STATUT
Dolnośląskiego Związku Brydża
Sportowego
we Wrocławiu

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba Związku, charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Dolnośląski Związek Brydża Sportowego (w skrócie DZBS),
zwane w dalszej treści statutu Związkiem.
§2
Terenem działalności DZBS jest województwo dolnośląskie, a jego siedzibą jest miasto
Wrocław.
§3
DZBS posiada osobowość prawną.
§4
DZBS podlega rejestracji a organem nadzorującym jego działalność jest Urząd Miejski –
Wydział Kultury i Sportu we Wrocławiu.
§5
DZBS może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§6
DZBS działa na podstawie ustawy o sporcie, prawa o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.
§7
DZBS opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków Związku i działaczy.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działalności
§8
1) DZBS skupia ludzi traktujących brydża porównawczego, jako grę w problemy przy
pomocy kart, stwarza im warunki ułatwiające uprawianie brydża, jako dyscypliny
sportu rekreacyjnego lub kwalifikowanego zgodnie z doktryną organizacyjną: brydż –
hobby – kultura – sport.
2) Celem DZBS jest popularyzacja, rozwijanie kultury, kultury fizycznej i podnoszenie
poziomu dyscypliny sportowej w brydżu.
3) Dolnośląski Związek Brydża Sportowego:
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a) wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory
brydża porównawczego, szczególnie w działalności wśród młodzieży;
b) szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie wspiera działania
podejmowane w tej dziedzinie;
c) krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair i kulturalnych obyczajów;
d) uczestniczy w zwalczaniu nałogu palenia tytoniu i stosowania szkodliwych
używek;
e) upowszechnia informację o znaczących wynikach polskich brydżystów, o historii i
teorii gry w brydża oraz prawie brydżowym;
f) zachowuje w swojej działalności równoważność pomiędzy brydżem uprawianym
w formie sportu rekreacyjnego a brydżem uprawianym w formach
kwalifikowanego wyczynu.
§9
DZBS realizuje swoje cele określone w §8 stosując różne formy działania, w szczególności
poprzez:
1) umożliwianie zrzeszania się miłośnikom brydża w stowarzyszenia i jednostki
organizacyjne DZBS uprawiające brydż sportowy;
2) opracowanie kierunków brydża w związku;
3) organizowanie i prowadzenie:
- w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów wszystkich szczebli w związku oraz na
zlecenie PZBS w ramach ustalonych stref i regionów;
- klasyfikacji sportowej zawodników;
- szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów brydża, sędziów i działaczy oraz
nadawanie im uprawnień i licencji;
4) ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża sportowego:
- kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek;
- preliminarza finansowego;
- sytemu zawodów w Związku;
5) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością stowarzyszeń i innych
jednostek organizacyjnych DZBS, zwłaszcza w zakresie:
- rozwijania brydża porównawczego wśród młodzieży;
- realizacji kalendarza imprez sportowych związku;
- prowadzenia ewidencji sekcji, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy;
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- prowadzenia rejestracji wyników zawodów oraz dokumentacji i
sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej;
6) sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami, oraz kontroli nad
przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień regulaminów i uchwał władz Związku
oraz przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego;
7) występuje o nadanie odznak i wyróżnień, których warunki uzyskania związane są z
realizacją celów Związku oraz nakładanie kar dyscyplinarnych i prowadzenie ich
ewidencji;
8) otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego organizowanego w formie
imprez środowiskowych i branżowych;
9) prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych
umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację celów i zadań statutowych Związku;
10) podejmowanie innych form działania związanych z prowadzeniem przez DZBS
działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§10
Członkowie DZBS dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) honorowych
3) wspierających
§11
1) Członkami zwyczajnymi DZBS są kluby sportowe i sportowe spółki akcyjne
posiadające osobowość prawną, które złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną
przyjęte do Związku przez Zarząd.
§12
Członkowie zwyczajni DZBS mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zebraniu DZBS za pośrednictwem delegatów wybranych w
oparciu o uchwalone przez Zarząd DZBS zasady wyborcze;
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz DZBS;
3) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu;
4) uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek na zasadach
określonych przez PZBS.
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§13
Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:
1) przestrzegania niniejszego statutu regulaminów i uchwał władz DZBS oraz przepisów
obowiązujących w sporcie;
2) godnego reprezentowania Związku;
3) regularnego opłacania składek i innych opłat określonych w uchwałach, regulaminach
i przepisach związkowych;
4) brania czynnego udziału w pracach Związku oraz świadczenia, w miarę posiadanych
możliwości, pomocy organizacyjnej, szkoleniowej na rzecz rozwoju brydża
porównawczego w DZBS.
§14
1) Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadkach:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz DZBS;
b) skreślenia z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek i opłat przez
okres dłuższy niż 6 miesięcy.
a) Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały władz Związku w przypadku
naruszenia postanowień niniejszego statutu.
2) Członkom zwyczajnym skreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w ciągu
30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu, do Walnego
Zebrania Delegatów.
§15
1) Na wniosek Zarządu DZBS osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju
brydża porównawczego może być nadana godność członka honorowego,
2) Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego.
§16
1) Członkiem wspierającym może być osoba prawna, fizyczna oraz inne osoby prawne i
jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej,
która popiera działalność Związku i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich w
wysokości ustalonej przez władze Związku.
2) Członka wspierającego przyjmuje Zarząd DZBS.
§17
Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela lub osobiście w
walnych zebraniach delegatów Związku;
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2) zgłaszać wnioski, postulaty, skargi dotyczące działalności Związku;
3) korzystać z innych uprawnień szczególnych nadanych uchwałą Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Związku
§18
1) Władzami Związku są:
a) Walne Zebranie Delegatów
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.
§19
1)
2)
3)
4)

