STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1
1.

Polski Związek Badmintona - w skrócie: PZBad - zwany dalej „Związkiem” - jest polskim
związkiem sportowym działającym w badmintonie.

2.

Obok nazwy polskiej w kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy w języku
angielskim: Polish Badminton Association.

§2
Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz jest miasto stołeczne
Warszawa.

§3
Związek ma osobowość prawną.

§4
Związek jest:
1.

jedynym reprezentantem polskiego badmintona w kraju i za granicą,

2.

członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

3.

członkiem światowej i europejskiej organizacji badmintona.

§5
1.

Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją o celach niezarobkowych, działającą w
oparciu o swoich członków, osoby funkcyjne i działaczy sportowych.

2.

Dla prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.

3.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją po
uzyskaniu zgody Krajowego Zjazdu Delegatów, wyrażonej w formie uchwały.

§6
1.

Związek działa zgodnie z właściwymi ustawami, innymi przepisami prawa oraz niniejszym
statutem.

2.

Przy wykonywaniu swoich zadań Związek przestrzega statuty, regulaminy, inne przepisy oraz
decyzje właściwych międzynarodowych organizacji sportowych.

§7
1.

Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala przepisy wewnętrzne.

2.

Działalność Związku nadzoruje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

§8
Związek używa pieczęci i odznak organizacyjnych.

Rozdział II – Cele i sposoby ich osiągania

§9
Celami Związku są:
1.

organizacja, popularyzacja i rozwój badmintona w Polsce,

2.

reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków,

3.

organizowanie współzawodnictwa i upowszechnianie badmintona osób niepełnosprawnych,

4.

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

5.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

§ 10
Związek osiąga swoje cele w szczególności przez:
1.

opracowywanie kierunków rozwoju badmintona w kraju,

2.

prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,

3.

kierowanie i koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem
badmintona w Polsce,

4.

popularyzację badmintona niepełnosprawnych,

5.

organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym międzynarodowych,

6.

organizację i realizację krajowego systemu współzawodnictwa, w tym rozgrywek
mistrzowskich (mających na celu wyłonienie Mistrzów Polski) we wszystkich kategoriach
wiekowych,

7.

reprezentowanie polskiego badmintona we właściwych międzynarodowych organizacjach
sportowych oraz organizowanie udziału polskich zawodników w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym,

8.

powoływanie kadry narodowej oraz przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji Polski do
udziału w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i innych rozgrywkach
międzynarodowych,

9.

wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,

10.

szkolenie trenerów, instruktorów i sędziów,

11.

opracowywanie lub uchwalanie:
1)

przepisów gry w badmintona,

2)

przepisów regulujących krajowe współzawodnictwo sportowe w badmintonie,

3)

regulaminu dyscyplinarnego i innych przepisów sankcjonujących naruszanie zasad
uczciwej rywalizacji sportowej, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w
sporcie,

12/ ochronę prawną członków,
12.

rozstrzyganie sporów powstałych między członkami w wyniku ich działalności w badmintonie,

13.

nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków, zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów i działaczy dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego
statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w badmintonie, z
wyjątkiem spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie,

14.

prowadzenie niezbędnych ewidencji, dokumentacji oraz wydawanie materiałów informacyjnych
i redagowanie witryny internetowej,

15.

utrzymywanie stałych kontaktów z mediami,

16.

podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu finansów na realizację zadań,

17.

przedstawianie wniosków oraz wydawanie opinii dla władz samorządowych, władz
państwowych, uczelni wyższych, innych organizacji i instytucji, innych osób fizycznych w
sprawach dotyczących modernizacji i rozbudowy obiektów oraz urządzeń sportowych na
potrzeby badmintona.

§ 11
Związek prowadzi działalność poprzez swoje organy: władzy, jurysdykcyjne i wykonawcze władze,
organy i komisje.

§ 12
Związek może powołać spółkę kapitałową prawa handlowego, fundację oraz uczestniczyć w innych
przedsięwzięciach nie sprzecznych z celami statutowymi Związku w celu gospodarczego
wykorzystania dóbr materialnych i niematerialnych.

§ 13
Związek może prowadzić działalność edukacyjną w formie Niepublicznych Szkół Mistrzostwa
Sportowego.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§14

Członkowie dzielą się na:
1.

zwyczajnych,

2.

wspierających,

3.

honorowych.
§ 15

1.

