STATUT
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK BADMINTONA w skrócie ŚZBad - zwany
w dalszej części statutu "Związkiem" i zrzesza na zasadzie dobrowolności kluby z sekcjami badmintona,
stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje sportowe.
§2
Terenem działania Związku jest obszar województwa świętokrzyskiego, a siedzibą jego władz jest miasto
Kielce.
§3
Związek posiada osobowość prawną.
§4
Związek jest dobrowolną społeczną, samorządną organizacją badmintona działającą w oparciu o zrzeszonych w
niej członków, osoby posiadające licencje i działaczy społecznych.
§5
Związek jest członkiem Polskiego Związku Badmintona i działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i
wytycznymi. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
§6
Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach, innymi
przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§7
Związek posiada odznaki organizacyjne i używa stosownych pieczęci.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
1.

Celem działania Związku jest: organizacja, popularyzacja i rozwój badmintona w województwie
świętokrzyskim, reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich
członków Związku, reprezentowanie badmintona w kraju i zagranicą.
§9

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. opracowanie kierunków rozwoju badmintona w województwie,
2. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

powoływanie kadry wojewódzkiej.
wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
współudział w szkoleniu kadr trenersko-instruktorskich i sędziowskich.
rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich działalności
statutowej,
nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku,
zawodników, trenerów, instruktorów sędziów i działaczy dopuszczających się naruszenia
postanowień
niniejszego
statutu
oraz
regulaminów,
uchwal,
przepisów
i
zasad obowiązujących w badmintonie.
prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych zbiorów pamiątek
oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności
Związku.
utrzymywanie stałych kontaktów z mediami.
podejmowanie
różnorodnych
działań
służących
uzyskiwaniu
środków
finansowych
na realizację zadań statutowych.
przedstawianie wniosków oraz wydawanie opinii dla odpowiednich władz i organów
samorządowych w sprawach dotyczących modernizacji i rozbudów}' obiektów oraz urządzeń
sportowych na potrzeb}' badmintona.
sprawowanie nadzoru nad działalnością członków Związku i koordynowanie ich działalności.
§10

1.
2.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
W celu prowadzenia działalności określonej w ust. 1 . Związek może powoływać fundacje,
zakłady, agencje oraz uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach. Uzyskany dochód
przeznacza działalność statutową.
Rozdział III
Członkowie Związku ich prawa i obowiązki
§11

Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
4.
§12
1.
2.
3.

Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe (w tym uczniowskie) posiadające sekcje
badmintona i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.
Kluby o których mowa w ust.l. muszą być stowarzyszeniami kultury fizycznej lub
sportowymi spółkami akcyjnymi.
Członkostwo zwyczajne powstaje z chwilą przyjęcia przez Zarząd Związku deklaracji od
klubu o przystąpieniu klubu do Związku.

4.
§13
1. Członkami wspierającymi mogą zostać:
a) stowarzyszenia kultury fizycznej i sportowe spółki akcyjne nie uczestniczące
we współzawodnictwie sportowym.
b) inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie
kultury fizycznej.
2. Członkowstwo wspierające powstaje z chwilą wpisania (na podstawie złożonego wniosku)
na listę członków wspierających.
§ 14

Członkami honorowymi (w tym Prezesem Honorowym) zostają osoby fizyczne, którym nadano tę godność za
szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania badmintona.
§15
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. reprezentacji na Walnym Zebraniu Delegatów.
2. uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.
§16
Członkowie zwyczajni wspierający mają prawo do:
1. zgłaszania wniosków do władz Związku,
2. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
§17
Członkowie honorowi
głosem doradczym.

mają prawo

brać

udział

w

obradach

statutowych organów Związku z

§18
Członkowie zobowiązani są do:
1. przestrzegania statutu i innych przepisów wewnątrz-związkowych
obowiązującego prawa.
2. realizacji uchwał podjętych przez statutowe organy Związku.

oraz

powszechnie

§ 19
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1.
2.
3.

aktywnej działalności dla rozwoju i podnoszenia poziomu badmintona oraz realizacji zadań
statutowych Związku,
opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Związku.
§20

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do dbania o:
1. dobre imię Związku oraz właściwy klimat wokół badmintona,
2. poziom moralno-wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów,
instruktorów
oraz
innych
pracowników
zatrudnionych w badmintonie.
§21
. Członkowie Związku za naruszenie postanowień statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych podlegają
odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.
§ 22
Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1. podjęcia uchwał}1 na podstawie pisemnego wystąpienia klubu.
2. likwidacji klubu z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego.
3. dwuletniego nie płacenia składki członkowskiej.
4. uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu ze Związku.
§23
Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
1. przyjęcia pisemnego wniosku o wykreślenie z listy członków wspierających.
2. likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym.

3.

uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu ze Związku.
§24

Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:
1. śmierci.
2. pisemnej rezygnacji.
3. podjęcia uchwały o pozbawieniu członkostwa honorowego.
ROZDZIAŁ IV
Władze Związku
§25
Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Delegatów.
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§26
1.
2.
3.

Kadencja władz trwa cztery lata.
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, spośród osób korzystających z pełni praw
publicznych (z zastrzeżeniem paragrafu 30 ust.2).
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy składu
z wyjątkiem przewidzianym w paragrafie 33 i 50.
§27

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
§28
1.
2.
3.

