
STATUT 

BOLESŁAWIECKIEGO KLUBU BRYDŻOWEGO 

 

Rozdział I 

 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Bolesławiecki Klub Brydżowy (w skrócie BKB), zwane  

       dalej Klubem. 

§ 2. Terenem działania Klubu jest obszar  miasta i powiatu Bolesławiec, a siedzibą miasto   Bolesławiec. 

§ 3. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

§ 4. Klub jest samodzielną terenową jednostką organizacyjną Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS)  

       zrzeszającą członków Klubu w granicach obszaru swego działania. 

§ 5 Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach, niniejszym statutem oraz     

       uchwałami i wytycznymi PZBS. 

§ 6. Bolesławiecki Klub Brydżowy jest klubem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o kulturze fizycznej  

       w dyscyplinie: brydż. 

§ 7. Jednostkami organizacyjnymi Klubu są: drużyny i osoby fizyczne. 

§ 8. Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym 

       zakresie przepisami. 

§ 9. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków. 

§ 10. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

Rozdział II 

 

Cel i zadania Klubu 

 

§ 11. Klub skupia ludzi traktujących brydż porównawczy jako grę w problemy przy pomocy kart, stwarza im  

         warunki ułatwiające uprawianie brydża jako sportu kwalifikowanego lub rekreacyjnego, dba o rozwój i  

         popularyzację brydża. 

§ 12. Klub realizuje swoje cele poprzez: 

      1) umożliwia zrzeszanie się miłośników brydża w jednostkach organizacyjnych Klubu oraz rejestrację  

          umów sportowych  zawieranych przez zawodników brydża kwalifikowanego, 

      2) opracowanie kierunków rozwoju brydża w mieście i w powiecie, 

      3) organizowanie i prowadzenie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, wojewódzkich,  

          powiatowych, miejskich, klubowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa  

          sportowego, 

      4) szkolenia zawodników i sędziów, 

      5) prowadzenie klubowej klasyfikacji sportowej, 

      6) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością drużyn, 

      7) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obozów i zgrupowań  rekreacyjno -  sportowych  

      8) udział w zawodach brydża  sportowego  

      9) promowanie i popularyzacja brydża . 
      9) współpracę z samorządami, innymi instytucjami i organizacjami w zakresie popularyzacji brydża  

          sportowego i organizacji imprez. 

     10) realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień 

        

 

Rozdział III 

 

Członkowie Klubu - ich prawa i obowiązki 

 

§ 13.1. Członkowie Klubu dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych. 

        2. Członkami zwyczajnymi Klubu są: drużyny i osoby fizyczne prowadzące działalność sportową 

            lub rekreacyjną, które złożyły pisemną deklarację członkostwa i zostały przyjęte do Klubu przez Zarząd. 
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        3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być: 

            a) obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, 

                który złoży pisemną deklarację członkostwa i zostanie przyjęty przez Zarząd, 

            b) małoletni poniżej 18. lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, który złoży pisemną deklarację  

                członkostwa i zostanie przyjęty przez Zarząd, 

            c) młodzież szkolna może być zrzeszona w szkolnych drużynach i kołach brydża  

                porównawczego, po spełnieniu warunków wymienionych w niniejszym statucie oraz zgodą  

                właściwych władz szkolnych. 

§ 14. Członek zwyczajny klubu ma prawo do: 

         1) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu, 

         2) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu, 

         3) zgłaszania postulatów, skarg i wniosków wobec władz Klubu, 

         4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu, 

         5) uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub na zasadach określonych  

                przepisami PZBS. 

§ 15. Członek zwyczajny Klubu zobowiązany jest do: 

         1) przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz  

             regulaminów PZBS, 

         2) godnego reprezentowania Klubu, 

         3) regularnego opłacania składek i innych opłat określonych w uchwałach, regulaminach i przepisach  

             Klubu. 

§ 16. Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje w przypadku: 

          1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz Klubu, 

          2) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały władz Klubu w przypadku naruszenia postanowień 

              niniejszego statutu lub regulaminu dyscyplinarnego PZBS. 

§ 17.1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Klubu  

            i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez władze Klubu. 

        2. Członka wspierającego przyjmują władze Klubu na podstawie złożonej pisemnej deklaracji. 

§ 18. Członek wspierający ma prawo: 

        1) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Klubu, 

        2) zgłaszać wnioski, postulaty, skargi dotyczące działalności Klubu. 

