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STATUT
MAZOWIECKIEGO
ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO
Uchwalony dnia 26 sierpnia 2012 roku

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Mazowiecki Związek Brydża Sportowego (w skrócie MZBS),
zwany w dalszej treści Statutu MZBS.
2. MZBS jest Związkiem Wojewódzkim okręgowych stowarzyszeń kultury fizycznej
województwa mazowieckiego posiadających osobowość prawną.
3. MZBS jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Brydża Sportowego i działa
zgodnie z jego Statutem, regulaminami i uchwałami.
.
§2
Terenem działania MZBS jest obszar województwa mazowieckiego, a siedzibą jego władz
jest m. st. Warszawa.
§3
MZBS działa zgodnie z Ustawą o Sporcie, Ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach oraz
niniejszym Statutem.
§4
1. MZBS posiada osobowość prawną,
2. MZBS może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.
§5
MZBS może posiadać odznakę organizacyjną oraz używać pieczęci zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
MZBS podlega wpisowi do Sądowego Rejestru Stowarzyszeń. Organem rejestrowym MZBS
jest Krajowy Rejestr Sądowy, a organem nadzorującym jego działalność jest Sąd Rejonowy
w Warszawie.
§7
1. MZBS opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków Związku. Do realizacji
określonych celów statutowych, MZBS może zatrudniać pracowników.
2. MZBS może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Podlega wtedy osobnemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców.
3. Dochód z działalności gospodarczej MZBS służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ 2
Cel i środki działania
§8
Celem MZBS jest popularyzacja i podnoszenie poziomu dyscypliny sportowej - brydża
porównawczego na terenie województwa mazowieckiego.
§9
MZBS realizuje swoje cele określone w § 8 poprzez:
a) zrzeszanie i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością okręgowych
stowarzyszeń kultury fizycznej w dyscyplinie - brydż sportowy, zwłaszcza w zakresie:
 rozwijanie brydża porównawczego wśród młodzieży,
 realizacji kalendarza imprez sportowych Stowarzyszenia,
 prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości sportowej i organizacyjnej,
 prowadzenie ewidencji Cezar w zakresie rejestracji: sekcji i klubów, zawodników,
szkoleniowców, sędziów oraz wyników rywalizacji sportowej,
b) opracowywanie kierunków rozwoju brydża sportowego w Stowarzyszeniu,
c) organizowanie i prowadzenie:
 w sposób bezpośredni lub pośredni (na zlecenie PZBS) zawodów wszystkich szczebli,
 szkoleń,
d) ustalanie w odniesieniu do zawodów brydża sportowego:
 kalendarza sportowego,
 regulaminów rozgrywek,
 preliminarza finansowego,
 systemu zawodów,
e) sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontrolę nad
przestrzeganiem przez nich Statutu, postanowień regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia oraz przepisów i zasad uprawiania Brydża porównawczego,
f) występowanie o nadanie odznak i wyróżnień, których uzyskanie związane jest z realizacją
celów Stowarzyszenia oraz nakładanie kar dyscyplinarnych i prowadzenie ich ewidencji,
g) otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego organizowanego w formie imprez
środowiskowych i branżowych,
h) prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych
umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
i) podejmowanie innych form działania związanych z prowadzeniem przez MZBS
działalności statutowej.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie MZBS dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
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§ 11
Członkami zwyczajnymi MZBS są okręgowe związki brydża sportowego działające w
Województwie Mazowieckim, które złożą pisemną deklarację członkowską i zostaną przyjęte
przez Zarząd uchwałą podjętą w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.