Władze Związku pochodzą z wyboru.
Nie można łączyć funkcji w Zarządzie Związku i Komisji Rewizyjnej DZBS.
Zasady wyboru władz Związku ustala każdorazowo Walne Zebranie Delegatów.
Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do
głosowania.
§20

1) Kadencja władz Związku nie może być dłuższa niż 4 lata, a ich wyboru dokonuje się w
głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2) Delegaci na Walne Zebranie zachowują ważność mandatów do czasu zwołania
następnego Zwyczajnego Zebrania Delegatów Związku.
§21
Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków na
zwolnione miejsca w okresie kadencji. Liczba członków dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru.
§22
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej.
WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
§23
1) Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą DZBS;
2) W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
a) Z głosem stanowiącym delegaci wybrani wg zasad ustalonych przez Zarząd
Związku;
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b) Każdy delegat ma prawo do jednego głosu;
c) Z głosem doradczym członkowie władz Związku, członkowie honorowi,
członkowie wspierający oraz zaproszeni goście nie będący delegatami;
3) Walne Zebrania są:
a) Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata;
b) Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd w drugim roku
kadencji.
4) O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd
Związku zawiadamia delegatów pisemnie co najmniej z 14 – dniowym
wyprzedzeniem przed Walnym Zebraniem;
5) Walne Zebranie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Związku.
§24
1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku zwoływane jest:
a) Z inicjatywy Zarządu Związku, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Związku;
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Związku w terminie 3 tygodni od daty
podjęcia postanowienia, złożenia wniosku lub żądania.
3) Walne Zebranie Nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane;
4) w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział delegaci wybrani na ostatnie
Zwyczajne Walne Zebranie oraz członkowie władz Związku nie będący delegatami.
§25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku;
2) uchwalenie zasadniczych kierunków działalności Związku oraz zadań dla władz
stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Związku;
4) podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Związku;
5) podejmowanie uchwały w sprawie zmian statutu i likwidacji Związku;
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
7) rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku;
8) rozpatrywanieodwołań od uchwał władz w sprawach wykluczenia lub skreślenia
członka zwyczajnego Związku
9) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów PZBS.
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§26
Uchwały Walnego Zebrania zobowiązujące członka Związku do wykonywania określonych
zadań wymagają zgody jego delegatów.
ZARZĄD ZWIĄZKU
§27
1) Zarząd Związku składa się z 9 - 13 osób;
2) Walne Zebranie przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa. Funkcję Prezesa
Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu Zarządu;
3) w razie ustąpienia Prezesa Związku w czasie jego kadencji lub niemożliwości
sprawowania przez niego funkcji, wyboru nowego prezesa dokonuje Zarząd spośród
członków Zarządu Związku. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności
2/3 członków Zarządu Związku;
4) w przypadku nie wykonania przez członka Zarządu jego obowiązków Zarząd Związku
może, na wniosek Prezesa Związku, podjąć uchwałę o jego odwołaniu z Zarządu
Związku. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków
Zarządu Związku.
§28
1) Zarząd Związku działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
ustalającego wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz kompetencje poszczególnych
członków i ogniw Zarządu;
2) Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na sześć tygodni;
3) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
§29
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Związku;
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) sporządzanie i uchwalanie kalendarza sportowego, planu pracy Zarządu, planów
finansowych i budżetów;
4) zatwierdzanie przyjęcia darowizny;
5) uchwalanie wysokości opłat i składek;
6) powoływanie organów Zarządu i komisji problemowych;
7) organizowanie systemu rozgrywek oraz uchwalanie ich regulaminów;
8) przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków Zarządu
9) zarządzanie majątkiem Związku;
10) sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów;
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