Członkami zwyczajnymi mogą być:
1)
2)

wojewódzkie związki badmintona,
kluby sportowe działające, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje
prowadzenie działalności w badmintonie.

2.

Członkostwo zwyczajne powstaje z chwilą wpisania (na podstawie pisemnego wniosku) na listę
członków zwyczajnych. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje
Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji według wzoru ustalonego przez Zarząd w terminie do
2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

3.

Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego w Związku jest spełnienie przesłanki:

1)

w przypadku klubów sportowych - branie udziału we współzawodnictwie w badmintonie,

2)

w przypadku wojewódzkich związków badmintona - posiadanie formy organizacyjnej
związku sportowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz brak przyjęcia w
poczet członków zwyczajnych innego wojewódzkiego związku badmintona działającego na
terenie tego samego województwa.

4.

5.

Zarząd odmawia zgody na uzyskanie członkostwa zwyczajnego w Związku, gdy
zainteresowany:
1)

nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 3,

2)

nie posiada osobowości prawnej.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
przysługuje prawo odwołania do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołania wnosi
się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu wraz z
uzasadnieniem. Decyzja Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

§ 16
1.

Członkami wspierającymi mogą być inne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na
rzecz badmintona, wspierające Związek organizacyjnie, finansowo lub w innej formie.

2.

Członkostwo wspierające powstaje z chwilą wpisania (na podstawie pisemnego wniosku) na
listę członków wspierających Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje
Zarząd (w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji) na podstawie pisemnej deklaracji
według wzoru ustalonego przez Zarząd, w której ubiegający się o członkostwo wspierające
określa rodzaj wsparcia na rzecz Związku.

3.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających
przysługuje prawo odwołania do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołania wnosi
się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu wraz z
uzasadnieniem. Decyzja Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

§ 17
Członkami honorowymi (w tym Prezesem Honorowym) zostają osoby fizyczne, którym Krajowy
Zjazd Delegatów nadał nadano tę godność za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i
upowszechniania badmintona. Członkowie honorowi nie są członkami w rozumieniu przepisów
ustawy o sporcie.

§ 18
Członkowie zwyczajni mają prawo do: reprezentacji na Krajowym Zjeździe Delegatów poprzez klucz
wyborczy (§ 36 ust. 1):

1.

brania udziału w Krajowych Zjazdach Delegatów za pośrednictwem delegatów na zasadach
określonych w niniejszym Statucie,

2.

biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem delegatów na
Krajowy Zjazd Delegatów wybranych zgodnie z ordynacją określoną Statutem,

3.

zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,

4.

uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek,

5.

korzystania z pomocy szkoleniowej i organizacyjnej związanej z przynależnością do Związku,

6.

korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Związku.

§ 19
Członkowie zwyczajni i wspierający mają prawo do:
1. zgłaszania wniosków do władz,
2. korzystania z uprawnień nadanych im przez Związek.

Członkowie wspierający mają prawo do:
1.

brania udziału w Krajowych Zjazdach Delegatów z głosem doradczym,

2.

zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku,

3.

korzystania z uprawnień nadanych im przez właściwe władze Związku.

§ 20
Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem
doradczym.
Członkowie honorowi mają prawo do:
1.

brania udziału w Krajowych Zjazdach Delegatów z głosem doradczym,

2.

zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku.
§ 21

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1.

przestrzegania statutu i innych przepisów wewnętrznych oraz powszechnie obowiązującego
prawa,

2.

realizacji uchwał władz Związku,

3.

dbania o dobre imię Związku oraz aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia
poziomu badmintona, właściwy klimat wokół badmintona,

4.

wskazania Zarządowi adresu poczty elektronicznej do prowadzenia bieżącej korespondencji,

5.

poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających z
działalności Związku,

6.

regularnego opłacania składki członkowskiej, opłaty licencyjnej w terminie i wysokości
ustalonej przez właściwe władze wskazane w Statucie.

§ 22

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1/ aktywnej działalności dla rozwoju i podnoszenia poziomu badmintona oraz realizacji zadań
Związku,
2/ opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Związku.
Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1.

przestrzegania statutu i innych przepisów wewnętrznych oraz powszechnie obowiązującego
prawa,

2.

realizacji uchwał władz Związku,

3.

dbania o dobre imię Związku oraz aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia
poziomu badmintona,

4.

wskazania Zarządowi adresu poczty elektronicznej do prowadzenia bieżącej korespondencji,

5.

poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających z
działalności Związku,

6.

realizacji deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.

