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków Związku.  

11) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;  

12) ostateczna interpretacja postanowień Statutu;  

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości 

pozostałych władz Związku.  

2. Do kompetencji sprawozdawczego Kongresu należą sprawy wymienione w ust. 1 pkt 2   

i pkt 5-13. W przypadku ustąpienia Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji,  

a także zmniejszenia się liczby członków tych władz do liczby uniemożliwiającej kooptację, 

sprawozdawczy Kongres może również zając się sprawami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 

i 4, po przyjęciu stosownej uchwały.  

  

§ 28. 

Kongres jest ważny przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów w I terminie i bez 

ograniczeń w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Kongresu.  

1. Kongres obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad, którego projekt 

przedkłada Zarząd.  

2. Uchwały Kongresu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.  

3. Kongres wybiera członków poszczególnych organów Związku w głosowaniu tajnym.  

   

§ 29.   

1. W kongresie uczestniczy 57 delegatów z głosem stanowiącym, przy czym 2 delegatów 

wybiera Zarząd PZB spośród kandydatów będących członkami Wydziału Boksu Zawodowego 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz 55 delegatów z głosem 

stanowiącym, wybieranych wg następujących zasad:  

1) suma punktów zdobytych przez wszystkie OZB w okresie kadencji Zarządu  

we współzawodnictwie sportowym i organizacji imprez centralnych przyznanych 

przez PZB;  

2) suma punktów zdobytych przez wszystkie OZB w okresie kadencji Zarządu  

we współzawodnictwie sportowym nie objętym sportem na podstawie 

uchwalonego przez Zarząd czteroletniego regulaminu;   

3) suma wszystkich punktów zdobytych w punktach 1) oraz 2) przez wszystkie OZB 

w okresie kadencji podzielona przez ilość delegatów stanowi współczynnik;   
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4) liczbę mandatów z danego OZB wylicza się poprzez podzielenie ilości punktów 

zdobytych przez ten OZB we współzawodnictwie sportowym we wszystkich 

grupach wiekowych w okresie kadencji Zarządu przez współczynnik.  

2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom  

o ile wyrazili oni zgodę na kandydowanie do tych władz.   

3. W Kongresie uczestniczą z głosem doradczym członkowie ustępujących władz,  

o ile nie zostali delegatami, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni 

goście, bez prawa do głosowania.  

4. Kongres wybiera oddzielnie Prezesa.  

5. Kandydaci na Prezesa wybierani są spośród delegatów, przy czym kandydatów na Prezesa 

zgłasza się nie później niż 30 dni przed Kongresem Sprawozdawczo-Wyborczym.  

  

§ 30.  

1. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem odbycia Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu 

i trwa do dnia zwołania nowego Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu.  

2. Mandat delegata wygasa z chwilą:  

1) wyboru delegata do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 33 ust. 5 pkt 1; 2) 

śmierci;  

3) pisemnej rezygnacji delegata z mandatu;  

4) utraty członkostwa w Związku przez podmiot, którego delegat był reprezentantem;  

5) odwołania delegata z funkcji przez podmiot, którego delegat był reprezentantem;  

6) skazania delegata prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane   

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

3. W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata danego Okręgowego Związku 

Bokserskiego otrzymuje osoba wyznaczona przez ten Związek.  

  

§ 31.  

1. Sprawozdawczy Kongres odbywa się corocznie.  

2. Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres odbywa się raz na cztery lata.  

3. Sprawozdawcze i Sprawozdawczo-Wyborcze Kongresy zwoływane są przez Zarząd, który 

ustala również termin, miejsce i proponowany porządek obrad.   

4. Zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu  

nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 60 dni przed upływem kadencji Kongresu.  
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5. O terminie, miejscu i porządku obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu Zarząd 

zawiadamia członków i pozostałe władze na co najmniej 60 dni przed terminem Kongresu.  

6. O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczego Kongresu Zarząd zawiadamia 

delegatów i pozostałe władze na co najmniej 30 dni przed terminem Kongresu.  

7. Zarząd, w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed datą Kongresu, dostarcza delegatom 

materiały dotyczące zwołanego Kongresu.  

 

§ 32. 

1. Nadzwyczajny Kongres może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy w drodze uchwały;  

2) na wniosek:  

a) Komisji Rewizyjnej;  

b) co najmniej 1/3 liczby OZB.  

2. Nadzwyczajny Kongres zwoływany jest w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia 

uchwały przez Zarząd lub chwili złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2.  

3. Do kompetencji Nadzwyczajnego Kongresu należy rozpatrywanie spraw, dla których został 

zwołany.  

