
 

 

                                       STATUT 
              Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego 

 

 

                                             Rozdział I 

                                     Postanowienia ogólne 

 

                                                  § 1. 

Podmiot nosi nazwę Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego( w skrócie 

ZZBS), zwany dalej Związkiem. 

 

                                                  § 2. 

Terenem działalności Związku jest obszar województwa Zachodniopomorskiego, 

a siedzibą jego władz miasto Szczecin. 

 

                                                  § 3. 

Związek posiada osobowość prawną. 

 

                                                  § 4. 

1. ZZBS może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym 

profilu działania. Członkostwo zagraniczne nie może naruszać umów międzynaro- 

dowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

2. ZZBS deklaruje przynależność do Polskiego Związku Brydża Sportowego 

( w skrócie PZBS) na prawach członka zwyczajnego. 

3. ZZBS zobowiązuje się do działania zgodnego ze statutem i uchwałami władz 

PZBS oraz do nie podejmowania uchwał niezgodnych ze statutem i przepisami 

PZBS. 

 

                                                 § 5. 

ZZBS może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

                                                 § 6. 

1. ZZBS działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy Prawo o stowa- 

rzyszeniach, ustawy o działalności pożytku społecznego i wolontariacie oraz ni- 

niejszego statutu. 

2. ZZBS jest związkiem sportowym w dyscyplinie: brydż. 

3. Organem nadzorującym działalność ZZBS jest Prezydent miasta Szczecina, 

a organem rejestrowym Sąd Rejonowy w Szczecinie. 

 

 

 

 

                                          Rozdział II  



 

 

                                   Cele i środki działania 

 

                                                    § 7. 

1. ZZBS skupia ludzi traktujących brydża porównawczego jako grę w problemy 

przy pomocy kart, stwarza im warunki ułatwiające uprawianie brydża jako dyscy- 

pliny sportu rekreacyjnego lub kwalifikowanego zgodnie z doktryną organizacyjną: 

brydż- kultura- sport. 

2. Celem ZZBS jest rozwijanie kultury, kultury fizycznej i dyscypliny sportowej 

- brydża na terenie województwa Zachodniopomorskiego 

3. ZZBS: 

    1/ wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory 

        brydża porównawczego, 

    2/ szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie wspiera dzia- 

        łania podejmowane w tej dziedzinie, szczególnie wśród młodzieży, 

    3/ krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair i kultury obyczajów, 

    4/ stara się o zachowanie równowagi pomiędzy brydżem uprawianym w formie 

        sportu rekreacyjnego, a brydżem uprawianym w  formach kwalifikowanego 

        wyczynu. 

2. Do zadań ZZBS należy w szczególności: 

    1/ organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego, 

    2/ nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współ- 

        zawodnictwie sportowym, 

    3/ przyznawanie zawodnikom licencji zezwalających na uprawianie brydża spor- 

        towego, 

    4/ ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego na terenie swego 

        działania. 

                                                     § 8. 

ZZBS realizuje swoje cele przez: 

    1/ umożliwianie zrzeszania się miłośników brydża w drużyny biorące udział 

        w rozgrywkach sportowych, 

    2/ opracowywanie kierunków rozwoju brydża sportowego na terenie działania, 

    3/ organizowanie i prowadzenie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów 

        sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i lokalnym          

        w formach: mityngów, turniejów, zjazdów drużyn itp., zgodnie z ustalonym  

        systemem współzawodnictwa sportowego, 

    4/ ustalanie w odniesieniu do brydża porównawczego kalendarza sportowego 

        i regulaminów rozgrywek, 

    5/ sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością członków ZZBS 

        w zakresie: 

        a/ rozwijania brydża sportowego wśród młodzieży, 

        b/ opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad 

         przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień regulaminów i uchwał 

         władz Związku oraz przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego, 



 

 

    6/ wspieranie organizacyjnie i szkoleniowo działalności sekcji brydżowych 

        w uczniowskich klubach sportowych, 

    7/ prowadzenie ewidencji zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i dzia- 

        łaczy brydżowych, oraz statystyki i dokumentacji sportowej obejmującej 

        działalność ZZBS, 

    8/ kierowanie osób na kursy trenerskie, instruktorskie i sędziowskie , organi- 

        zowane przez PZBS, 

    9/ inicjowanie i podejmowanie starań- przy zachowaniu obowiązujących prze- 

        pisów-  o  uzyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, 

        oraz o zainteresowanie władz państwowych, samorządowych i innych insty- 

        tucji działalnością Związku w celu pozyskiwania ich wsparcia dla realizacji 

        zadań statutowych ZZBS. 