§ 23
Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do dbania o poziom moralno-wychowawczy i
sportowy działaczy, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz osób zatrudnionych w
badmintonie.
Członkowie honorowi są zobowiązani do:
1.

przestrzegania statutu i innych przepisów wewnętrznych oraz powszechnie obowiązującego
prawa,

2.

dbania o dobre imię Związku oraz aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia
poziomu badmintona,

3.

poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających z
działalności Związku,

4.

wskazania Zarządowi adresu poczty elektronicznej do prowadzenia bieżącej korespondencji.

§ 24
Członkowie za naruszenie postanowień statutu i innych przepisów wewnętrznych podlegają
odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.

§ 25
Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1. przyjęcia pisemnego wniosku o wykreślenie z listy członków zwyczajnych,
2. likwidacji klubu sportowego lub wojewódzkiego związku badmintona,
3. dwuletniego niepłacenia składki członkowskiej,
4. uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.

1.

2.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1)

rezygnacji na piśmie złożonej do Zarządu,

2)

rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej członka Związku,

3)

likwidacji sekcji badmintona w przypadku klubów wielosekcyjnych,

4)

rozwiązania Związku,

5)

wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku:
a.

naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego Statutu, przepisów
wewnętrznych lub uchwał władz Związku,

b.

prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z obowiązującym prawem,

c.

zalegania z płatnościami składek członkowskich (przez okres co najmniej dwóch lat).

Podjęcie uchwały o wykluczeniu ze Związku z powodu zalegania z płatnościami zgodnie z § 25
ust. 1 pkt 5 lit. c Statutu musi być poprzedzone skierowaniem do zainteresowanego pisemnego
wezwania do zapłaty zaległości z terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni, liczonym od daty
doręczenia wezwania.

3.

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi zwyczajnemu Związku przysługuje odwołanie
do Krajowego Zjazdu Delegatów (za pośrednictwem Zarządu), które powinno zostać złożone w
terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej uchwały w sprawie wykluczenia. Odwołanie
wnosi się w formie pisemnej.

4.

Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Krajowy Zjazd Delegatów statutowe prawa członka,
wobec którego toczy się postępowanie odwoławcze w przedmiocie wykluczenia go ze Związku
ulegają zawieszeniu, z zastrzeżeniem, iż członek, ma prawo wziąć udział w Krajowym Zjeździe
Delegatów, podczas którego rozpatrywane będzie jego odwołanie bez głosu stanowiącego. W
przypadku uwzględnienia odwołania Członka jego statutowe prawa ulegają odwieszeniu, zaś
Członek może brać udział w dalszych obradach Krajowego Zjazdu Delegatów z głosem
stanowiącym.

5.

Decyzja Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

§ 26
Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
1. przyjęcia pisemnego wniosku o wykreślenie z listy członków wspierających,
2. likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym,
3. uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.

Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

1.

2.

1)

rezygnacji na piśmie złożonej do Zarządu,

2)

rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej członka Związku,

3)

rozwiązania Związku,

4)

wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu za działania
sprzeczne z prawem, statutem lub innymi przepisami wewnętrznymi Związku.
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członkowi zwyczajnemu Związku przysługuje odwołanie
do Krajowego Zjazdu Delegatów. Przepisy § 25 ust. 3-5 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 27
Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:
1.

śmierci,

2.

pisemnej rezygnacji,

3.

przyjęcia uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów o pozbawieniu członkostwa honorowego.

Rozdział IV – Władze

§ 28
Władzami są:
1.

Zebranie delegatów - Krajowy Zjazd Delegatów (dalej również: „Zjazd”),

2.

Zarząd,

3.

Komisja Rewizyjna jako organ kontroli wewnętrznej.

§ 29
1. Kadencja władz trwa cztery lata.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym spośród osób korzystających z pełni praw
publicznych (z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 oraz § 40 ust. 2 i 3).
3. Zjazd może zezwolić na głosowanie na całą listę kandydatów do Zarządu w przypadku, gdy ich
liczba nie przekracza 7.
4. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności połowy składu z
wyjątkiem przewidzianym w § 37 ust. 3
1.

Kadencja władz trwa cztery lata.

2.

Kadencja władz rozpoczyna się w momencie dokonania wyboru podczas SprawozdawczoWyborczego Zjazdu i kończy się w dniu poprzedzającym termin przeprowadzenia następnego
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu.

