Statut
Polskiego Związku Squasha

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.
Polski Związek Squasha, zwany również dalej „Związkiem”, jest polskim związkiem
sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, prowadzącym
działalność w zakresie sportu squasha.

1.
2.

1.
2.
3.

1.

2.
3.

§ 2.
Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a dla realizacji celów
statutowych może działać również poza jej granicami.
Siedzibą Związku jest m.st. Warszawa.
§ 3.
Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Związek posiada osobowość prawną.
Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§ 4.
Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210,
z późn. zm.), ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, z późn.
zm.), oraz niniejszym statutem.
W zakresie swojej działalności Związek podlega nadzorowi ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej.
Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 5.
Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych w szczególności
Światowej Federacji Squasha („WSF”) i Europejskiej Federacji Squasha („ESF”) i dla
właściwej realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
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2.
3.

1.
2.

§ 6.
Związek opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków
Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie określonych
czynności na rzecz Związku, w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej
albo umowy o pracę. Członkowie Zarządu nie mogą jednak pobierać wynagrodzenia
z samego tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
§ 7.
Związek może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polski Związek Squasha”
lub pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Związku.
Związek używa godła i barw.

Rozdział II
Cele związku i sposób ich realizacji

§ 8.
Celem Związku jest:
1) organizacja współzawodnictwa sportowego w sporcie squasha oraz popularyzacja
i rozwój sportu squasha;
2) reprezentowanie sportu squasha w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
3) koordynacja działalności członków zrzeszonych w Związku.
4) doskonalenie postaw i umiejętności sportowych środowiska squasha.
§ 9.
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) opracowywanie kierunków i programów rozwoju squasha w Polsce,
2) organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie squasha;
3) przygotowanie
reprezentantów
Polski
w
squashu
do
uczestnictwa
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej
w zakresie sportu squasha;
5) reprezentowanie sportu squasha w międzynarodowych organizacjach sportowych
oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
w tym sporcie;
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6) powoływanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym;
7) określanie warunków i trybu zmian przynależności zawodnika klubu sportowego;
8) określanie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji oraz prowadzenie
spraw związanych z przyznawaniem licencji zawodnikom, sędziom, trenerom,
instruktorom i klubom;
9) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminie
dyscyplinarnym ;
10) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących współzawodnictwa
sportowego w sporcie squash z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących
dopingu w sporcie;
11) określanie
zasad
odpowiedzialności
dyscyplinarnej
w
tym
organów
dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania, ich kompetencji, tryb postępowania
oraz wymierzanych kar z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu
w sporcie;
12) określanie zasad uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w sporcie
squash;
13) określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika;
14) organizowanie i prowadzenie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego trenerów,
instruktorów i sędziów sportowych we współpracy z odpowiednimi instytucjami
i organizacjami;
15) organizowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego;
16) prowadzenie działalności w zakresie szkół sportowych i szkół mistrzostwa
sportowego oraz wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych;
17) wspieranie i ochrona interesów członków, zawodników, sędziów i kadry
instruktorsko-trenerskiej Związku;
18) kontrola nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, trenerów,
instruktorów i sędziów sportowych statutu oraz aktów wewnętrznych Związku,
a także przepisów prawa dotyczących działalności statutowej Związku;
19) rozstrzyganie sporów związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie
sportowym;
20) propagowanie zasady „fair play” we współzawodnictwie sportowym;
21) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych
Związku;
22) prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej zwłaszcza w środowisku
dzieci i młodzieży szkolnej, współpraca z prasą, radiem, telewizją i filmem,
inicjowanie realizacji odpowiednich wydawnictw;
23) opiniowanie zamierzeń w zakresie budowy i eksploatacji obiektów sportowych oraz
produkcji sprzętu dla potrzeb sportu squasha;
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24) podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację
celów i zadań statutowych;
25) opracowywanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa w czasie zawodów sportowych oraz szkolenia.
§ 10.
Związek realizując swoje statutowe działania może współdziałać z innymi organizacjami
oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi rozwojem squasha.

Rozdział III
Członkowie Związku

§ 11.
Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być klub sportowy oraz Związek Sportowy,
posiadający osobowość prawną, posiadający sekcję squasha i deklarujący
przynależność do Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
2. Członkiem zwyczajnym Związku mogą być również organizacje posiadające
osobowość prawną, których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje
prowadzenie działalności w sporcie squash.
3. Członkiem wspierającym Związku może być osoba prawna lub osoba fizyczna
popierająca cele Związku i wspierająca go materialnie na zasadach określonych przez
Zarząd Związku.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na
podstawie pisemnej deklaracji.

1.
2.

§ 13.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
Członkowie honorowi mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;
3) Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich
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2.

1.

2.