zwoływanie walnych zebrań;
ocena działalności sekcji;
wnioskowanie w sprawach nagród i odznaczeń;
nadawanie kar na podstawie obowiązujących regulaminów;
przyjmowanie i zwalnianie pracowników Związku;
rozpatrywanie spraw spornych powstałych między członkami Związku;
realizacja zadań programowych i Uchwał Walnego Zebrania.
PREZES ZWIĄZKU
§30

1) Prezes Związku lub w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes kieruje
działalnością Zarządu, reprezentuje Związek na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom Zarządu, czuwa nad przestrzeganiem przepisów, statutu, regulaminów i
uchwał Związku;
2) Prezes Związku reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w biurze
Zarządu Związku;
3) W okresie między zebraniami Zarządu Związku podejmuje decyzje w objętych
kompetencjami wymienionych organów w sprawach nagłych nie cierpiących zwłoki.
§31
Do organów Zarządu Związku należą:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Komisja Gier i Klasyfikacji;
Komisja Sędziowska;
Komisja Szkoleniowa;
Komisja Organizacji;
Komisja Dyscypliny i Wychowania;
Komisja popularyzacji i promocji.
§32

1) praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
2) Wyniki kontroli są przedstawiane Zarządowi Związku i na Walnych Zebraniach
Zwyczajnych i sprawozdawczych wraz z odpowiednimi wnioskami i zaleceniami.
KOMISJA REWIZYJNA
§33
1) Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 – 5 osób wybranych przez Walne Zebranie
Delegatów;
2) Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego;
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3) Komisja Rewizyjna Związku przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie i
informacje oraz posiada wyłącznie prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Związku;
4) Protokoły z przeprowadzonych lustracji i kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada
Zarządowi Związku;
5) Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem
celowości, rzetelności i gospodarności;
b) kontrolowanie działalności Zarządu Związku;
c) występowanie do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w wypadkach szczególnie
uzasadnionych, wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych funkcji.
§34
1) Zarząd Związku jest zobowiązany zapoznać się z wystąpieniem Komisji Rewizyjnej na
swoich posiedzeniach i ustosunkować się do nich.
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji,
winien brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
Nagrody, wyróżnienia i kary
§35
1) Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla brydża działaczy,
zawodników, szkoleniowców i sędziów oraz osób nie będących członkami Związku a
zasłużonych dla rozwoju i popularności brydża porównawczego;
2) Zarząd Związku może występować o nadanie odznaczeń lub przyznanie nagród i
wyróżnień dla członków Związku;
3) Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają
odpowiednie przepisy i regulaminy.
§36
1) Związek ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych, działaczy,
szkoleniowców i sędziów;
2) Tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny
PZBS.
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ROZDZAŁ VI
Majątek stowarzyszenia
§37
Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze.
§38
Na fundusze Związku składają się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Składki i opłaty członkowskie;
Wpływy z zawodów brydżowych;
Wpływy z działalności statutowej;
Opłaty licencyjne, transferowe i inne;
Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
Dochody z działalności gospodarczej;
Darowizny, zapisy, dotacje, akcje i obligacje;
Inne wpływy.
§39

Dochodami i majątkiem Związku zarządza Zarząd DZBS.
§40
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie łączne dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa Związku albo
sekretarza oraz głównego księgowego – Skarbnika.

ROZDZIAŁ VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Związku
§41
1) Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów;
2) Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku podejmuje
Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych
do głosowania;
3) W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku dotychczasowy Zarząd wybiera 3 –
osobową komisję likwidacyjną, która przeprowadza likwidację majątku Związku z
uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążącym.
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