 

                                                 Rozdział III 

                                Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

                                                         § 9. 

Członkowie ZZBS dzielą się na: 

    1/ zwyczajnych, 

    2/ honorowych, 

    3/ wspierających. 

 

                                                        § 10. 

Członkami zwyczajnymi są kluby i inne stowarzyszenia prowadzące działalność  

w zakresie brydża sportowego na terenie województwa Zachodniopomorskiego, 

które złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną przyjęte przez Zarząd. Przy- 

jęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga uchwały Zarządu podjętej w termi- 

nie 30 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. 

 

                                                        § 11. 

1. Na wniosek Zarządu ZZBS osobom fizycznym i sponsorom szczególnie zasłu- 

żonym dla rozwoju brydża porównawczego może być nadana godność członka 

honorowego. 

2. Zarząd ZZBS określa kryteria nadawania członkostwa honorowego oraz przywi- 

leje przysługujące członkom honorowym. 

 

                                                        § 12. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera 

działalność ZZBS i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości usta- 

lonej przez Zarząd ZZBS. 

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd ZZBS w drodze uchwały. 

 

                                                      § 13. 



 

 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

   1/ brania udziału w Zjeżdzie Delegatów ZZBS za pośrednictwem delegatów 

       wybranych w oparciu o uchwalone przez Zarząd ZZBS zasady wyborcze, 

   2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz ZZBS, 

   3/ korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej dzia- 

       łalności ZZBS, 

   4/ uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek na 

      zasadach określonych przepisami ZZBS. 

2. Członkowie zwyczajni są obowiązani do: 

   1/ przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz ZZBS 

       oraz przepisów obowiązujących w sporcie, 

   2/ godnego reprezentowania ZZBS, 

   3/ regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat określonych 

       w uchwałach, regulaminach i przepisach związkowych. 

3. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku: 

   1/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu ZZBS, 

   2/ skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Związku na podstawie prawo- 

       mocnej uchwały Zarządu ZZBS podjętej z powodu naruszenia postanowień 

      niniejszego statutu. 

4. Członkom zwyczajnym skreślonym lub wykluczonym, przysługuje odwołanie 

    do Zjazdu Delegatów ZZBS w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

    o skreśleniu bądż wykluczeniu ze Związku. 

 

                                                      § 14. 

1. Członek wspierający ma prawo: 

   1/ brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przed- 

       stawiciela w Zjazdach Delegatów ZZBS, 

   2/ korzystać z innych uprawnień szczególnych nadanych uchwałą Zarządu ZZBS, 

   3/ zgłaszać wnioski,  postulaty i skargi, dotyczące działalności ZZBS. 

 

                                                 Rozdział IV 

                                               Władze Związku. 

 

                                                      § 15. 

Władzami ZZBS są: 

   1/ Zjazd Delegatów, 

   2/ Zarząd, 

   3/ Komisja Rewizyjna. 

 

                                                    § 16. 

1. Władze ZZBS pochodzą z wyboru. 

2. Zasady wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej uchwala każdorazowo 

Zjazd Delegatów. 



 

 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozos- 

tawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

4. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych 

do głosowania. 

 

                                                    § 17.  

1. Kadencja władz ZZBS trwa 4 lata. 

2. Delegaci na Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego 

zwyczajnego Zjazdu Delegatów. 

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków na 

zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może 

przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzącego z wyboru. 

 

                                                    § 18. 

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi 

inaczej. 

 

                                                    § 19. 

Najwyższą władzą ZZBS jest Zjazd Delegatów, który może być zwyczajny bądż 

nadzwyczajny. 

 

                                                    § 20. 

1. Zwyczajny Zjazd Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczy zwoływany jest co czte- 

ry lata. 

