
STATUT POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Związek o nazwie  POLSKA FEDERACJA FITNESS zwany dalej FEDERACJĄ, jest dobrowolną,
niezależną, samorządną i trwałą organizacją związkową zrzeszającą przedsiębiorców z branży
fitness, niezależnie od ich wielkości (mikro, małych i średnich) i formy prawnej prowadzonej
działalności.

2. Federacja działa na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pracodawców (t. j. Dz. U, z 2019 r.,
poz.1809).

3. Federacja może używać skrótu PFF.

§ 2.

1. Siedzibą Federacji i jej władz jest Warszawa, ul. Stawki 3a, 00-193.
2. Federacja posiada osobowość prawną.
3. Federacja ma prawo używania pieczęci i logo oraz znaków, odznak, statuetek i symboli

zatwierdzonych przez władze Federacji.

§ 3.

1. Federacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność poza granicami

kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4.

1. Federacja może przystępować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
pracodawców o podobnym celu i charakterze.

2. Federacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami.

3. Federacja w swej działalności statutowej jest niezależna od organów administracji rządowej,
samorządowej oraz innych organizacji.

4. Federacja została zawiązana na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zadania Federacji

§ 5.

1. Celem i zadaniem Federacji jest reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, Członków w niej
zrzeszonych wobec organów władzy i administracji rządowej i samorządowej, A także innych
związków zawodowych oraz organów Unii Europejskiej oraz ochrona ich praw i wolności
gospodarczej. Zadania podjęte przez Federację nie mogą skutkować prowadzeniem działalności
konkurencyjnej wobec jej członków.
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2. Federacja realizuje swoje cele i zadania w sposób następujący:

1) przygotowywanie strategii działania Federacji,
2) przeprowadzanie wśród członków Federacji konsultacji w zakresie stosowania prawa

gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także  projektów
aktów prawnych,

3) prezentowanie stanowiska i opinii Federacji w kwestiach dotyczących działalności gospodarczej
członków Federacji organom władzy i administracji publicznej, organizacjom społecznym i
politycznym oraz w mediach,

4) organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, spotkań, odczytów i innych przedsięwzięć w celu
aktywizacji i edukacji członków Federacji i rozwój ich przedsiębiorstw,

5) współpraca z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Federacji,
6) doradztwo prawne, organizacyjne i ekonomiczne dla członków Federacji,
7) uczestnictwo w dialogu społecznym z przedstawicielami organizacji społecznych i zawodowych oraz

władz państwowych i samorządowych,
8) tworzenie warunków rozwoju pracodawców i nowoczesnego środowiska pracy,
9) współpraca z organami władzy publicznej, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz innymi

podmiotami (instytucjami) w zakresie działania Federacji i reprezentowania jej Członków,
10) promocja zdrowego stylu życia, zwłaszcza poprzez promowanie aktywności fizycznej i podkreślanie

jej roli w utrzymaniu właściwej kondycji psycho-fizycznej,
11) upowszechnianie kultury związanej z rekreacją sportową,
12) edukacja w zakresie korzyści wynikających z aktywnego trybu życia,
13) badanie rynku i śledzenie trendów mających wpływ na komercyjny rynek aktywności fizycznej.

Rozdział III
Uprawnienia i obowiązki  członków Federacji

§ 6.

Członkostwo w Federacji może mieć charakter zwyczajny (Członek Zwyczajny) lub wspierający (Członek
Wspierający).

§ 7.

1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być każdy pracodawca będący osobą prawną lub osobą
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która nie została pozbawiona praw publicznych i popiera cele statutowe Federacji, oraz która
świadczy usługi rekreacyjno-sportowe na rzecz konsumentów we własnych obiektach sportowych i
złoży pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Federacji.

2. Przyjęcia nowych członków Federacji dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
jednego tygodnia od dnia złożenia deklaracji. Przed podjęciem uchwały Zarząd może zorganizować
spotkanie z kandydatem na członka Federacji w celu uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie
i zadania pytań. Od Uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.
Kandydat nabywa członkostwo Federacji z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu, pod warunkiem
uiszczenia wpisowego oraz składki członkowskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej
uchwały.

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Federacji, kandydatowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Prezesa Zarządu w terminie 14 dni od doręczenia
uchwały Zarządu Federacji o odmowie przyjęcia.