3.

Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostaną wybrani nowi członkowie władz Związku, pełnią oni
swoją funkcję do najbliższego Sprawozdawczo Wyborczego Zjazdu lub wygaśnięcia mandatu z
przyczyn wskazanych w Statucie.

§ 30
Najwyższą władzą Związku jest Zjazd.

§ 31

1. Zjazd może być:

a/ Zwyczajny (Roczny lub Kadencyjny),
b/ Nadzwyczajny.
2. Roczny Zjazd zwoływany jest w drugiej połowie każdego roku.
3. Kadencyjny Zjazd zwoływany jest przed upływem kadencji.
4. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest w ciągu 3 miesięcy:
a/ z inicjatywy Zarządu,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c/ na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych

Zjazdy dzielą się na:
1.

Sprawozdawczo-Wyborcze – zwoływane raz na cztery lata,

2.

Sprawozdawcze – zwoływane raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku,

3.

Nadzwyczajne.
§ 32

1.Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu należą:
a/ uchwalanie statutu i jego zmian,
b/ uchwalanie przepisów dyscyplinarnych,
c/ wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d/ uchwalanie likwidacji Związku,
e/ ocena sprawozdania finansowego Związku po kontroli biegłego rewidenta,
f/ nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
g/ rozpatrywanie odwołań od decyzji dyscyplinarnych,
h/ rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.
2.Dodatkowo do kompetencji Kadencyjnego Zjazdu należą:
a/ uchwalanie ogólnych kierunków i programu działania na kadencję,
b/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d/ wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu (z uwzględnieniem § 29 ust. 3),

e/ wybór Komisji Rewizyjnej

1. Do kompetencji Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu należą:

2.

1)

uchwalanie ogólnych kierunków i założeń programowych Związku,

2)

udzielanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium za okres kadencji całemu
Zarządowi lub ustępującemu Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Zarządu,

3)

wybór lub odwołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) oraz członków Komisji
Rewizyjnej,

4)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku,

5)

uchwalanie statutu i jego zmian,

6)

uchwalanie przepisów dyscyplinarnych,

7)

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,

8)

coroczne rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania:
a.

Zarządu z działalności Związku,

b.

Komisji Rewizyjnej,

c.

finansowego Związku po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta,

9)

nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

10)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków lub
uchwał w sprawie wykluczenia członków,

11)

rozpatrywanie zgłoszonych wniosków.

Do kompetencji Sprawozdawczego Zjazdu należą sprawy wymienione w ust. 1 pkt 5-11. W
przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej do
liczby uniemożliwiającej kooptację, sprawozdawczy Zjazd może przeprowadzić wybory
uzupełniające do tych władz.
§ 33

1. W przypadku nieudzielenia absolutorium Zarządowi bądź niektórym jego członkom Zjazd
Kadencyjny może zobowiązać Zarząd bądź te osoby do dopełnienia w wyznaczonym terminie
określonych czynności.
2.W przypadku nieudzielenia absolutorium całemu Zarządowi następuje głosowanie nad
udzieleniem absolutorium poszczególnym jego członkom. Osoby, którym nie udzielono absolutorium
nie mogą na tym Kadencyjnym Zjeździe kandydować w wyborach do Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.

W przypadku braku udzielenia absolutorium całemu Zarządowi następuje głosowanie nad udzieleniem
absolutorium poszczególnym jego członkom. Brak udzielenia absolutorium skutkuje pozbawieniem
możliwości kandydowania do władz w kadencji następującej po kadencji, za którą nie udzielono
absolutorium.

§ 34

1. Nadzwyczajny Zjazd rozstrzyga wyłącznie sprawy, dla których został zwołany.
2. Nadzwyczajny Zjazd może być połączony ze Zjazdem Rocznym.
3. Ewentualny wybór nowych członków władz na danym Zjeździe nie przedłuża kadencji.

Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd:

1.
1)

z własnej inicjatywy,

2)

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)

na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Związku.

2.

Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty
zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

3.

Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1 i 2 Nadzwyczajny Zjazd zwołuje
Komisja Rewizyjna.
§ 35

W Zjeździe uczestniczą:
1.

delegaci członków zwyczajnych – z głosem stanowiącym,

2.

nie będący delegatami – z głosem doradczym:
- członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- członkowie honorowi oraz przedstawiciele członków wspierających,
- zaproszeni goście,

3.

osoby powołane do obsługi – bez prawa głosu.