2. W Zjeżdzie biorą udział: 

   1/ z głosem stanowiącym delegaci wybrani według zasad uchwalonych przez 

       Zarząd ZZBS; wybory delegatów w klubach(stowarzyszeniach) przeprowadza- 

       ne są co najmniej 45 dni przed terminem Zjazdu, 

   2/ z głosem doradczym członkowie władz ZZBS, członkowie honorowi, członko- 

       wie wspierający oraz zaproszeni goście- nie będący delegatami. 

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zjazdu, ZZBS zawiadamia 

delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu. W tym samym terminie dele- 

gaci otrzymują projekt regulaminu obrad i sprawozdanie Zarządu ZZBS za upływa- 

jącą kadencję. 

4. Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego regulaminu obrad,  

którego projekt przedstawia Zarząd ZZBS. 

 

                                                    § 21. 

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZZBS zwoływany jest : 

   1/ z inicjatywy Zarządu ZZBS, 

   2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej ZZBS, 



 

 

   3/ na pisemne wnioski (lub żądanie) co najmniej połowy ogólnej liczby członków  

       zwyczajnych ZZBS. 

2. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd ZZBS w terminie 30 dni od daty podjęcia 

postanowienia, złożenia wniosku lub żądania. 

3. Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których  

został zwołany. 

4. W  Nadzwyczajnym Zjeżdzie biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd 

zwyczajny oraz z głosem doradczym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

                                                    § 22. 

1. Do kompetencji Zjazdu Delegatów ZZBS należy: 

   1/ wybór Prezesa ZZBS, wybór Zarządu ZZBS, wybór przewodniczącego 

       Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej ZZBS, 

   2/ uchwalanie głównych kierunków działalności ZZBS oraz zadań dla 

       władz ZZBS, 

   3/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz ZZBS, 

   4/ podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 

       Zarządowi, 

   5/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

   6/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów, władze ZZBS oraz 

       członków honorowych i wspierających, 

   7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu ZZBS w sprawach wykluczenia 

       bądż skreślenia członka zwyczajnego ZZBS, 

   8/ uchwalanie i zmiany statutu, 

   9/ wybór delegatów na Walny Zjazd PZBS, 

 10  podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania ZZBS i przeznaczenia jego 

       majątku. 

 

                                                      § 23. 

Zarząd ZZBS: 

1. Zarząd składa się z 7-9 osób. 

2. Zjazd przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa ZZBS, który wchodzi 

w skład Zarządu. 

3. Zarząd odwołuje Prezesa w przypadku: rezygnacji z funkcji, niemożności spra- 

wowania funkcji lub wykonywania obowiązków sprzecznie z prawem, statutem 

ZZBS lub uchwałami władz Związku. Zarząd  nie  jest  związany rezygnacją 

 z funkcji. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków 

Zarządu. 

4. Wybrany Zarząd ZZBS powołuje spośród siebie- na wniosek Prezesa-  wicepre- 

zesa(ów) i Skarbnika; liczbę wiceprezesów określa Zarząd. 

5. Zarząd odwołuje ze swego składu członka Zarządu w przypadkach i na zasadach 

określonych w ust. 3. 

 



 

 

                                                      § 24. 

1. Zarząd ZZBS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, ustala- 

jącego wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji poszczegól- 

nych członków. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

3. W posiedzeniach Zarządu ma prawo brać udział z głosem doradczym Przewod- 

niczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji. 

 

                                                      § 25. 

Do kompetencji Zarządu ZZBS należy: 

   1/ reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu, 

   2/ uchwalanie kalendarza sportowego ZZBS oraz planu pracy Zarządu  

       i planów finansowych, 

   3/ uchwalanie regulaminów: rozgrywek drużynowych organizowanych przez 

       ZZBS, wyróżnień i kar dotyczących:  członków, zawodników, trenerów, 

       instruktorów , sędziów i działaczy sportowych ZZBS, oraz uchwalanie   

       - według potrzeb- innych regulaminów, 

   4/ decydowanie o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń 

       sportowych przy zachowaniu postanowień przepisów PZBS i  § 4 ust. 1 niniej- 

       szego statutu, 

   5/ uchwalanie wysokości składek i innych opłat członkowskich,                                          

   6/ nadzór nad działalnością  wewnętrznych jednostek organizacyjnych 

       ZZBS( wydziałów, komisji- jeżeli zostaną powołane), 

   7/ przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków ZZBS, 

   8/ przyznawanie nagród i wyróżnień oraz nakładanie kar regulaminowych, 

   9/ występowanie do Zarządu Głównego PZBS z wnioskami o przyznanie nagród 

        i wyróżnień dla zasłużonych działaczy ZZBS, 

 10/ wykonywanie innych zadań określonych w statucie, uchwałach Zjazdu 

       Delegatów ZZBS lub w przepisach PZBS. 