4. W Nadzwyczajnym Kongresie biorą udział delegaci wybrani na ostatnim Sprawozdawczo- 

Wyborczym Kongresie, z uwzględnieniem § 30 ust. 3.  

5. W przypadku wyboru nowych władz lub członków nowych władz przez Nadzwyczajny 

Kongres, kadencja tych władz lub kadencja wybranych członków władz trwa do najbliższego 

Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu, z uwzględnieniem § 30 ust. 2.  

  

Zarząd   

  

§ 33.  

1. Zarząd składa się z 11 do 15 członków, w tym Prezesa, v-ce prezesów (w tym v-ce prezesa 

ds. finansowych) oraz sekretarza zarządu. Podział funkcji w Zarządzie oraz ilość osób 

powołanych na stanowiska v-ce prezesów należą do decyzji Prezesa.  

2. Zarząd Związku wydziela ze swego grona prezydium.  

3. Podziału funkcji w Zarządzie dokonuje Prezes na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego 

Zarządu.  

4. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.  
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5. Członek Zarządu Związku nie może:  

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem pełnienia 

funkcji delegata na Kongres, zwołany dla wyboru władz Związku;  

2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez 

Związek jego zadań statutowych;  

3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia 

publicznego;  

4) być osobą, którą prawomocnie ukarano za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi;  

5) posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego prowadzących 

działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek zadań statutowych;  

6) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność 

gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;  

7) naruszać postanowień art. 9 Ustawy o Sporcie.  

6. Członkowie Zarządu Związku mają możliwość otrzymania wynagrodzenia za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zasady i tryb zatrudniania oraz wysokość 

wynagrodzenia określi Komisja Rewizyjna w porozumieniu z Zarządem. 

7. Komisja Rewizyjna określa wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu  

z tytułu pełnienia ich funkcji. Komisja Rewizyjna uchwali wysokość wynagrodzenia biorąc 

pod uwagę kwestie organizacyjne, finansowe oraz ilość zadań i obowiązków 

przypadających Zarządowi w formie uchwały. Wypłata wynagrodzenia członkom Zarządu 

uzależniona będzie od wysokości posiadanych środków własnych stanowiących jedyne 

źródło finansowania wynagrodzenia. Wynagrodzenie to może zostać także określone, 

zmienione lub zniesione w osobnej uchwale.   

 

§ 34.  

1. Zarząd Związku obowiązany jest do:  

1) realizacji uchwał Kongresu;  

2) zarządzania majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

3) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku;  

4) uchwalania planów działania i planów finansowych Związku;  
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5) przygotowywania corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań 

finansowych ocenionych przez biegłego rewidenta i przedkładania ich Kongresowi   

do rozpatrzenia;  

6) przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych;   

7) reprezentowania Związku w międzynarodowych federacjach bokserskich: AIBA;  

8) tworzenia i nadzorowania wydziałów i komisji działających na podstawie 

zatwierdzonych regulaminów; ilość wydziałów i komisji oraz składy osobowe zależne  

są od potrzeb Związku;  

9) wybieranie przewodniczących wydziałów;  

10) rozstrzygania sporów związanych z działalnością klubów oraz OZB;  

11) reprezentowania Związku na  zewnątrz w sposób określony w Statucie  i działania w jego 

imieniu;  

12) zwoływanie Kongresu lub Nadzwyczajnego Kongresu;  

13) opracowywania kalendarza imprez sportowych na następny rok do końca III kwartału 

każdego roku;  

14) koordynowania i nadzorowania boksu kobiet i mężczyzn;  

15) prowadzenia bieżącej działalności Związku;  

16) uchwalania regulaminów i przepisów Związku;  

17) ustalania zasad i trybu zmian przynależności zawodników i zawodniczek do klubów 

sportowych;  

18) corocznego przedkładania Radzie Związku informacji o działalności sportowo-

organizacyjnej Związku;  

19) rozpatrywania odwołań od postanowień Zarządów OZB;  

20) opiniowania kandydatów na stanowiska sekretarza generalnego oraz głównego 

księgowego;  

21) uchwalenia regulaminu organizacyjnego, określającego strukturę i zakres zadań Biura 

Związku oraz pracowników Związku, na podstawie projektu przedstawionego przez 

sekretarza generalnego;  

22) uchwalania regulaminu pracy Zarządu.  

2. Zarząd Związku może:  

1) uchwalać wytyczne działalności dla członków zwyczajnych Związku;  

2) nadzorować i oceniać działalność OZB;  
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3) występować do władz sportowych w sprawach szkolenia i doskonalenia kadr trenersko-

instruktorskich oraz budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie 

z potrzebami sportu bokserskiego;  

4) decydować, gdy to konieczne, o organizowaniu albo rezygnowaniu  

ze współzawodnictwa sportowego w formie rozgrywek ligowych.  