4. Członkowie zwyczajni Federacji mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Federacji;
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b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności  Federacji;
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz spotkaniach organizowanych przez Federację;
d) zgłaszania wniosków i otrzymywania informacji dotyczących działalność Federacji;
e) zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Federacji o skreśleniu z listy

członków;
f) korzystać w swojej działalności z pomocy i opieki Federacji;
g) korzystać ze znaku firmowego Federacji;
h) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Federacji oraz oceniania na zebraniach

organizacyjnych ich działalności;
i) uczestniczenia w trybie przewidzianym w statucie Federacji w podejmowaniu uchwał w

sprawach należących do kompetencji Federacji.

5. Członkowie zwyczajni Federacji mają obowiązek:
a) uczestniczenia w działalności Federacji  i w realizacji jej celów;
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
c) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Federacji;
d) regularnego opłacania składek członkowskich oraz wywiązywania się z pozostałych

zobowiązań finansowych i organizacyjnych wobec Federacji;
e) dbania o dobre imię Federacji;
f) zabiegania o poprawę wizerunku przedsiębiorcy i branży fitness w opinii publicznej.

§ 8.
1. Członkiem wspierającym Federacji może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca pomoc

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Federacji.
2. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie pisemnej deklaracji, złożonej w formie

właściwej dla danej osoby fizycznej lub prawnej, z określeniem formy wspierania Federacji. Przyjęcie
kandydatury następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu jednego
tygodnia od dnia złożenia deklaracji.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Federacji.

4. Członkowie wspierający  mają takie same prawa jak członkowie Federacji, nie posiadają jedynie
biernego i czynnego prawa wyborczego; mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem
doradczym.

§ 9.
1. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Federacji złożonej na piśmie na ręce Zarządu,
2) śmierci, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu lub utraty pełnej

zdolności do czynności prawnych (dotyczy osoby fizycznej),
3) wykreślenia z odpowiedniego rejestru, utraty osobowości prawnej, ogłoszenia upadłości lub

rozpoczęcia likwidacji (dotyczy osoby prawnej),
4) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań przez okres przekraczający trzy miesiące,

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i
uchwał władz Federacji.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Federacji przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest
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ostateczna. W związku z utratą członkostwa w Federacji nie przysługuje żadne roszczenie do majątku
Federacji.

§ 10.
1. Statut ustala następujące wysokości i możliwości opłacania składek członkowskich w zależności od

kwalifikacji Członka Zwyczajnego Federacji:

1) Składka członkowska dla podmiotu prowadzącego działalność jednego klubu / obiektu
sportowego o powierzchni nie przekraczającej 200 m.kw.:

a) Składka 6-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 300.00 zł
b) Składka 12-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 600.00 zł

2) Składka członkowska dla podmiotu prowadzącego działalność jednego klubu / obiektu
sportowego o powierzchni przekraczającej 200 m.kw.:

c) Składka 6-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 450.00 zł
d) Składka 12-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 900.00 zł

3) Składka członkowska dla podmiotu prowadzącego w ramach swojej działalności pod jedna marką
handlową więcej niż jeden, ale nie więcej niż cztery kluby / obiekty sportowe, niezależnie od
wielkości ich powierzchni:

e) Składka 6-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 600.00 zł
f) Składka 12-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 1 200.00 zł

4) Składka członkowska dla podmiotu prowadzącego w ramach swojej działalności pod jedna marką
handlową więcej niż cztery, ale nie więcej niż dziewięć klubów / obiektów sportowych,
niezależnie od wielkości ich powierzchni:

g) Składka 6-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 1 800.00 zł
h) Składka 12-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 3 600.00 zł

5) Składka członkowska dla podmiotu prowadzącego w ramach swojej działalności pod jedną marką
handlową więcej niż dziewięć klubów / obiektów sportowych, niezależnie od wielkości ich
powierzchni:

i) Składka 6-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 3 000.00 zł
j) Składka 12-miesięczna płatna z góry za cały okres w wysokości 6 000.00 zł

2. Wysokość składek dot. członków wspierających będzie regulowana w ramach uchwał zarządu
federacji.

Rozdział IV
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Organy Federacji

§ 11.
1.    Organami Federacji są:

1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Rada Nadzorcza.