§ 36

1. Wojewódzkie związki badmintona mają po 2 mandaty, a kluby sportowe o aktualnym członkostwie
mają po 1 mandacie - według stanu organizacyjnego Związku na 3 miesiące przed datą Kadencyjnego
Zjazdu.
2. Delegaci wybrani przez członków zwyczajnych w ilościach podanych w ust. 1 zachowują swe
mandaty przez całą kadencję z uwzględnieniem przypadków określonych w § 39.
1.

Mandaty delegatów na Zjazd przyznawane są członkom zwyczajnym według następujących
kryteriów:
1)

każdy wojewódzki związek badmintona będący członkiem zwyczajnym Związku otrzymuje
2 mandaty, a jego delegaci są zgłaszani przez Zarząd danego wojewódzkiego związku
badmintona,

2)

każdy klub sportowy będący członkiem zwyczajnym Związku otrzymuje 1 mandat, a jego
delegaci zgłaszani są przez Zarząd danego klubu sportowego.

2.

Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem
pełnomocnika, ani w drodze korespondencyjnej.

3.

Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos.

§ 37

1. Obrady Zjazdu otwiera Prezes albo przez niego upoważniona osoba.
2. Zjazd wybiera Przewodniczącego i uchwala Regulamin Obrad.
3. Uchwały (za wyjątkiem zmian statutu i likwidacji Związku podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności 50 % + 1 delegatów w pierwszym terminie oraz w drugim terminie
przez obecnych wtedy delegatów.

1.

Obrady Zjazdu otwiera Prezes Zarządu albo upoważniona przez niego osoba.

2.

Zjazd wybiera Przewodniczącego oraz Prezydium Zjazdu.

3.

Obrady Zjazdu odbywają się zgodnie z niniejszym Statutem oraz porządkiem i regulaminem
zatwierdzonym przez Zjazd.

4.

Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał w razie uczestniczenia na nim, potwierdzonego
poprzez podpisanie się na liście obecności:
1)

co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie,

2)

bez względu na liczbę uczestniczących delegatów – w drugim terminie, za wyjątkiem
uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Związku.

5.

Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy Statut
stanowi inaczej.

6.

Uchwały Zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 7, podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że
Zjazd postanowi inaczej.

7.

Uchwały w sprawie wyboru lub odwołania władz lub organów Związku podejmowane są w
głosowaniu tajnym. Nie dotyczy to wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium Zjazdu.

§ 38

1. Uprawnione do uczestnictwa osoby zawiadamia się o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu co
najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem tego Zjazdu.
2. Podczas zawiadamiania o Rocznym Zjeździe sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
dostępne jest na witrynie internetowej Związku.
3. Do zawiadomienia o Kadencyjnym Zjeździe dołącza się sprawozdanie finansowe za ubiegły
rok oraz sprawozdania organizacyjne ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

1.

O terminie i miejscu Zjazdu Zarząd zawiadamia członków Związku nie później niż miesiąc
przed rozpoczęciem obrad Zjazdu.

2.

Do zawiadomienia o Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe dołącza się sprawozdanie
finansowe za poprzedni rok oraz sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.

3.

Do zawiadomienia o Sprawozdawczym Zjeździe dołącza się sprawozdanie finansowe za
poprzedni rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Związku za poprzedni rok oraz
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

4.

Zarząd nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem obrad Zjazdu przesyła członkom:

5.

1)

proponowany porządek obrad,

2)

projekt regulaminu obrad,

3)

projekty procedowanych dokumentów ujęte w proponowanym porządku obrad.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1-4 przesyłane są w drodze korespondencji pocztowej lub
środkami komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie komunikatu na stronie
internetowej Związku. Termin wysłania dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli zostaną
one udostępnione na stronie internetowej Związku w terminach określonych w ust. 1 i 4.
§ 39

1. W przypadku wyboru delegata do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Sekretarz Generalny w ciągu
30 dni zawiadamia właściwego członka zwyczajnego o wygaśnięciu mandatu z wezwaniem do
wyłonienia nowego delegata.
2. Delegat może ustanowić pełnomocnika na dany Zjazd.
1.

Delegaci wybierani są na kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania się
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu i trwa do dnia poprzedzającego obrady następnego
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu. W przypadku przyjęcia członka zwyczajnego po
przeprowadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu, pierwsza kadencja delegata nowo
przyjętego członka zwyczajnego trwa do dnia poprzedzającego obrady następnego
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu.