§ 14.
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku oraz głosu stanowiącego
na Walnym Zebraniu Członków;
2) zgłaszanie postulatów i wniosków w sprawach związanych z działalnością Związku;
3) otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;
Członkowie wspierający i honorowi Związku posiadają wszelkie prawa członków
zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu
stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków. Członkowie wspierający i honorowi
Związku mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
§ 15.
Członkowie zwyczajni Związku są obowiązani do:
1) dbania o dobre imię Związku;
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju squasha;
3) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Związku oraz innych przepisów
obowiązujących w squashu;
4) opłacania składek członkowskich;
5) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach
wynikających z działalności Związku.
Członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu oraz
realizowania zadeklarowanego wsparcia na rzecz Związku.

§ 16.
Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej do Zarządu Związku;
2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka;
3) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku następuje na podstawie uchwały
Zarządu Związku i może być zastosowane w przypadku:
1) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku;
2) działania na szkodę Związku;
3) nie uczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 12 miesięcy
4) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
3. Wykluczenie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku
i może być zastosowane w przypadku stwierdzenia zaniechania wspierania
materialnego Związku na zasadach określonych przez Zarząd Związku lub
w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2.
4. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach,
o których mowa w ust. 2 pkt 1-2.
1.
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§ 17.
1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub innych
przepisów wewnętrznych Związku, członek zwyczajny lub wspierający Związku może
być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd na okres nieprzekraczający
dziewięćdziesięciu dni. Uchwała w przedmiocie zawieszenia członka wymaga
pisemnego uzasadnienia. Zawieszony członek zobowiązany jest do niezwłocznego
podjęcia działań w celu usunięcia skutków naruszenia.
2. W przypadku, gdy w okresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, członek nie
usunie skutków naruszenia, Zarząd jest uprawniony do wykluczenia członka. Uchwała
w przedmiocie wykluczenia wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. W przypadku, gdy członek usunie naruszenie w terminie, o którym mowa w ust. 1,
Zarząd Związku podejmie uchwałę w przedmiocie przywrócenia członka w jego
prawach, o czym niezwłocznie zawiadamia go w formie pisemnej.
4. Członek Związku zawieszony w prawach członkowskich nie korzysta ze swoich
uprawnień określonych w niniejszym Statucie.
§ 18.
Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia w poczet członków, wykluczeniu lub
zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie wraz
z uzasadnieniem.

Rozdział IV
Władze Związku

§ 19.
1.

Władzami Związku są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Związku trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Kandydatów na prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają
Członkowie zwyczajni i wspierający.
4. Bierne prawo wyborcze do władz Związku przysługuje osobom reprezentującym
członków zwyczajnych oraz zaproszonym gościom.
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Walne Zebranie Członków

§ 20.
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Związku;
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Każdemu członkowi, reprezentowanemu przez przedstawiciela, przysługuje jeden głos.
4. Zmiana przedstawiciela członka zwyczajnego jest możliwa, jednakże musi zostać
zgłoszona do Zarządu Związku najpóźniej 15 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania
Członków.
1.
2.

§ 21.
Walne Zebrania Członków dzielą się na:
1) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, zwoływane raz na 3 lata;
2) Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane raz w roku;
3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
§ 22.
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków
Związku na co najmniej 30 dni przed datą Zebrania.
3. Zarząd, w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed datą Zebrania, dostarcza
członkom projekt porządku obrad.
4. Zaproszenia na Walne Zebranie Członków mogą być wysyłane listownie lub
alternatywnie środkami komunikacji elektronicznej. Termin zawiadomień uważa się za
zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony
przed jego upływem.
5. Obrady Walnego Zebrania Członków odbywają się na podstawie porządku obrad
zatwierdzonego na danym Zebraniu.
6. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez
siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd.
1.
2.

1.

§ 23.
Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli w pierwszym terminie, podanym
w zaproszeniu, bierze udział co najmniej połowa liczby przedstawicieli członków.
W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę
obecnych przedstawicieli członków. Drugi termin powinien być podany
w zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
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2.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają
w głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej.

zwykłą

większością

głosów

§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków należy:
1) wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
3) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej;
4) przyjmowanie sprawozdania z corocznych kontroli prowadzonych przez Komisję
Rewizyjną;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzanego przez Zarząd sprawozdania
z działalności Związku oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego
rewidenta;
6) uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku;
7) zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad;
8) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Zebrania;
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach określonych
w Statucie lub innych przepisach wewnętrznych Związku, w tym w sprawach
odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia lub zawieszenia w prawach
członkowskich Związku;
11) uchwalanie statutu Związku lub jego zmian;
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku;
13) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
pozostałych władz Związku.

1.
2.