§ 12
Członkowie zwyczajni MZBS mają prawo do:
1. brania udziału w Walnym Zebraniu Delegatów za pośrednictwem delegatów wybranych
każdorazowo w oparciu o zamieszczone w niniejszym statucie zasady wyborcze,
2. wyboru władz MZBS oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Brydża Sportowego,
3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz MZBS oraz oceniania ich działania,
4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności MZBS,
5. uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez MZBS na określonych
zasadach.
§ 13
Członkowie zwyczajni MZBS są zobowiązani do:
a) przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz MZBS, PZBS oraz
przepisów wynikających ze stosownych ustaw o sporcie,
b) godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat określonych w
uchwałach, regulaminach i przepisach ustalonych przez Zarząd MZBS i PZBS.
§ 14
1. Członkostwo zwyczajne MZBS ustaje w przypadku:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu MZBS,
b) na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu MZBS w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego Statutu,
c) rozwiązania się stowarzyszenia – członka zwyczajnego MZBS,
d) rozwiązania się MZBS.
2. Od decyzji o skreśleniu, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich,
członkom zwyczajnym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność
związku i deklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd
MZBS. Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd MZBS.
2. Dla osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla rozwoju brydża sportowego w
województwie mazowieckim, Zarząd może wystąpić do PZBS o nadanie godności
członka honorowego.
§ 16
Członek wspierający i honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ma
natomiast prawo brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Delegatów MZBS
oraz korzystać z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu MZBS.
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ROZDZIAŁ 4
Władze Związku
§ 17
Władzami MZBS są:




Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej Zebraniem),
Zarząd MZBS,
Komisja Rewizyjna MZBS.

§ 18
1. Władze MZBS pochodzą z wyboru,
2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej MZBS,
3. Zasady wyboru władz MZBS ustala każdorazowo Zebranie.
§ 19
1. Kadencja władz MZBS trwa 4 lata.
2. Delegaci na Zebranie zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego
zwyczajnego Zebrania.

§ 20
Zarząd MZBS i Komisja Rewizyjna MZBS mają prawo dokooptowania nowych członków na
zwolnione miejsca w okresie kadencji. Liczba członków dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/3 liczby składu władz pochodzących z wyboru.
§ 21
1. Uchwały władz MZBS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
jednej drugiej uprawnionych do głosowania,
2. Uchwały władz MZBS mogą być przegłosowane i podjęte drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 5
Walne Zebranie Delegatów
§ 22
1. Najwyższą władzą MZBS jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne
lub nadzwyczajne (zwane dalej Zebraniem zwyczajnym lub Zebraniem nadzwyczajnym).
2. Zwyczajne Zebranie zwoływane jest, co cztery lata i biorą w nim udział:
a) z głosem stanowiącym – delegaci,
b) z głosem doradczym – członkowie władz MZBS nie będący delegatami, członkowie
wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział:
a) w I wyznaczonym terminie zebrania, co najmniej połowa wybranych delegatów,
b) w II wyznaczonym terminie, co najmniej ¼ wybranych delegatów
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4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad członkowie zwyczajni związku
powinni być zawiadomieni, co najmniej 30 dni przed terminem obrad Zebrania.
§ 23
Delegaci na Zebranie wybierani są każdorazowo w oparciu o następujące zasady wyborcze:
1. na utworzoną w jednostkach organizacyjnych, przez jej członków, sekcję (drużynę) lub
klub brydża sportowego biorących udział w rozgrywkach ligowych na dowolnym szczeblu
rozgrywek – przypada 1 (jeden) mandat.
2. na pozostałych członków każdej z jednostek organizacyjnych przypada 1 (jeden) mandat
na 20 (dwudziestu) członków, przy czym ilość mandatów stanowi liczba powstała z
podzielenia ilości członków przez 20 (dwadzieścia) zaokrąglona do liczby całkowitej.
§ 24
1. Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest:
a) z inicjatywy Zarządu na skutek podjętej większością 2/3 głosów uchwały,
b) przez Zarząd na wniosek ZG PZBS lub Komisji Rewizyjnej MZBS,
c) przez Zarząd z wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków
zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od daty podjęcia
postanowienia lub złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 25
Do kompetencji Zebrania należy:
a) uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i o rozwiązaniu się MZBS,
b) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie głównych kierunków i programów działania MZBS,
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia
lub zawieszenia w prawach członka.