Walne Zebranie Delegatów może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Zwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest przed upływem kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest w ciągu 1 miesiąca.
a/ z inicjatywy Zarządu.
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c/ na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
§29

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów należy:
1.uchwalenie ogólnych kierunków działalności Związku i program działania na okres
najbliższej kadencji.
2. uchwalanie statutu i jego zmian.
3. uchwalanie rozwiązania Związku.
4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdali z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
7. wybór Komisji Rewizyjnej.
8. nadawanie i pozbawianie-członkostwa honorowego.
9. rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.
§30
1. W przypadku

nieudzielania

absolutorium

Zarządowi

bądź

niektórym jego

członkom

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów może zobowiązać Zarząd
bądź te osoby
do dopełnienia w wyznaczonym terminie określonych czynności.
2. W przypadku nieudzielania absolutorium całemu Zarządowi następuje głosowanie nad
udzieleniem absolutorium poszczególnym jego członkom. Osoby, którym nie udzielono
absolutorium nie mogą na tym Walnym Zebraniu Delegatów kandydować w wyborach do Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej.
§31
1.
2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów rozstrzyga wyłącznie sprawy dla których zostało zwołane.
Wybór nowych członków władz nie przedłuża kadencji.
§32

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1. delegaci - z głosem stanowiącym.
2. nie będący delegatami - z głosem doradczym:
-członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
- członkowie honorowi,
-zaproszeni goście.
§33
Walne Zebranie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad, przy czym:
1. Obrady otwiera Prezes, po czym następuje wybór Przewodniczącego Obrad i uchwalenie
Regulaminu Obrad,
2. Uchwały (za wyjątkiem zmian statutu i rozwiązania Związku) zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności 50% plus jeden delegat.
§34
Uprawnione osoby do uczestnictwa zawiadamia się o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania
Delegatów co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem tego Zebrania, załączając sprawozdanie ustępującego
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§35
Zarząd składa się z 5 do 9 osób w tym:
1. Prezesa.
2. V-ce Prezesa,
3. Sekretarza.
4. Skarbnika.
5. Pozostałych członków.
§36
Prezes kieruje całokształtem prac Związku i reprezentuje go równocześnie na zewnątrz. Do kompetencji Prezesa
należ}' również zwoływanie zebrań Zarządu i Prezydium, a także podejmowanie decyzji w sprawach nie
cierpiących zwłoki.
§37
Sekretarz jest powoływanym przez Zarząd członkiem Zarządu kierującym pracą Biura.
§38
Skarbnik zajmuje się finansami Związku.
§39

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
1. śmierci.
2. przyjęcia pisemnej rezygnacji.
3. uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz.
§40
W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie:
1. Zarząd powierza jednemu ze swych członków pełnienie obowiązków Prezesa,
2. Zarząd powołuje nowego Sekretarza. Skarbnika.
3. Zarząd dokooptowuje nowych członków (przy czym ich ilość nie może przekraczać 1/3
składu Zarządu)
§41
1.
2.

Na swym pierwszym zebraniu (nie później niż
14 dni po rozpoczęciu kadencji)
konstytuuje się Zarząd,
Dla usprawnienia swojej pracy i podziału kompetencji wśród swoich członków Zarząd
może uchwalić Regulamin Organizacyjny.
§42

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. realizowanie uchwał}' Walnego Zebrania Delegatów.
2. reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu,
3. zarządzanie majątkiem Związku.
4. uchwalanie planów pracy i preliminarzy finansowych.
5. podejmowanie uchwal o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego.
6. zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów.
7. ustalenie klucza wyborczego.
8. uchwale Regulaminu Organizacyjnego,
9. podejmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa w Zarządzie i wynikających z tego
konsekwencji.
10. ustalanie składki członkowskiej
i innych opłat związanych z uczestnictwem członków
w działalności statutowej Związku,
11. przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla Komisji
Rewizyjnej,
12. wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień,
13. wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych Związku.
14. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Związku.
§43
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków (w tym Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza).
§44
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
1. śmierci,
2. przyjęcia pisemnej rezygnacji, v
3. uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz.
§45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Związku, ze szczególnym
uwzględnieniem
gospodarki
finansowej
pod
względem
celowości,
i gospodarności.

rzetelności

2.
3.
4.
5.

przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli z ewentualnym żądaniem
wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości,
wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów,
przedkładanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów i wnioskowanie o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
delegowanie swoich członków do udziału w zebraniach Zarządu
Rozdział V
Wyróżnienia

i

nagrody

§46
Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania osób związanych z działalnością statutową Związku.
§47
Związek może występować do władz państwowych i resortowych o przyznanie nagród i wyróżnień osobom
związanym z działalnością statutową Związku.
Rozdział VI
Majątek Związku
§48
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery
wartościowe i pieniądze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) składki członkowskie
b) wpływ}' z zawodów organizowanych przez Związek.
c) inne wpływy z działalności statutowej,
d) wpływy z działalności gospodarczej,
e) dotacje, darowizny, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł.
1.

§49
1.

2.

Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym.
Prezesa lub Wiceprezesa.
Dla
ważności
innych
dokumentów
finansowych
wymagane
są
dwóch upoważnionych osób.

podpisy

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku
§50
llchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
§51
Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek.
Rozdział VIII Postanowienia końcowe
§52

Zmiany w Statucie dokonano na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 1 grudnia 2008 roku.