§ 19.1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu. 

        2. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu  

            Klubu. 

        3. Członek honorowy Klubu posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego Klubu. 

        

Rozdział IV 

 

Władze Klubu 

 

§ 20. Władzami Klubu są: 

         1) Walne Zebranie Członków, 

         2) Zarząd, 

         3) Komisja Rewizyjna. 

§ 21. Władze Klubu pochodzą z wyboru. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Klubu.  

         Zasady wyboru władz Klubu uchwala każdorazowo Walne Zebranie Członków. Wybory są ważne jeżeli  

         bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. 

§ 22. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata. 

§ 23. Zarząd Klubu 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 wyborów. 

§ 24. Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej  

         liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej. 
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Rozdział V 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 25. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu, może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne  

         Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata. 

§ 26. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków  co najmniej na 7 dni 

          przed planowanym terminem.. 

§ 27.  Walne Zebranie Członków jest prawomocne:  

      1)  w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim ponad połowa liczby członków;  

      2)  w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany   

           w zawiadomieniu. 

§ 28. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 

         1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu, 

         2) z głosem doradczym - członkowie wspierający Klubu oraz zaproszeni goście. 

§ 29.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez: 

            1) Zarząd - z własnej inicjatywy, 

            2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

            3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych Klubu. 

        2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3. miesięcy 

            od daty uchwały lub zgłoszenia wniosku. 

        3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 

§ 30. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

         1) wybór Prezesa Klubu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

         2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu, 

         3) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Klubu, 

         4) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu, 

         5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu, 

         6) uchwalanie generalnych kierunków działalności Klubu, 

         7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach skreślenia członka zwyczajnego Klubu. 

 

Rozdział VI 

 

Zarząd Klubu 

 

§ 31. Zarząd jest organem wykonawczym Klubu. 

§ 32.1. Zarząd składa się z 5 członków. 

        2. Zarząd wybiera spośród swoich członków: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

§ 33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

§ 34. Do kompetencji Zarządu należy: 

         1) reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu, 

         2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

         3) uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych, 

         4) uchwalanie wysokości składek i opłat, 

         5) uchwalanie regulaminów imprez organizowanych przez Klub, 

         6) występowanie do PZBS o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych dla wyróżniających się  

             działaczy Klubu, 

        7) stosowanie nagród za aktywny udział w realizacji zadań Klubu 
         8) zgłoszenie  drużyn  Klubu do rozgrywek ligowych  oraz reprezentacji Klubu do okolicznościowych zawodów 
             sportowych,  

         9) wykonywanie innych funkcji określonych w statucie lub przekazanych przez Walne Zebranie  

             Członków. 

§ 35. Prezes Klubu, w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes, kieruje działalnością Zarządu,   

         reprezentuje Klub na zewnątrz, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. W okresie między   

         posiedzeniami Zarządu, Prezes podejmuje decyzje w objętych kompetencjami sprawach nie cierpiących   
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         zwłoki. 

 

 

§ 36. Szczegółowe zasady organizacji pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy jego członków  

         określa regulamin pracy Zarządu. 

 

Rozdział VII 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 37.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu. 

§ 38.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

        2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

            i sekretarza. 

§ 39. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Zarządu Klubu, sporządzając 

z tej kontroli pisemny protokół 

§ 40.1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i  

            żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

        2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo  

            uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. 

§ 41. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej  

         działalności  oraz posiada prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu. 

 

Rozdział VIII 

 

Majątek Klubu 

 

§ 42.1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

        2. Na fundusz Klubu składają się: 

            1) składki członkowskie, 

            2) darowizny, 

            3) dotacje, 

            4) wpływy z organizacji zawodów, 

            5) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Klubu. 

§ 43. Dochodami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd. 

§ 44. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest  

         współdziałanie dwóch osób, Prezesa lub Wiceprezesa i członka Zarządu. 

§ 45  Zarząd może  upoważnić Prezesa, Wiceprezesa lub skarbnika   do jednoosobowego  

         dysponowania  środkami finansowymi na rachunkach  bankowych. 

 

Rozdział IX 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków 

         większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 

§ 47.1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek  

            Klubu. 

         