ROZDZIAŁ 6
ZARZĄD
§ 26
1. Zarząd MZBS składa się z 3–10 osób.
2. Zebranie przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa, który wchodzi w skład
Zarządu.
3. Odwołanie Prezesa lub członka zarządu może dokonać tylko Zebranie.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie
wiceprezesa (wiceprezesów), skarbnika i sekretarza.
5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w porozumieniu z nim Wiceprezes.
8. Na wniosek Prezesa lub w porozumieniu z nim Wiceprezesa, uchwały i postanowienia
Zarząd może podejmować drogą mailową.
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§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącymi sprawami MZBS
2. reprezentowanie MZBS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3. sporządzanie i uchwalanie kalendarza Sportowego, planu pracy Zarządu, planów
finansowych i budżetowych,
4. powoływanie organów Zarządu i komisji problemowych,
5. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Zebrania,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami MZBS,
7. zatwierdzanie bilansu,
8. wnioskowanie i uchwalanie nagród i odznaczeń,
9. organizowanie rozgrywek oraz uchwalanie ich regulaminów,
10. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków MZBS zgodnie z
obowiązującymi regulaminami,
11. przyjmowanie i zwalnianie na wniosek Prezesa pracowników MZBS,
12. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zebrania.

ROZDZIAŁ 7
PREZES MZBS

§ 28
1. Prezes lub w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes, kieruje pracami
Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, czuwa nad przestrzeganiem
Statutu, regulaminów, przepisów i uchwał Zarządu oraz reprezentuje MZBS wobec
innych instytucji.
2. Prezes reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w biurze Zarządu
MZBS.
3. W okresie między zebraniami Zarządu, Prezes podejmuje decyzje w sprawach nie
cierpiących zwłoki a objętych kompetencjami Zarządu.
4. Prezesa MZBS może być wybierany na swą funkcję nieprzerwanie przez okres 2
kadencji.

ROZDZIAŁ 8
KOMISJA REWIZYJNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 29
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Zebranie,
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza,
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin,
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej
i finansowo-gospodarczej działalności Zarządu,
Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu sprawozdania dotyczące działalności
Zarządu oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach o udzielenie
absolutorium dla Zarządu,
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma
prawo brać udział w posiedzenia Zarządu,
Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może dokonać tylko Zebranie.
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ROZDZIAŁ 9
Nagrody, odznaczenia i kary
§ 30
Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla brydża działaczy, zawodników,
szkoleniowców i sędziów oraz osób nie będących członkami MZBS a zasłużonych dla
rozwoju i popularyzacji brydża porównawczego.
§ 31
Zarząd ma prawo występować o wyróżnienia i odznaczenia do Zarządu Głównego PZBS.
§ 32
Zarząd ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych, zawodników, sędziów,
szkoleniowców i działaczy w trybie postępowania dyscyplinarnego określonego
Regulaminem Dyscyplinarnym PZBS.

ROZDZIAŁ 10
Majątek i fundusze MZBS
§ 33
1. Majątek MZBS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze MZBS składają się:
a) składki członków MZBS,
b) wpływy z zawodów organizowanych przez MZBS,
c) darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej
MZBS,
d) wpływy uzyskane ze sponsorowania lub reklamy podczas zawodów i turniejów
brydża Sportowego,
e) inne wpływy.
§ 34
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych MZBS wymagane
jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika.

ROZDZIAŁ 11
Zmiany Statutu, rozwiązanie MZBS i postanowienia końcowe
§ 35
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby delegatów Zebrania.
§ 36
1. Rozwiązanie MZBS następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Zebranie większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych delegatów Zebrania.
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2. Uchwała o rozwiązaniu MZBS powinna określać przeznaczenie majątku i sposób jego
likwidacji.
§ 37
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zebraniu oraz Zarządowi.
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