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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§   1 
Polska Federacja Campingu i Caravaningu zwana dalej Federacją, jest dobrowolnym 
zrzeszeniem osób fizycznych działających na rzecz rozwoju turystyki campingowej i 
caravaningowej. 
 

§   2 
Terenem działalności Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest 
Warszawa. 
 

§   3 
Federacja posiada osobowość prawną. 

 
§   4 

1. Federacja z wyjątkiem jednego członka Zarządu opiera swoją działalność na pracy 
społecznej członków.  

2. Organem administracyjnym Federacji jest biuro Federacji. 
3. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 

§   5 
Federacja posiada prawo używania znaku, godła, logo, odznak i pieczęci na zasadach 
określonych w ustawie „O odznakach i mundurach”. Wzór znaku, godła i pieczęci ustala 
Zarząd. 
  

§   6 
1. Federacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania. 
2. O przystąpieniu do organizacji o którym mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich 

decyduje Zarząd.  
 

ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 
 

§   7 
Celem Federacji jest: 
1. Rozwijanie i promowanie krajowej i zagranicznej turystyki i campingowej  
       i caravaningowej oraz wypoczynku i rekreacji na campingach rodzin, ze  
       szczególnym  uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
2. Krzewienie wiedzy i kultury wypoczynku na campingach 
3. Inicjowanie rozwoju bazy campingowej i dbałość o podnoszenie poziomu świadczonych 

usług. 
4. Ochrona praw i interesów turystów i campingów. 
 
 

 



§   8 
Federacja realizuje swoje cele w szczególności przez: 
1. Propagowanie i programowanie rozwoju turystyki campingowej i caravaningowej oraz 

sieci campingów. 
2. Pomoc w organizacji klubów, kół, sekcji i stowarzyszeń campingu i caravaningu. 
3. Prowadzenie seminariów i fachowego poradnictwa dla pracowników campingów, 

klubów, kół i sekcji campingowych i caravaningowych w zakresie turystki campingowej i 
caravaningowej oraz organizacji pracy i wypoczynku na campingach. 

4. Prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki campingowej i caravaningowej dla członków 
Federacji i pracowników campingu. 

5. Współpracę międzynarodową. 
6. Organizacje imprez krajowych i zagranicznych dla rodzin, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczestnictwa w imprezach dzieci i młodzieży. 
7. Prowadzenie działalności promocyjnej, wydawniczej i informacyjnej 
8. Wykonywanie zadań zleconych przez jednostki administracji państwowych                       

i samorządowych oraz organizacje społeczne i gospodarcze, na rzecz rozwoju turystyki 
campingowej i caravaningowej. 

9. Współpracę z jednostkami administracji państwowej, organizacjami samorządowymi, 
społecznymi i gospodarczymi na rzecz turystyki campingowej i caravaningowej. 

10. Tworzenie warunków i norm dla rozwoju i funkcjonowania bazy campingowej oraz 
opiniowanie działalności inwestycyjnych w tym zakresie. 

11. Udzielanie rekomendacji oraz prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, kontroli bazy 
campingowej i weryfikowanie jej zgodnie z wymogami krajowymi i zagranicznymi. 

12. Prowadzenie badań nad rozwojem turystycznego ruchu campingowego                               
i caravaningowego oraz ekonomią campingu. 

13. Inicjowanie produkcji i opiniowanie sprzętu turystycznego 
14. Działalność konsultingową w zakresie prowadzenia campingu i caravaningu oraz 

organizacji ruchu campingowego i caravaningowego. 
15. Prowadzenie innych przedsięwzięć i czynności jakie okażą się niezbędne i celowe dla 

rozwoju turystyki campingowej i caravaningowej. 
 
 

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWI ĄZKI 
 

§   9 
Członkowie Federacji dzielą się na: 
1. Zwyczajnych 
2. Wspierających 
3. Honorowych 

§   10 
1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być osoby fizyczne, działające na rzecz 

rozwoju turystyki kempingowej i karawaningowej i realizujące cele i zadania Federacji. 
2. Członkami wspierającymi Federacji mogą być osoby prawne i fizyczne wspierające 

Federację materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób. 
3. Członkami honorowymi Federacji mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla 

rozwoju turystyki kempingowej i karawaningowej, wyróżnione tym tytułem przez 
Krajowy Zjazd. 



