Statut
Stowarzyszenia Brydża Sportowego REBID
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie Brydża Sportowego REBID jest stowarzyszeniem kultury
fizycznej zwanym dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,
działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o
sporcie (Dz.U. z 2018 poz. 1263), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 roku poz.210) oraz niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Grodzisk Wielkopolski., ul. Bukowska 79/6, 62065 Grodzisk Wlkp.
4. Stowarzyszenie może być członkiem
organizacji o podobnym celu działania.

krajowych

i

międzynarodowych

5. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.

Rozdział II
Cele i Środki działania.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie i popularyzacja gry w brydża sportowego,
2) prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia umiejętności gry w brydża
sportowego,
3) działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół tego sportu,
4) działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego z brydżem
sportowym,
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie turniejów, zawodów i imprez popularyzujących brydż sportowy,
2) organizowanie szkolenia zawodników uprawiających brydż sportowy oraz
nowych adeptów,
3) promocja sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu,
4) współpraca z Polskim Związkiem Brydża Sportowego, Okręgowymi
Związkami Brydża Sportowego i innymi podmiotami działającymi na rzecz
brydża sportowego,
5) współpraca z innymi związkami, organizacjami sportowymi i innymi
podmiotami działającymi na rzecz innych dyscyplin sportu,
6) pomoc w zapewnieniu sprzętu sportowego dla uprawiania brydża sportowego.

3. Działalność, o której mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego rozdziału prowadzona
jest nieodpłatnie. Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej
pracy członków.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie
Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może być:
1) obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację
członkowską wraz z rekomendacją od jednego z członków Stowarzyszenia,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego
i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć
do stowarzyszeń, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach
oraz prawa korzystania z biernego I czynnego prawa wyborczego.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła
zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub
prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub
rzeczową.
5. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Nadanie godności Członka
Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
7. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) przestrzegać przepisów prawa i postanowień Statutu,
5) regularnie opłacać składki członkowskie.
6) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
8. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w
szczególności:
1) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

2) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
3) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
4) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie.
9. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
2) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:
a) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
b) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
c) za nieusprawiedliwione odstąpienie od brania udziału w pracach
Stowarzyszenia,
d) za nieuregulowanie składek członkowskich,
3) śmierć członka lub utratę osobowości prawnej członka wspierającego.
10. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia
otrzymania uchwały.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są;
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów trwa 4 lata.
3. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
4. Organem zarządzającym jest Zarząd, na czele którego stoi Prezes
Stowarzyszenia.
5. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
6. W skład Zarządu
Stowarzyszenia

wchodzą:

Prezes

Stowarzyszenia

i

Wiceprezes

7. Wybór członków Zarządu następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów. W razie ustąpienia lub opuszczenia miejsca przez członka Zarządu w
okresie kadencji Walne Zebranie Członków wybiera na zwolnione miejsce inną
osobę, w wyborach uzupełniających.
8. Kadencja członka Zarządu wybranego w wyborach uzupełniających upływa
wraz z kadencją Zarządu.
9. Walne Zebranie Członków:
1) uchwala statut Stowarzyszenia oraz podejmuje uchwały o zmianie statutu,
2) wybiera Zarząd,
3) wybiera Komisję Rewizyjną,

4) podejmuje decyzje o nadaniu tytułu członka honorowego,
5) uchwala programy działania,
6) rozstrzyga spory między członkami,
7) rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia z listy
członków,
8) rozpatruje roczne sprawozdania finansowe Zarządu oraz rozpatruje wnioski
Komisji Rewizyjnej co do udzielenia absolutorium Zarządowi,
9) ustala wysokość składki członkowskiej oraz termin jej uiszczania,
10)
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok
oraz na jeden miesiąc przed zakończeniem kadencji Zarządu, a także na każde
żądanie Komisji Rewizyjnej oraz przynajmniej 1/5 liczby członków
Stowarzyszenia. O Walnym Zebraniu Członków należy zawiadomić każdego
członka, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.
11. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3) gospodarowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia,
4) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
6) przyjmowanie członków i umieszczanie na liście członków wspierających,
7) występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego,
8) podejmowanie decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków
wspierających,
9) przyjmowanie zapisów i darowizn oraz decydowanie w sprawach nabywania,
zbywania i obciążanie majątku Stowarzyszenia.
12. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa, lub
Wiceprezesa.
13. Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
14. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy oraz członka
wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
15. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu, przygotowuje uchwały w
przedmiocie absolutorium dla Zarządu oraz przedstawia Walnemu Zebraniu
Członków wnioski w sprawach gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
16. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym.
17. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka władz Stowarzyszenia jego
następcę wybiera się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
18. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) spadków,
4) z ofiarności publicznej,
5) dotacji.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Rokiem obrachunkowy jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy
kończy się z dniem 31 grudnia 2019r.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Z inicjatywą zmiany Statutu lub wprowadzenia zmian w Statucie może wystąpić
na piśmie grupa co najmniej 3 członków albo Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zmiany Statutu dokonuje Walne Zebranie Członków przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych.
3. W razie ustania celów, dla których realizacji powstało Stowarzyszenie Walne
Zebranie Członków może podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu. Propozycja
uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na cele
pokrewne celom organizacji powinna być wpisana do porządku Walnego
Zebrania Członków, a tekst projektu uchwały powinien być przesłany wszystkim
członkom, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia.

Zarząd
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