§ 25.
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Walnego
Zebrania Członków należą sprawy wymienione w § 24 pkt 4-14.
W przypadku ustąpienia Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji,
a także zmniejszenia się liczby członków tych władz do liczby uniemożliwiającej
kooptację, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków może również zając się
sprawami, o których mowa w § 24 pkt 1-2, po przyjęciu stosownej uchwały.
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§ 26.
1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy wyłącznie
rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Związku:
1) z własnej inicjatywy w drodze uchwały;
2) na wniosek co najmniej 70% członków zwyczajnych Związku;
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 kierowany jest w formie pisemnej na adres
Zarządu Związku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wniosek winien
zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie do 3 miesięcy
od dnia od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd lub chwili złożenia odpowiedniego
wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
5. W przypadku wyboru nowych władz lub członków nowych władz przez Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków, kadencja tych władz lub kadencja wybranych członków
władz trwa do najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków.

Zarząd Związku

§ 27.
1.
2.
3.

Działalnością Związku kieruje Zarząd.
W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków, w tym prezes i wiceprezes.
Prezes Zarządu wybierany jest odrębnie przez Walne Zebranie Członków. Pozostałych
członków Zarządu powołuje Walne Zebranie, określając liczebność Zarządu w danej
kadencji.
4. Zarząd może ustalić zakres uprawnień i obowiązków poszczególnych członków
Zarządu.

1.
2.
3.

§ 28.
Prezes Zarządu i Zarząd Związku wybierany jest przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym.
Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Zarządu bezwzględną większością
głosów.
Jeżeli w trybie określonym w ust. 2 żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości
głosów przeprowadzone będzie następne głosowanie, w którym udział biorą dwaj
kandydaci legitymujący się największą liczbą uzyskanych głosów w pierwszym
głosowaniu. W drugiej turze Prezesem zostaje osoba, który uzyska więcej głosów.
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4. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę
głosów.
5. Osoby, którym nie udzielono absolutorium nie mogą w najbliższych wyborach
kandydować do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

1.

2.

3.

§ 29.
Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek:
a) rezygnacji członka Zarządu;
b) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na trzech kolejnych
zebraniach;
c) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem lub
przepisami prawa;
d) śmierci członka.
Odwołania członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, dokonuje Walne Zebranie
Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby
przedstawicieli członków.
Prezesa Zarządu może odwołać Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli członków.

§ 30.
W przypadku 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. W przypadku braku takich osób Zarząd może
dokooptować inne osoby.
2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu danej kadencji nie może przekraczać 1/3
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
3. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez prezesa w okresie
kadencji Zarządu nowego prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu.
4. Wyboru nowego prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej 2/3 członków Zarządu.
5. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu
albo nie można dokonać wyboru prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4 lub
dokooptować członka, wówczas Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w
ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności.
6. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy
od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest
przeprowadzenie sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.
1.
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§ 31.
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz, w sposób określony w statucie;
2) prowadzenie bieżącej działalności;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania sponsorów i środków
finansowych na działalność statutową Związku;
5) przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Związku oraz
przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia;
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
7) uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku;
8) przyjmowanie i wykluczanie członków oraz zawieszanie w prawach członka
Związku;
9) reprezentowanie Związku w sportowych organizacjach międzynarodowych;
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania i występowania z organizacji
krajowych i międzynarodowych;
11) opracowywanie planów i wytycznych szkolenia;
12) uchwalanie wszelkich przepisów i regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz, w tym przepisów sportowych, organizacyjnych i finansowych;
13) zatwierdzanie rocznych kalendarzy i regulaminów imprez;
14) prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem
współzawodnictwa sportowego;
15) organizowanie szkolenia i doszkalania kadr trenersko – instruktorskich, sędziów
i działaczy sportowych;
16) organizowanie przygotowań zawodników do udziału we współzawodnictwie
sportowym;
17) przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie
Członków;
18) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
19) powoływanie organów doradczych i pomocniczych;
20) przyznawanie odznaczeń, dyplomów i wyróżnień, występowanie o przyznanie
odznaczeń do innych instytucji i organów;
21) uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz określanie sposobu ich
uiszczania;
22) prowadzenie całokształtu spraw związanych z licencjami dla zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów sportowych i klubów sportowych;
23) uchwalenie wysokości składek członkowskich, licencji i innych opłat oraz określanie
sposobu ich uiszczania;
24) określanie praw i obowiązków zawodników;
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25) opracowywanie regulaminów: zmian barw klubowych, przyznawania licencji oraz
innych dotyczących działalności statutowej Związku, nie zastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów;
26) ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubu sportowego
27) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
28) wykonywania czynności dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie
dyscyplinarnym;
29) zapewnienie prowadzenia rachunkowości Związku zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
30) zapewnienie bieżącego informowania Członków Związku, o działalności Związku, co
najmniej poprzez prowadzenie strony internetowej Związku, i zapewnienie
aktualności informacji na niej zamieszczanych;
31) udostępnianie dokumentów i informacji związanych z działalnością Związku, celem
umożliwienia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli oraz składanie
wyjaśnień w tym zakresie;
32) terminowe ustosunkowywanie się do wniosków Komisji Rewizyjnej wynikających
z przeprowadzanych przez nią kontroli działalności Związku;
33) nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami
pozarządowymi i uczelniami, jednostkami badawczo – rozwojowymi krajowymi
i zagranicznymi oraz innymi podmiotami.