 

§ 35.  

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i być 

protokołowane. Wybrany przez Kongres Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, 

jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbytego Kongresu i wybiera ze swego grona 

prezydium.   

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków.   

3. Uchwały Zarządu nie stwarzające bezpośrednich skutków finansowych mogą być również 

podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

4. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu mogą zostać określone w regulaminie 

pracy Zarządu.  

  

§ 36.  

1. Wydzielone przez Zarząd prezydium działa w składzie: Prezes oraz wiceprezesi.  

2. Posiedzenia prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. W posiedzeniu prezydium 

mogą uczestniczyć również inne osoby, tylko z głosem doradczym.  

3. Prezydium uprawnione jest do podejmowania decyzji umożliwiających sprawne 

prowadzenie bieżącej działalności Związku.  

4. W sprawach niecierpiących zwłoki, pomiędzy obradami Zarządu, prezydium uprawnione 

jest do podejmowania uchwał z zakresu kompetencji Zarządu. Decyzje Prezydium muszą 

zostać zatwierdzone przez Zarząd.  

5. Przepis § 35 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.  

  

§ 37.  

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:  

1) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonego na piśmie;  
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2) odwołania, w szczególności z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

na posiedzeniach Zarządu przez okres pół roku lub działalności niezgodnej ze Statutem;  

3) śmierci członka.  

2. Odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa, dokonuje Kongres bezwzględną większością 

głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej połowy liczby 

delegatów.  

3. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Zarząd ma prawo dokooptować do swojego 

składu nowe osoby spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali kolejno najwyższą 

ilość głosów.   

4. Liczba dokooptowanych członków Zarządu danej kadencji nie może przekraczać 1/3 ogólnej 

liczby członków pochodzących z wyboru.  

5. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji 

Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu, w terminie  

30 dni od dnia zwolnienia stanowiska.  

6. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów (co najmniej  

50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej 3/5 członków Zarządu.  

7. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu  

lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 5 i 6, Zarząd zwołuje 

Nadzwyczajny Kongres celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, który musi  

odbyć się w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Kongresu w celu przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności,   

o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie sprawozdawczego Kongresu.  

9. Prezes i członkowie Zarządu muszą być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mieć stałe 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

   

Prezes Związku  

  

§ 38.  

Prezes reprezentuje Związek na zewnątrz. Do jego obowiązków należy:  

1) kierowanie całokształtem prac Zarządu i prezydium;  

2) zwoływanie posiedzeń Zarządu i jego prezydium;  

3) informowanie Zarządu i jego prezydium o podejmowanych decyzjach i wszelkich 

istotnych zagadnieniach związanych z bieżącą działalnością Związku.  
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§ 39.  

Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje pisemnie wyznaczony przez niego 

członek Zarządu.  

  

Komisja Rewizyjna  

  

§ 40.  

1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna.  

2. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana przez Kongres  

na czteroletnią kadencję.  

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:  

1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;  

2) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

3) które były w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracownikami, 

funkcjonariuszami lub żołnierzami 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.  

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.  

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej połowy członków.   

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej 

lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis ust. 5 stosuje się 

odpowiednio  

8. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 37.  

    

§ 41  

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności 

Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, 

rzetelności i gospodarności działań.  
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2. Komisja Rewizyjna przedkłada Kongresowi sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli oraz 

posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Prezesowi oraz poszczególnym członkom Zarządu.  

3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi.  

4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami z kontroli  i może 

żądać wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać 

udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.  

6. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania 

finansowego.  

  

§ 42.  

1. Przy Zarządzie Związku działają:  

a) Rada Związku;  

b) Rada Zawodnicza.  

2. Zarząd Związku może powoływać inne organy doradczo-opiniodawcze.   

  

§ 43.  

1. Rada Związku jest organem doradczo-opiniodawczym Związku.  

2. W skład Rady Związku wchodzą prezesi Okręgowych Związków Bokserskich i Zarząd.  

3. Do uprawnień Rady Związku należy w szczególności opiniowanie programów i kierunków 

działania Związku.  

4. Rada Związku zbiera się co najmniej raz w roku w czasie Indywidualnych Mistrzostw Polski 

Seniorów.  

  

§ 44.  

1. W skład Rady Zawodniczej wchodzi od 3 do 5 osób, wybieranych przez zawodników kadry 

narodowej kobiet i mężczyzn.  