4. Członkostwo w Federacji uzyskuje się na podstawie zgłoszonej deklaracji i uchwały 
Zarządu. 

 
§   11 

Członek zwyczajny ma prawo: 
1. Uczestniczyć w Krajowym Zjeździe poprzez swoich przedstawicieli z głosem 

decydującym i biernym i czynnym prawem wyborczym. 
2. Zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Federacji. 
3. Korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Federacji 
4. Używać znaku, godła i odznak Federacji na określonych zasadach. 
5. Korzystać z majątku i funduszy Federacji na określonych zasadach. 
6. Korzystać z porad i pomocy Federacji na określonych zasadach. 
 

§   12 
Członek zwyczajny ma obowiązek: 
1. Brać czynny udział w realizacji zadań i celów statutowych Federacji. 
2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Federacji. 
3. Regularnie opłacać składki członkowskie. 
4. Wykonywać inne zadania przyjęte do realizacji przez władze Federacji. 

 
§   13 

1. Członek wspierający ma prawo: 
1/    brać udział w pracach Federacji. 
2/    używać znaku, godła i odznak Federacji na określonych zasadach. 
3/    zgłaszać wnioski do władz Federacji. 
4/    korzystać z porad, poparcia, rekomendacji i promocji Federacji na określonych 
zasadach. 

2.   Członek wspierający ma obowiązek realizować zadeklarowane świadczenia. 
 

§   14 
Członek honorowy ma prawo: 
1.  Brać udział w pracach Federacji. 
2.  Zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Federacji. 
3.  Korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Federacji 
4.  Używać znaku, godła, logo, odznak i symboli Federacji na określonych zasadach. 
5.  Korzystać z majątku i funduszy Federacji na określonych zasadach. 
6. Brać udział w Krajowym Zjeździe z głosem doradczym. 

 
§   15 

Członkostwo ustaje wskutek: 
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Federacji zgłoszonej na piśmie. 
2. Śmierci osoby fizycznej. 
3. Skreślenia z ewidencji członków Federacji  z powodu zalegania z opłatą składki    
       członkowskiej przez okres przekraczający 9 miesięcy od ustalonego terminu  
       wniesienia składki. 
4.  Wykluczenia z Federacji w przypadku: 

-    udowodnienia rażącego naruszenia zasad statutowych, 



-    nieprzestrzegania statutu, postanowień, uchwał i regulaminów, 
-    działania na szkodę Federacji 

5. Likwidacji Federacji.  
 

§   16 
W przypadkach określonych w § 15 ust.3 i ust.4 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest 
zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu.. 
 

§   17 
W przypadku wykluczenia z Federacji przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu                       
w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. 
 

 
ROZDZIAŁ IV - ODZNACZENIA 

 
§   18 

1. Osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Federacji można przyznać: 
-    tytuł „HONOROWEGO CZŁONKA PFCC” 
-    wyróżnienie  „ZA ZASŁUGI DLA PFCC” 

2. Osobom fizycznym aktywnie działającym w  turystyce campingowej                                 
i caravaningowej może być nadana odznaka „TURYSTA CAMPINGOWY”                        
w stopniu złotym, srebrnym i brązowym. 

3. Tryb nadania wyróżnienia „ZA ZASŁUGI DLA PFCC” i sposób zdobywania odznaki 
„TURYSTA CAMPINGOWY” określa Zarząd PFCC. 

 
ROZDZIAŁ V - STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ 

 
§   19 

Władzami Federacji są: 
1. Krajowy Zjazd 
2. Zarząd  
3. Komisja Rewizyjna 
 

§   20 
1. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu. 
2. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równej ilości głosów 
decyduje głos przewodniczącego. 

3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Federacji w trakcie 
kadencji skład osobowy tych władz może być uzupełniany. 

4. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyboru. 