1.
2.
3.

§ 32.
Pracami Zarządu kieruje prezes.
W razie nieobecności prezesa zastępuje go wiceprezes.
Do kompetencji prezesa należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu pomiędzy
posiedzeniami Zarządu z zastrzeżeniem § 38 ust. 3;
2) zwoływanie zebrań Zarządu Związku;
3) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 33.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej
2 członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dla ważności uchwał
podejmowanych w tym trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Projekty uchwał
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podejmowane w tym trybie muszą zostać przesłane drogą elektroniczną do wszystkich
członków Zarządu z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem
5. W obradach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji
Rewizyjnej lub inny zaproszeni przez Prezesa goście.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 34.
Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób, wybieranych w głosowaniu tajnym
przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) będące z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia;
2) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
3) które były 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, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
4. Na pierwszym posiedzeniu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyboru, Komisja
Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy
Komisji.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków.
7. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 29 ust. 1 i 2 oraz § 30
8. ust. 1, 2 i 5.
1.
2.

1.

§ 35.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli działalności Związku, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności;
2) badanie wszystkich dokumentów Związku, żądania od Zarządu i pracowników
sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Związku;
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2.

3) przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli z ewentualnym
żądaniem wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości;
4) przedkładanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i wyłączne prawo składania
wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium Zarządowi;
5) uprawnienie wnioskowania do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania, a także uprawnienie zwołania posiedzenia Zarządu;
6) uprawnienie zwołania Walnego Zebrania, w przypadku, gdy Walne Zebranie nie
zostanie zwołane przez Zarząd w trybie określonym w Statucie;
7) delegowanie swoich członków do udziału w zebraniach Zarządu z głosem
doradczym;
8) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych
z postanowieniami Statutu lub celami Związku;
9) wydawanie opinii w sprawie budżetu rocznego Związku;
10) wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego.
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie
z przeprowadzonych kontroli.

Rozdział V
Nagrody i wyróżnienia

1.

2.
3.

§ 36.
Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla realizacji celów
Związku instytucji, organizacji, klubów, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów
i działaczy.
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają
regulaminy Związku.
Zarząd Związku ma prawo występować o nadanie odznaczeń państwowych osobom
fizycznym wymienionym w ust. 1.

Rozdział VI
Majątek i fundusze

1.

§ 37.
Majątek Związku tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, w tym
nieruchomości, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
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2.

Majątek Związku pochodzi z:
1) składek członkowskich;
2) wpływów z tytułu organizowanego lub prowadzonego współzawodnictwa
sportowego;
3) dotacji;
4) darowizn;
5) zapisów i spadków;
6) dochodów z majątku;
3. Składki członkowskie ustala się w wymiarze rocznym.
4. Terminy wnoszenia składek i innych opłat ustala Zarząd.
5. Członkowie Związku przyjęci do Związku w trakcie trwania roku kalendarzowego,
wpłacają składkę członkowską w terminie czternastu dni od daty doręczenia
zawiadomienia o przyjęcia w poczet członków Związku.

1.
2.
3.

1.

1.

§ 38.
Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd.
Związek
prowadzi
gospodarkę
finansową
oraz
rachunkowość
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub
wiceprezesa.
§ 39.
Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają:
1) zgody Komisji Rewizyjnej:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) rozporządzenie innym składnikiem majątku Związku o wartości wyższej niż
15 000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość;
2) uchwały Zarządu Związku:
a) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
b) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
§ 40.
Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Związek lub zabezpieczanie zobowiązań
majątkiem Związku w stosunku do:
1) członków Związku i jego organów;
2) pracowników Związku;
3) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;
4) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
Strona 15 z 16

2.

W przypadku konieczności zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu osobą
reprezentującą Związek w umowie o zatrudnienie jest przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Związku.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§ 41.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym
terminie, a w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu większością 2/3 głosów bez
względu na liczbę obecnych członków.

1.

2.
3.

§ 42.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym
terminie, a w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu większością 2/3 głosów bez
względu na liczbę obecnych członków.
Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
zostanie majątek Związku.
Likwidatorem Związku jest ostatni Zarząd o ile Walne Zebranie Członków nie wyznaczy
innych likwidatorów.
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