STATUT
MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO

„KARKONOSZE”
w
BOLESŁAWCU
uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów
MZBS „Karkonosze” w dniu 27.06.2015 r.

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
$1
Stowarzyszenie nosi nazwę Międzypowiatowy Związek Brydża Sportowego „Karkonosze”(w skrócie MZBS)
zwane w dalszej treści statutu Związkiem.
$2
Terenem działania MZBS jest obszar powiatów : bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego,
lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego a siedzibą władz miasto Bolesławiec.
$3
MZBS jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
$4
MZBS działa na podstawie ustawy o sporcie, prawa o stowarzyszeniach, przepisów PZBS i niniejszego Statutu.
$5
W zakresie działalności merytorycznej i gospodarki finansowej MZBS podlega nadzorowi
organu rejestracyjnego.
$6
MZBS może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej lub związków stowarzyszeń kultury fizycznej
$7
MZBS może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
$8
MZBS opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków.

Rozdział II
Cel i zadania MZBS
$9
Celem MZBS jest rozwój i popularyzacja brydża sportowego.

$ 10
Wynikające z określonego w $ 9 celu MZBS zadania obejmują :
1) Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz regulaminów systemów zawodów.
2) Organizowanie i prowadzenie:
a) szkolenia zawodników
b) szkolenie i dokształcanie sędziów
c) kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi zza granicy
3) Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów.
4) Prowadzenie klasyfikacji sportowej.
5) Organizacją dla młodzieży szkolnej z klubów zrzeszonych w MZBS”Karkonosze”, obozów rekreacyjno sportowych w zakresie brydża sportowego.
6) Realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
7) Współpracę z samorządami, innymi instytucjami i organizacjami w zakresie popularyzacji brydża
sportowego i organizacji imprez.

Rozdział III
Członkowie MZBS, ich prawa i obowiązki
$11
Członkowie MZBS dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) honorowych
$12
Członkami zwyczajnymi MZBS są kluby sportowe i sportowe spółki akcyjne posiadające osobowość
prawną, które złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną przyjęte do MZBS przez Zarząd.
$13
Członkowie zwyczajni MZBS mają prawo do :
1) brania udziału w Walnym Zebraniu Delegatów MZBS za pośrednictwem delegatów wybranych w
oparciu o uchwalone przez Zarząd MZBS zasady wyborcze.
2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz MZBS.
3) korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze Statutu..
4) uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek na zasadach określonych
przez PZBS.
$14
Członkowie zwyczajni MZBS zobowiązani są do :
1) przestrzegania niniejszego Statutu, uchwał władz MZBS oraz regulaminów i przepisów obowiązujących
w sporcie a dotyczących brydża sportowego.
2) godnego reprezentowania Związku.
3) aktywnej działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju oraz podnoszenia poziomu brydża sportowego.
4) regularnego opłacania składek i innych opłat określonych w uchwałach, regulaminach i przepisach
związkowych.

$15
1) Członkostwo zwyczajne MZBS ustaje w przypadku :
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
b) skreślenia z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek i opłat
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu 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 Zgromadzenia Delegatów.

$16
Członkami honorowymi MZBS są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju brydża sportowego.
1) Godność członka honorowego MZBS nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu MZBS.
2) Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego.

ROZDZIAŁ IV
Władze MZBS
$17
Władzami MZBS są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
$18
1) Władze MZBS pochodzą z wyboru.
2) Nie można łączyć funkcji w Zarządzie MZBS i Komisji Rewizyjnej MZBS.
3) Zasady wyboru władz MZBS ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Delegatów.
4) Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do
głosowania.
$19
1) Kadencja władz MZBS nie może być dłuższa niż 4 lata, a ich wybór dokonuje się
w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
2) Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują ważność mandatów do czasu zwołania
następnego Zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów MZBS.
$20
Zarząd MZBS i Komisja Rewizyjna maja prawo dokooptowania nowych członków na zwolnione
miejsca w okresie kadencji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby składu
pochodzącego z wyboru.
$21
Uchwały władz MZBS :
1) W pierwszym terminie zebrania:
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania.
2) W drugim terminie zebrania :
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
$22
Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą MZBS, zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata.
$23
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą :
a) Z głosem stanowiącym delegaci wybrani według zasad ustalonych przez Zarząd MZBS
b) Z głosem doradczym członkowie władz MZBS, członkowie honorowi, oraz zaproszeni goście nie będący
delegatami.
c) Każdy delegat ma prawo do jednego głosu.
$24
Walne Zgromadzenia Delegatów są:
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.

$25
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd
MZBS zawiadamia delegatów pisemnie co najmniej z 14 –dniowym wyprzedzeniem
przed Walnym Zgromadzeniem.
$26
Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd MZBS.
$27
1) Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów MZBS zwoływane jest:
a) z inicjatywy Zarządu MZBS, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej
b) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków MZBS
2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd MZBS w terminie 3 miesięcy
od daty uchwały, zgłoszenia wniosku lub żądania.
3) Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami
dla których zostało zwołane.
4) W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na
ostatnie Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów.
$28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy :
1) uchwalenie generalnych kierunków działalności MZBS
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium ustępujących władz MZBS
5) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i likwidacji MZBS
7) rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władz MZBS
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz w sprawach wykluczenia lub skreślenia
członka zwyczajnego MZBS
9) wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów DZBS

ZARZĄD MZBS
$29
Zarząd jest organem wykonawczym MZBS.
1) Zarząd składa się od 3 do 7 członków.
2) Zarząd wybiera spośród swoich członków : prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika,
członka Zarządu.
$30
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Głosowania mogą odbywać
się na posiedzeniu lub drogą elektroniczną.
$31
W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki, Prezes Zarządu MZBS lub pod
jego nieobecność, Wiceprezes podejmuje decyzje w sprawach objętych kompetencjami Zarządu MZBS
„Karkonosze” i na najbliższym posiedzeniu Zarządu , informuje Zarząd o podjętej decyzji.

$32
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie MZBS oraz działanie w jego imieniu.
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3) uchwalanie planów działania i planów finansowych.
4) ocena działalności członków zwyczajnych MZBS.
5) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji działających na podstawie
regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd.
6) rozstrzyganie sporów związanych z działalnością członków zwyczajnych MZBS.
$33
Szczegółowe zasady organizacji pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy
jego członków określa regulamin pracy Zarządu.
$34
Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie ze swej działalności.

KOMISJA REWIZYJNA
$35
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym MZBS.
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
2) Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.

$36
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności MZBS.

$37
1) Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
$38
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie ze swej
działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Majątek MZBS
$39
Majątek MZBS stanowią : nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1) Na fundusze MZBS składają się :
a) składki członkowskie
b) darowizny
c) dotacje
d) wpływ z organizacji zawodów
e) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej MZBS.
2) Dochodami i majątkiem MZBS zarządza Zarząd MZBS.
$40
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych MZBS wymagane jest
współdziałanie dwóch osób upoważnionych przez Zarząd.
$41
Zasady działalności finansowej MZBS określają przepisy szczegółowe.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
$42
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się MZBS podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

$43
Uchwała o rozwiązaniu się MZBS określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony
zostanie majątek MZBS.
$44

Uchwała o przeznaczeniu majątku MZBS wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