2.

W Nadzwyczajnym i Sprawozdawczym Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym delegaci
wybrani na daną kadencję.

3.

Mandat delegata wygasa z chwilą:
1)

śmierci,

2)

pisemnej rezygnacji delegata z mandatu,

3)

utraty członkostwa w Związku przez członka, którego reprezentantem był delegat,

4)

odwołania delegata z funkcji przez członka, którego reprezentantem był delegat,

5)

wyboru delegata do Zarządu.

4.

W razie wygaśnięcia obowiązującego mandatu delegata, otrzymuje go inna osoba wybrana
przez właściwe władze członka Związku.

5.

O zmianie delegata członek, którego delegat był reprezentantem, powinien w ciągu 14 dni od
dnia zmiany delegata poinformować Zarząd.

6.

Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata,
trwa do dnia poprzedzającego obrady następnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu.

§ 40
1. Zarząd składa się najwyżej z 7 osób, w tym Prezesa i pozostałych członków.
2. Prezes może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba:
a/ prowadząca działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją statutowych zadań
Związku,
b/ prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z
oskarżenia publicznego,

c/ będąca delegatem lub członkiem Komisji Rewizyjnej.

1.

Zarząd składa się najwyżej z 7 osób, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych członków, spośród
których Zarząd wybiera spośród swojego grona co najmniej jednego Wiceprezesa.

2.

Prezes Zarządu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

3.

Członek Zarządu nie może:
1)
łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia
funkcji delegata na Zjazd zwołany dla wyboru władz Związku,
prowadzić działalności gospodarczej związanej z realizacją przez Związek jego
2)
zadań statutowych,
posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego prowadzących
3)
działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego działań statutowych,
4)
być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych,
być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
5)
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
6)
łączyć funkcji członka Zarządu z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego
obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
7)
łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją
pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w badmintonie,
być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na
8)
rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu
finansowego lub rzeczowego,
być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 9)
Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm. 7), dla osoby prowadzącej działalność
gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz Związku usług, dostaw lub robót
budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego,
10) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dla osoby:
a.

posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,

b.

będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,

c.
będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie
prowadzącym działalność gospodarczą

- jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na
rzecz Związku usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu
finansowego lub rzeczowego,
11.
być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów
bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1575), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,
być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze
12.
jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.
4.

Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka Zarządu w dniu wyboru:
prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań
1)
statutowych,
2)
posiada akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego działań statutowych,
jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, prowadzącej działalność
3)
gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych,
4)
wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego
do spraw kultury fizycznej,
5)
pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym kadry
narodowej w badmintonie,
jest członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na
6)
rzecz Związku usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu
finansowego lub rzeczowego
- jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia
działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać umowę lub
zrezygnować z pełnionych funkcji.

5.

Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka Zarządu w dniu wyboru jest osobą najbliższą, w
rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dla osoby, o której
mowa w ust. 3 pkt 9 i 10, jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji
zrezygnować z tej funkcji, chyba że jej osoba najbliższa odpowiednio zaprzestanie prowadzenia
działalności gospodarczej, zbędzie akcje lub udziały, wystąpi ze spółki lub rozwiąże umowę
albo przestanie być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem.

6.

W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4 lub 5, Zjazd odwołuje
członka Zarządu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od
bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 lub 3.

§ 41

Prezes kieruje całokształtem prac Związku i reprezentuje go na zewnątrz. Do kompetencji
Prezesa należy również zwoływanie zebrań Zarządu oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie
cierpiących zwłoki.

Prezes Zarządu:

1.

2.

1)

kieruje całokształtem prac Związku,

2)

reprezentuje Związek na zewnątrz,

3)

zwołuje zebrania Zarządu,

4)

składa Zarządowi informacje o stanie Związku,

5)

nadzoruje wykonywania uchwał Zjazdów i Zarządu,

6)

wykonuje za Związek czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
W razie nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji Prezesa Zarządu zastępuje go
Wiceprezes wskazany przez Zarząd.
§ 42

Sekretarz Generalny jest powoływany przez Zarząd z poza jego składu, stając się kierującym pracą
Biura.

1.

Zarząd wybierany jest przez Zjazd w głosowaniu tajnym.

2.

