STATUT
WARSZAWSKIEGO ZWIAZKU BRYDŻA SPORTOWEGO

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawski Związek Brydża Sportowego (w skrócie WZBS).
2. WZBS może używać nazwy w języku angielskim: The Warsaw Bridge Federation.
§2
Terenem działania WZBS jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Warszawa.
§3
WZBS posiada osobowość prawną.
§4
WZBS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
§5
WZBS może posiadać odznakę organizacyjną (sztandar, flagę) oraz używać pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
WZBS działa na podstawie: ustawy o kulturze fizycznej, prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
§7
1. WZBS jest organizacją pożytku publicznego i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków
i działaczy.
2. WZBS może zatrudniać pracowników najemnych.
§8
Członkami WZBS są Kluby Sportowe i Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną prowadzące działalność
w zakresie brydża sportowego.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§9
1. Celem WZBS jest rozwijanie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – brydż sportowy.
2. WZBS prowadzi działalność statutową, która jest wyłączną działalnością, na rzecz ogółu społeczności,
i dotyczy realizacji zadań publicznych na ich rzecz.
3. WZBS prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na:
a) organizacji zawodów sportowych umożliwiających uprawianie brydża sportowego jako dyscypliny sportu
kwalifikowanego,
b) organizacji obozów, kursów i szkoleń dla zawodników i działaczy oraz młodzieży szkolnej w ramach
promocji dyscypliny sportowej – brydż sportowy,
c) wypożyczaniu sprzętu niezbędnego do uprawiania sportu – brydż sportowy.
4. WZBS nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.
5. Zadaniem WZBS jest uczestniczenie w współzawodnictwie sportowym.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie WZBS dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.
§ 11
Członkami zwyczajnymi WZBS są kluby sportowe i stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie brydża
sportowego, które złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną przyjęte przez Zarząd.
§ 12
Zarząd WZBS przyjmuje członków zwyczajnych na podstawie pisemnego zgłoszenia, podejmując w tym
zakresie uchwałę w terminie do 30 dni od złożenia deklaracji.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. brania udziału w Walnym Zebraniu Delegatów za pośrednictwem delegatów wybranych w oparciu
o wyborcze zasady określone w poniższym Statucie,
2. wyboru władz WZBS oraz delegatów na Walny Zjazd PZBS,
3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz WZBS oraz oceniania ich działania,
4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności WZBS udziału w zawodach
i imprezach organizowanych przez WZBS.
§ 14
Członkowie zwyczajni WZBS są zobowiązani do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz WZBS.
2. czynnego udziału w działalności Związku i organizowanych imprezach
3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.
§ 15
1. Członkostwo zwyczajne WZBS ustaje w przypadku:
a) wystąpienia członka ze związku, kiedy jest wniesione na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań
wobec związku,
b) skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu
WZBS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
c) rozwiązania się związku.
2. Członek WZBS może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania
czynnego udziału w realizacji zadań i celów związku lub innego naruszenia postanowień statutu.
Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
3. Od decyzji o skreśleniu, wykluczeniu lub zawieszeniu członkom zwyczajnym przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o podjętej uchwale.
§ 16
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność związku
i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd WZBS.
Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd WZBS.
§ 17
Członek wspierający ma prawo:
1. brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach WZBS,
2. zgłaszać wnioski, postulaty, skargi dotyczące działalności WZBS.