 

                                                      § 26. 

Prezes ZZBS: 

   1/ Prezes lub w razie nieobecności zastępujący go wiceprezes kieruje działal- 

       nością Zarządu, reprezentuje Związek na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy 

       posiedzeniom Zarządu, czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa, statutu,  

       regulaminów i uchwał  władz ZZBS, 

   2/ Prezes reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w biurze     

       Zarządu ZZBS, 

   3/ w okresie między zebraniami Zarządu Prezes podejmuje decyzje w spra- 

       wach nagłych, nie cierpiących zwłoki( objętych kompetencjami Zarządu). 

 

                                                        § 27. 



 

 

Komisja Rewizyjna ZZBS( w skrócie KR): 

1. KR składa się z 3-5 członków wybieranych przez Zjazd Delegatów ZZBS. 

2. KR wybiera ze swego składu wiceprzewodniczącego. 

3. Do zadań KR należy: 

   1/ przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

       Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod 

       względem celowości, rzetelności i gospodarności działań, 

   2/ kontrolowanie działalności Zarządu, 

   3/ występowanie do Zarządu ZZBS oraz Prezesa ZZBS z wnioskami wynikają- 

       cymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidło- 

       wości, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwoła- 

       nie osób z pełnionej funkcji. 

4. KR nie podlega Zarządowi ZZBS i działa w oparciu o uchwalony przez siebie 

regulamin. 

5. Protokoły z kontroli KR przedkłada Zarządowi ZZBS. Zarząd jest obowiązany  

do zapoznania się z wystąpieniami KR na swoich posiedzeniach i ustosunkowania  

się do nich. 

6. KR przedkłada Zjazdowi Delegatów sprawozdanie i informacje oraz posiada 

wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu ZZBS. 

 

                                               Rozdział V 

                                 Nagrody, odznaczenia i kary. 

 

                                                     § 28. 

1. ZZBS ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju i popula- 

ryzacji brydża porównawczego: działaczy, zawodników, szkoleniowców, sędziów 

oraz innych osób fizycznych i prawnych. 

2. ZZBS może występować za pośrednictwem PZBS o nadanie odznaczeń lub 

przyznanie nagród państwowych, dla osób wymienionych w ust. 1. 

3. Rodzaje nagród i wyróżnień ZZBS oraz zasady ich przyznawania określają 

stosowne przepisy i regulaminy ZZBS.  

 

                                                       

                                                      § 29. 

1. ZZBS ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych ZZBS, zawodników, 

sędziów, szkoleniowców i działaczy. 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin dyscyplinarny ZZBS. 

 

                                               Rozdział VI 

                                             Majątek ZZBS. 

 

                                                      § 30. 

1. Majątek ZZBS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 



 

 

2. Na fundusz ZZBS składają się: 

   1/ składki i opłaty członkowskie, 

   2/ wpływy z zawodów brydżowych, 

   3/ darowizny, zapisy, dotacje i subwencje,  

   4/ inne wpływy z działalności statutowej. 

 

                                                      § 31. 

ZZBS nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

                                                      § 32. 

 Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych 

ZZBS, wymagane jest współdziałanie łączne dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa 

ZZBS oraz uprawnionego członka Zarządu ZZBS. 

 

                                                 Rozdział VII 

                                     Zmiany statutu i rozwiązanie ZZBS. 

 

                                                      § 33. 

1. Zmiany statutu uchwala Zjazd Delegatów ZZBS większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania ZZBS i przeznaczenia jego majątku podejmuje 

Zjazd Delegatów ZZBS większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej  

2/3 uprawnionych do głosowania. 