5. Kooptacja odbywa się do: 
-    Zarządu PFCC, na mocy uchwały Zarządu 
-    Komisji Rewizyjnej, na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej 

 
 
 



§   21 
1. W razie ustąpienia lub śmierci prezesa w okresie kadencji, Zarząd wybiera ze swego 

grona nowego prezesa Federacji.    
2. Odwołanie i powołanie funkcyjnego członka władz  w okresie kadencji odbywa się na 

wniosek prezesa.  
3. W przypadku odwołania w okresie kadencji funkcyjnego członka władz                           

z zastrzeżeniem ust. 1, stosuje się procedury określone w §   20 ust. 2, przy wyłączeniu 
z głosowania osoby, której odwołanie dotyczy. 

4. W razie odwołania w okresie kadencji funkcyjnego członka władz                                         
z zastrzeżeniem ust.1, Zarząd  może wybrać ze swego grona nowego funkcyjnego 
członka władz.  

 
§   22 

1. Krajowy Zjazd jest najwyższą władzą Federacji. 
2.   W Krajowym Zjeździe biorą udział: 

1/   z głosem stanowiącym -     delegaci członków zwyczajnych Federacji  
2/   z głosem doradczym -   członkowie honorowi i wspierający. 

3.  Ordynację wyborczą oraz liczbę mandatów na Krajowy Zjazd uchwala Zarząd      
       Federacji. 
4.  Termin, miejsce i porządek dzienny obrad Krajowego Zjazdu ustala Zarząd Federacji,   
       który zawiadamia członków w terminie i w sposób określony przez Ordynację  Wyborczą. 
5.  Uchwały Krajowego Zjazdu w sprawach objętych porządkiem dziennym  zapadają przy    
      obecności: 
      1/  w pierwszym terminie-     liczby członków określonej w §   20 ust. 2 
      2/  w drugim terminie-           zwykłą większością głosów bez względu na liczbę  
           obecnych członków. 
 

§   23 
1. Krajowy Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
2. Krajowy Zjazd obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem i według uchwalonego       

przez siebie regulaminu. 
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być zwołany w każdym czasie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Zarząd: 

1/   z własnej inicjatywy 
2/   na żądanie Komisji Rewizyjnej  
3/   na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Federacji  

5. W przypadku określonym w ust. 4 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd musi być zwołany nie 
później niż  w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku do Zarządu lub podjętej przez 
Zarząd decyzji.  

6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd obraduje nad sprawami dla których został zwołany. 
7. Ordynację wyborczą obowiązującą przy wyborze delegatów na Krajowy Zjazd                        

i Nadzwyczajny Krajowy Zjazd uchwala Zarząd nie później niż na 3 miesiące przed 
Krajowym Zjazdem i nie później niż 1 miesiąc przed Nadzwyczajnym Zjazdem. 

 
 

§   24 



Do kompetencji Krajowego Zjazdu należy w szczególności: 
1. Uchwalenie głównych kierunków działania Federacji. 
2. Uchwalenie i dokonywanie zmian w statucie Federacji. 
3. Uchwalenie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu. 
4. Wybór i odwołanie władz Federacji.  
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

rozpatrywanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi. 
6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Federacji lub jej 

władze. 
7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Federacji i przeznaczenia jej majątku. 
9. Nadawanie tytułu „Honorowego Członka PFCC”. 

10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 
 

§   25 
1. Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Federacji, kieruje jej pracami                           

i reprezentuje ją na zewnątrz.  
2. Zarząd składa się z nie więcej niż 11 osób wybieranych na  Zjeździe  w głosowaniu.                          

przed wyborem Zarządu, Krajowy Zjazd  wybiera w głosowaniu prezesa, który  
       wchodzi w skład Zarządu i kieruje jego pracami oraz  reprezentuje go na zewnątrz.  
3. Zarząd konstytuuje się wybierając w głosowaniu na wniosek prezesa ze swego grona 

Prezydium w składzie: wiceprezesi, skarbnik i członkowie. 
  4.    Do kompetencji Zarządu należy: 

1/    realizacja celów i zadań Federacji oraz uchwał Krajowego Zjazdu. 
2/    określenie szczegółowych kierunków działania Federacji. 
3/    uchwalanie budżetu i szczegółowego planu finansowego Federacji. 
4/    sprawowanie pieczy nad majątkiem Federacji. 
5/    uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie. 
6/    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego             
        i ruchomego. 
7/    powoływanie Prezydium, Komisji, Zespołów oraz określenie ich zadań. 
8/    zwoływanie Krajowego Zjazdu oraz uchwalanie ordynacji wyborczej. 
9/    organizowanie działalności gospodarczej Federacji. 