ROZDZIAŁ IV
Władze związku
§ 18
Władzami WZBS są:
1. Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej Zebraniem),
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna
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§ 19
1. Władze WZBS pochodzą z wyboru
2. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów wybierają kluby i stowarzyszenia sportowe wchodzące w skład
WZBS według zasady: 1 delegat przypada na każdą grupę maksimum 20 wyborców.
3. Delegatów wybiera się na okres trwania kadencji. W przypadku rezygnacji delegata w czasie trwania
kadencji, właściwy klub, lub stowarzyszenie sportowe ma prawo wyboru nowego delegata spośród swoich
członków.
4. Wybory są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
§ 20
Kadencja władz Związku trwa 4 lata.
§ 21
Uchwały władz WZBS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej drugiej ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania.
§ 22
Walne Zebranie Delegatów:
1. Najwyższą władzą WZBS jest Walne Zebranie Delegatów , które może być zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest co 4 lata i biorą w nim udział:
a) z głosem stanowiącym delegaci wybrani według zasad określonych w poniższym Statucie,
b) z głosem doradczym członkowie władz WZBS (o ile nie zostali wybrani delegatami), członkowie
wspierający oraz zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Zarząd WZBS zawiadamia delegatów
co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania, przesyłając jednocześnie projekt regulaminu
obrad oraz sprawozdanie z działalności Zarządu WZBS za upływającą kadencję.
4. Zebranie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalanego przez siebie regulaminu obrad, którego
projekt przedstawia Zarząd
§ 23
Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym:
1. Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym zwoływane jest:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym zwołuje Zarząd w terminie do 30 dni od daty podjęcia
postanowienia lub złożenia wniosku.
3. Walne Zebranie Delegatów w trybie nadzwyczajnym obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało
zwołane.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. uchwalenie statutu, podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Związku,
2. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Wyboru dokonuje się poprzez głosowanie tajne, zwykłą
większością głosów,
3. uchwalanie głównych kierunków i programu działania Związku,
4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, skreślenia lub zawieszenia
w prawach członka.
§ 25
Zarząd WZBS:
1. Zarząd składa się z 5-11 osób,
2. Zebranie przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa, który wchodzi w skład Zarządu.
3. Wybrany Zarząd powołuje spośród siebie na wniosek Prezesa Związku – Wiceprezesa, Skarbnika
i Sekretarza.
4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków
Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa lub, w drugiej
kolejności, Wiceprezesa.
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§ 26
Do kompetencji Zarządu WZBS należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów,
3. uchwalanie kalendarza sportowego, planu pracy Zarządu, planów finansowych i budżetu,
4. uchwalanie wysokości opłat i składek,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów,
7. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie lub wykluczanie członków Związku,
8. występowanie z wnioskami o odznaczenia sportowe i państwowe,
9. wykonywanie innych funkcji określonych w statucie lub uchwałach Zebrania,
10. podpisywania umów,
11. opracowywania regulaminów i przepisów,
12. kooptacja nowych członków Zarządu w razie ustąpienia dotychczas pełniącego tę funkcję. Uchwała
wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu. Kooptacja nowych członków Zarządu
dotyczy maksymalnie 1/3 liczby jego członków w czasie trwania kadencji.
§ 27
Prezes WZBS.
1. Prezes lub w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes kieruje pracami Zarządu.
2. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
3. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów statutu , regulaminów i uchwał Zarządu.
4. W okresie między zebraniami Zarządu podejmuje decyzje w sprawach nagłych.
§ 28
Komisja Rewizyjna (w skrócie KR) WZBS:
1. KR składa się z 3-5 członków wybieranych przez Zebranie.
2. KR wybiera ze swego grona Przewodniczącego i działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin
3. W razie ustąpienia Przewodniczącego KR w czasie jego kadencji. wyboru nowego Przewodniczącego
dokonuje KR WZBS spośród swoich członków i zastępców (w zgodzie z § 28 pkt.3 niniejszego Statutu)
Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków KR. Kooptacja nowych członków
KR dotyczy maksymalnie 1/3 liczby członków KR w czasie trwania kadencji.
4. KR przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutową i finansowo-gospodarczą działalności
Związku
5. KR przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie dotyczące działalności władz Związku oraz
posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
6. KR ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień
oraz usunięcia nieprawidłowości.
7. Przewodniczący KR lub upoważniony przez niego członek KR ma prawo brać udział w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.
8. Członkowie KR mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów
9. Członkowie KR nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
KR nie podlega Zarządowi i działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
10 Członkiem KR może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za
przestępstwo z winy umyślnej.

ROZDZIAŁ V
Nagrody, odznaczenia i kary
§ 29
1. WZBS ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju i popularyzacji brydża sportowego:
działaczy, zawodników, szkoleniowców, sędziów, członków Stowarzyszenia oraz innych osób
fizycznych i prawnych.
2. WZBS może występować do Zarządu Głównego Polskiego Związku Brydża Sportowego o nadanie
odznaczeń lub przyznania nagród państwowych i ogólnosportowych dla osób wymienionych w pkt 1.
3. Rodzaj nagród i wyróżnień oraz sposób ich przyznawania określają odpowiednie przepisy i regulaminy
Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze
§ 30
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, fundusze, prawa oraz udziały, obligacje i akcje.
2. Na fundusz Związku składają się:
a) składki i opłaty członkowskie,
b) wpływy od organizatorów zawodów organizowanych na zlecenie WZBS,
c) darowizny, dotacje, zapisy i subwencje,
d) wpływy uzyskane ze sponsorowania lub działalności reklamowej,
.
§ 31
1. Dochodami i majątkiem WZBS dysponuje Zarząd.
2. Cały dochód WZBS może być przeznaczony tylko na działalność statutową
§ 32
W ramach WZBS zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku WZBS na rzecz jego członków, członków organu lub pracowników oraz ich osób
bliskich,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu WZBS,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 33
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych WZBS wymagane jest współdziałanie
dwóch osób : Prezesa lub Wiceprezesa oraz członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiany statutu i rozwiązanie WZBS
§ 34
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Delegatów.
§ 35
1. Rozwiązanie WZBS następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu WZBS powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.
§ 36
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi WZBS.
Warszawa, 19.04.2007r
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