Bierne prawo wyborcze do Zarządu, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu przysługuje
delegatom lub osobom, które nie mają statusu delegata na Zjazd. Uczestniczą oni wtedy jako
goście w Zjeździe.

3.

Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu, w pierwszej kolejności spośród
kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4 lub 5.

4.

Kandydata na Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu może zgłosić wojewódzki
związek badmintona w terminie co najmniej 2 tygodni przed terminem Zjazdu.

5.

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu. Do zgłoszenia należy dołączyć
uchwałę zarządu wojewódzkiego związku badmintona w sprawie wyboru kandydata do Zarządu
oraz zgodę kandydata.

6.

Jeżeli w trybie określonym w ust. 4-5 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa
Zarządu, kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa 5 delegatów w trakcie Zjazdu.

7.

Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów.
W sytuacji, gdy żaden z kandydatów na Prezesa Zarządu w pierwszym głosowaniu nie otrzymał
wymaganej liczby głosów przeprowadza się drugie głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami,
którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku Prezesem

Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów. W przypadku,
gdy zgłoszony zostanie tylko jeden kandydat wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
8.

Jeżeli w procedurze określonej w ust. 4-5 nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba
kandydatów na członków Zarządu prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków
Zarządu przysługuje wybranemu Prezesowi Zarządu, który powinien przedstawić swoje
kandydatury Zjazdowi w terminie godziny od chwili wyboru. Zjazd spośród kandydatów
zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4-5 oraz wskazanych przez Prezesa Zarządu wybiera
na członków Zarządu osoby zwykłą większością głosów.

9.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów pomiędzy kandydatami, w sytuacji, gdy ich
równoczesny wybór nie jest możliwy z uwagi na ustaloną liczbę członków Zarządu,
przeprowadza się pomiędzy nimi drugie głosowanie. W takim przypadku członkiem Zarządu
zostaje wybrany kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów.

§ 43

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a/ śmierci,
b/ zaistnienia okoliczności w § 40 ust. 3 pkt. a/ i b/,
c/ przyjęcia pisemnej rezygnacji,
d/ uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.

Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:

1.
1)

śmierci członka,

2)

rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej w formie pisemnej do Zarządu,

3)

odwołania w przypadku naruszenia Statutu i innych wewnętrznych przepisów Związku, lub
przepisów prawa powszechnego,

4)

skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)

pozbawienia funkcji w oparciu o przepisy prawa powszechnego.

2.

Odwołania członka Zarządu Zjazd bezwzględną większością głosów po uprzednim
poinformowaniu członka Zarządu o takim zamiarze z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.

Członek Zarządu przed podjęciem uchwały w sprawie jego odwołania ma prawo zaprezentować
swoje stanowisko podczas posiedzenia Zjazdu.

§ 44

W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Zarząd uchwala wybory uzupełniające na najbliższym
Zjeździe, a w przypadku Prezesa – powierzając jednemu ze swych członków czasowe pełnienie
obowiązków Prezesa.

1.

W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład, nie
więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru. Kooptacji
można dokonać jedynie spośród osób, które w wyborach podczas Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu otrzymały kolejno największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie zostali
wybrani do składu Zarządu.

2.

W przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Prezesa Zarządu w trakcie kadencji
Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Zjazd w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska w
celu wyboru Prezesa Zarządu do końca kadencji. Do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu
jego funkcję pełni wybrany przez Zarząd Wiceprezes.

3.

Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu lub nie
ma możliwości dokooptowania członka Zarządu, wówczas Komisja Rewizyjna zwołuje
nadzwyczajny Zjazd celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, który musi się odbyć w
ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.

Komisja Rewizyjna może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w celu
przeprowadzenia wyborów, jeżeli w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zaistnienia okoliczności, o
których mowa w ust. 2 i 3, przewidziane jest przeprowadzenie Sprawozdawczo Wyborczego lub
Sprawozdawczego Zjazdu.

§ 45

1. Na pierwszym zebraniu (nie później niż 14 dni po rozpoczęciu kadencji) konstytuuje się Zarząd,
powołując między innymi wiceprezesów.
2. Dla usprawnienia pracy i podziału kompetencji Zarząd może uchwalić Regulamin Organizacyjny.
3. Skierowane według kompetencji do niego sprawy Zarząd rozpatruje najpóźniej na drugim
kolejnym zebraniu.

1.