10/    organizacja biura Federacji i uchwalenie jego regulaminu organizacyjnego. 
11/    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich. 
12/    składanie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi. 
13/    uchwalanie regulaminu pracy Zarządu. 
14/    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień  
         od tych składek lub świadczeń. 
15/    nadawanie wyróżnienia  „Za zasługi dla PFCC” i odznaki „Turysta Campingowy” 
16/    występowanie z wnioskami o odznaczenia państwowe i resortowe 

 
§   26 

1. Zarząd na wniosek prezesa może odwołać ze swojego grona poszczególnych 
członków Prezydium.  

2. Odwołanie członka prezydium odbywa się w głosowaniu  
3. W skład Prezydium wchodzi prezes PFCC wybierany przez Krajowy Zjazd. 

§   27 



1. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu.. 
2. W skład Prezydium Zarządu liczącego nie więcej niż 7 osób wchodzą: prezes, 

    wiceprezesi, skarbnik, członkowie. 
3. Do kompetencji prezydium należy: 

1/   kierowanie bieżącymi pracami Federacji i zaciąganie zobowiązań pomiędzy   
posiedzeniami Zarządu 

2/  wykonywanie uchwał Zarządu 
3/  bezpośredni nadzór nad pracami biura Federacji 
4/  przygotowanie materiałów, wniosków i uchwał na posiedzenia Zarządu 

 
§   28 

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji. 
2.   Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż  5 osób. 
3.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza 
4.   Komisja Rewizyjna pracuje zgodnie z regulaminem przez siebie przyjętym. 
5.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych Komisji lub władz  
         Federacji. 
6.   Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach               
         Zarządu. 
7.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
        1/   kontrolowanie działalności Federacji. 
        2/   składanie władzom Federacji wniosków pokontrolnych 
        3/   prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu a także prawo      
              żądania zwołania zebrania Zarządu. 
        4/   występowanie podczas Krajowego Zjazdu z wnioskiem w sprawie absolutorium  
              dla Zarządu. 
        5/   składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności /odpis    
              sprawozdania Komisja powinna przekazać Zarządowi co najmniej na 2  
              tygodnie przed terminem Krajowego Zjazdu/. 

 
 

ROZDZIAŁ VI - MAJ ĄTEK I FUNDUSZE FEDERACJI 
 

§   29 
Na majątek i fundusze Federacji składają się: 
1.  Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi   
        przepisami. 
2.  Nieruchomości i ruchomości. 
3.  Opłaty wpisowe i składki członkowskie. 
4.  Dochody z własnej działalności gospodarczej. 
5.  Darowizny. 
6.  Spadki i zapisy. 
7.  Dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi. 
8.  Inne dochody. 
 

 
§   30 



Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa  
i jednego członka Zarządu 
 

ROZDZIAŁ VII - ZMIANA STATUTU I ROZWI ĄZANIE FEDERACJI  
 

§   31 
1. Uchwalanie Statutu lub jego zmian oraz podjecie uchwały w sprawie rozwiązania 

Federacji przez Krajowy Zjazd wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co 
najmniej ½ ilości osób uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalanie Statutu bądź jego zmian lub rozwiązanie Federacji może być przedmiotem 
uchwał Krajowego Zjazdu wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta zostanie wniesiona i 
umieszczona w porządku obrad Krajowego Zjazdu. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu federacji Krajowy Zjazd określa sposób prowadzenia 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Federacji. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania Federacji nie uregulowanych w Statucie maja 
zastosowania odpowiednie przepisy „Ustawy o stowarzyszeniach”. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII - PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§   32 
1. Decyzje o nadaniu godności honorowych oraz odznak na podstawie obowiązujących 

dotychczas przepisów i regulaminów PFCC pozostają w mocy. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy  

„Prawo o stowarzyszeniach”. 
 

 
 
 
 