2. W przypadku, gdy Federacja będzie liczyła więcej niż 200 członków, Walne Zgromadzenie Członków
decyzją Zarządu może zostać zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Szczegółowy tryb i zasady
wyboru Delegatów, podobnie jak pozostałych organów Federacji, określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 12.
1. Organy Federacji, tj. Zarząd i Rada Nadzorcza wybierane są przez Walne Zebranie Członków w

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 20 członków. Walne
Zebranie Członków może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Nie można być
jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Uchwały władz Federacji w sprawach należących do ich zakresu działania są wiążące dla innych
władz Federacji oraz członków Federacji. Uchwały sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu
podlegają uchyleniu przez Walne Zebranie Członków.

3. W razie gdy skład organów Federacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 13.
Uchwały wszystkich organów Federacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków danego organu uprawnionych do głosowania, chyba że statut
stanowi inaczej.

§ 14.
Kadencja wszystkich wybieralnych organów Federacji trwa 3 lata.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 15.
1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, zawiadamiając członków o jego

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego
Zebrania Członków poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub listem poleconym.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Kworum wynosi 20 Członków.
6. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków jest możliwe w formie on-line, po uprzednim

zgłoszeniu takiej potrzeby w formie elektronicznej z conajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Rady Nadzorczej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Federacji.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
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9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów Członków obecnych na
Zebraniu.

§ 16.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Federacji [dot. Zarządu i Rady Nadzorczej]i;
b) uchwalanie Statutu Federacji lub dokonywanie jego zmian;
c) wybór i odwoływanie wszystkich organów Federacji;
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Rady Nadzorczej
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Federacji;
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku;
h) podejmowania uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych

organów  Federacji;
i) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Zarząd
§ 17.

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Federacji zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków.

2. Uchwały Zarządu Federacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 50% członków Zarządu Federacji.

3. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz.
4. W skład Zarządu wchodzą trzy osoby. Na pierwszym posiedzeniu wybierany jest Prezes oraz

Członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. W

posiedzeniach tych mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej lub
zaproszeni goście.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków
Zarządu lub na wniosek co najmniej 5 członków zwykłych Federacji lub dwóch członków zwykłych i
jednego członka wspierającego.

§ 18.

1.   Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Federacji,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
c) zarządzanie majątkiem Federacji;
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
e) uchwalanie budżetu Federacji;
f) reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
g) przyjmowanie i wykluczanie członków Federacji;
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
i) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Federacji;
j) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.

2.   Zarząd może utworzyć Biuro Zarządu.
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Rada Nadzorcza
§ 19.

1. Rada Nadzorcza powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięć osób.
3. Na czele Rady Nadzorczej stoi przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.
5. W przypadku niemożności zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady prawo

do zwołania posiedzenia rady Nadzorczej przysługuje co najmniej pięciu członkom zwykłym Federacji.

§ 20.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) kontrola całokształtu działania  Federacji;
b) ocena pracy Zarządu w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Federacji i

Zarządu Federacji;
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego

bezczynności;
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
g) przedstawianie Zarządowi Federacji wniosków i zaleceń w sprawie usunięcia stwierdzonych

uchybień w działalności statutowej lub ewentualnych naruszeń w gospodarce finansowej;
h) uczestniczenie osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela, w posiedzeniach Zarządu Federacji z

głosem doradczym;
i) podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym;

j) ocena projektu budżetu i planu działalności gospodarczej oraz bilansu i sprawozdania finansowego z
realizacji budżetu i zadań gospodarczych oraz przedkładanie organom Federacji uwag i wniosków
wynikających z tych ocen;

k) Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
innych organów;

l) Każdy organ Federacji zobowiązany jest ustosunkować się do ustaleń, wniosków, uwag i zaleceń
Rady Nadzorczej.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 21.
1. Źródłami powstawania majątku Federacji są:

a) składki członkowskie;
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Federacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Federacji podejmuje Zarząd

samodzielnie do kwoty 10 000 zł netto w przypadku jednego zdarzenia gospodarczego. Powyżej tej
kwoty do podjęcia decyzji wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

4. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
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Rozdział VI
Sposób reprezentacji

§ 22.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Federacji, w tym oświadczeń w sprawach majątkowych, uprawniony
jest prezes Zarządu i członek Zarządu działający łącznie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 23.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Federacji podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków.

§ 24.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3

głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji

oraz przeznaczenia majątku Federacji.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS w dniu
21.05.2021 roku.
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