2. Do zakresu działania Rady Zawodniczej należy:  

a) nadzór nad przestrzeganiem przez zawodników postanowień ustawy o sporcie,  

Statutu, regulaminów, Przepisów AIBA i przepisów Związku;  

b) reprezentowanie interesów zawodników wobec Zarządu Związku, organów   

i instytucji działających w zakresie sportu bokserskiego;  

c) współdziałanie z kadrą trenersko-instruktorską w realizacji zadań szkoleniowych;  
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d) współdziałanie z władzami Związku w zakresie spraw socjalno-bytowych, 

dyscyplinarnych i wychowawczych zawodników.  

  

  

Rozdział V  

Nagrody i wyróżnienia  

  

§ 45.  

Zarząd może wyróżniać i nagradzać zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe  

we współzawodnictwie sportowym oraz trenerów, instruktorów, sędziów ringowych i sędziów 

punktowych, działaczy i członków Związku, którzy w szczególny sposób przyczynili się  

do popularyzacji i rozwoju sportu bokserskiego.  

  

§ 46.  

Zarząd może również występować o nadanie odznaczeń państwowych osobom,  o których 

mowa w § 45 niniejszego Statutu.  

  

 

Rozdział VI  

Majątek i fundusze Związku  

  

§ 47.  

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.  

  

§ 48.  

Na fundusz Związku składają się  

1) składki roczne członków Związku, których wysokość ustala Zarząd;  

2) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;   

3) dotacje;  

4) inne wpływy ze statutowej działalności Związku;  

5) dochody z działalności gospodarczej;  

6) zapisy, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji.  
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§ 49.  

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest 

współdziałanie dwóch osób spośród Prezesa lub v-ce prezesa ds. finansowych oraz drugiej 

osoby działającej na podstawie stosownego upoważnienia Zarządu.  

  

  

Rozdział VII  

Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie sporów  

  

§ 50.  

1. Członkowie Związku, zawodnicy, sędziowie ringowi i punktowi, instruktorzy, trenerzy, 

działacze, organizatorzy imprez, promotorzy, menadżerowie oraz inne osoby biorące udział 

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie postanowień Statutu, regulaminów, 

Przepisów AIBA i innych przepisów obowiązujących w boksie.  

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym   

w Regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Kongres, z uwzględnieniem zasad 

przewidzianych w niniejszym Statucie. Związek stosuje się również do przepisów 

dyscyplinarnych AIBA. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminami 

Dyscyplinarnymi Związku i AIBA, przepisy dyscyplinarne AIBA mają pierwszeństwo.  

3. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.  

4. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:  

1) organy dyscyplinarne OZB;  

2) Wydział Wychowania i Dyscypliny PZB;  

3)  Zarząd.  

5. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności szczegółowe zasady powoływania   

i funkcjonowania organów dyscyplinarnych, kompetencje organów właściwych  

do orzekania w sprawach dyscyplinarnych, tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje 

wymierzanych kar.  

  

§ 51.  

Zarząd może powołać stały sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego, określając w formie regulaminu w szczególności zakres jego działania, kompetencje 

przewodniczącego i zespołów orzekających, tryb postępowania, formy zapisu na sąd 

polubowny oraz środki zapewniające wykonanie orzeczeń tego sądu.  
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 Rozdział VIII  

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku  

  

§ 52.  

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje większością  

2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do udziału w Kongresie.  

  

§ 53.  

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie 

majątek Związku.  

   

§ 54  

1. Związek uznaje Sąd Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) z siedzibą w Lozannie, Szwajcaria, jako 

organ rozpatrujący odwołania od decyzji podejmowanych zgodnie ze Światowym Kodeksem 

Antydopingowym. Związek uznaje CAS jako niezależną władze sądowniczą, ale tylko  

w odniesieniu do Światowego Kodeksu Antydopingowego. Związek, zawodnicy i osoby 

pełniące funkcje w strukturach Związku obowiązani są stosować się do orzeczeń CAS.  

2. Związek uznaje właściwość CAS w odniesieniu do sporów objętych art. 59 Karty Olimpijskiej. 

Związek, zawodnicy i osoby pełniące funkcje w strukturach Związku obowiązani są stosować 

się do orzeczeń CAS w zakresie sporów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

  

§ 55.  

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Kongresowi, a gdy nie obraduje Kongres 

Zarządowi. Zarządowi przysługuje również prawo interpretacji wydanych przez siebie 

uchwał.  

2. Po każdej zmianie statutu lub regulaminów AIBA, Związek dokonuje aktualizacji niniejszego 

Statutu tak, aby był w pełni zgodny ze Statutem i Regulaminem AIBA.  

  

§ 56.  

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.  

  

  

  

  