Na pierwszym posiedzeniu (nie później niż 14 dni po rozpoczęciu kadencji) konstytuuje się
Zarząd, wybierając spośród swojego grona co najmniej jednego Wiceprezesa.

2.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku.

3.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej połowy członków Zarządu.

4.

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z
Wiceprezesów.

5.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków. Przy równiej liczbie głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos Prezesa Zarządu
lub w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa przewodniczącego posiedzeniu.

6.

Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla ważności
uchwał obejmujących zaciąganie zobowiązań finansowych oraz rozporządzanie majątkiem
Związku niezbędny jest udział w podejmowaniu uchwał wszystkich członków Zarządu.

7.

Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin pracy uchwalany przez
Zarząd.

§ 46
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1.

realizowanie uchwał Zjazdu,

2.

działanie w imieniu Związku, reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w
statucie oraz działanie w jego imieniu,

3.

powoływanie Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej wprowadzanie zmian do Statutu przyjętego
przez Zjazd wynikających ze stanowiska organu nadzoru nad Związkiem lub sądu rejestrowego,
na podstawie uprzedniego upoważnienia Zjazdu wyrażonego w formie uchwały,

4.

zarządzanie majątkiem,

5.

uchwalanie planów pracy i preliminarzy finansowych,

6.

przyjmowanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego Związku członków zwyczajnych i
wspierających Związku,

7.

zwoływanie Zjazdu,

8.

realizacja klucza wyborczego – powiadomienie członków zwyczajnych o liczbie mandatów
najpóźniej na 2 miesiące przed datą Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu,

9.

uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu,

10.

powoływanie kadry narodowej,

11.

powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji (w tym m.in. Kolegium Sędziów,
komisji zawodniczej i Rady Trenerów ), jako organów doradczych Zarządu, ustalanie ich
kompetencji i uchwalanie regulaminów działania,

12.

zatwierdzanie innych regulaminów normujących działalność organizacyjną, w tym Biura oraz
Rady Trenerów i Kolegium Sędziów,

13.

uchwalanie wszelkich przepisów normujących uprawianie badmintona w Polsce, w tym:
1)

przepisów gry zgodnych z przepisami międzynarodowymi,

2)

zasad współzawodnictwa sportowego - Regulaminu Sportowego,

14.

ustalanie składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem w działalności
Związku,

15.

powoływanie i odwoływanie osób funkcyjnych - jeżeli tryb ich powoływania i odwoływania nie
został ustalony inaczej, podejmowanie uchwał ws. zatrudnienia Sekretarza Generalnego lub
Dyrektora Biura, Kierownika wyszkolenia, trenerów kadr narodowych, trenerów
współpracujących i innych członków sztabu szkoleniowego oraz ustalania warunków ich
współpracy oraz warunków wynagradzania,

16.

ocena działalności wojewódzkich związków badmintona,

17.

przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla Komisji
Rewizyjnej, przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i corocznych
sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Zjazdowi Delegatów do rozpatrzenia,

18.

zatwierdzanie umowy o zasadach funkcjonowania Ligi Zawodowej,

19.

interpretacja statutu i innych przepisów wewnętrznych,

rozpatrywanie odwołań od decyzji osób funkcyjnych z wyjątkiem odwołań rozpatrywanych przez
Komisję
20.

Dyscyplinarno-Arbitrażową rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji DyscyplinarnoArbitrażowej,

21.

wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień,

22.

wyznaczanie pełnomocników Związku,

23.

wykonanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych,

24.

wnioskowanie o utworzenie i likwidację szkół mistrzostwa sportowego,

25.

podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania i występowania z organizacji krajowych i
międzynarodowych,

26.

opracowanie i zatwierdzenie planów i wytycznych szkolenia,

27.

zatwierdzanie rocznych kalendarzy i regulaminów imprez centralnych,

28.

prowadzenie całokształtu spraw związanych z licencjami dla zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów sportowych i klubów sportowych,

29.

podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych władz i
organów Związku.

Komisja Rewizyjna

§ 47

Komisja Rewizyjna składa się najwyżej z 5 członków (w tym
wiceprzewodniczącego i sekretarza) i konstytuuje się na pierwszym zebraniu.

Przewodniczącego,

1.

Komisja Rewizyjna jest statutową władzą Związku i sprawuje funkcje kontroli i nadzoru.

2.

Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków.

3.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem
lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

4.

Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom, jak również osobom,
które nie mają statusu delegata, posiadających doświadczenie w sprawowaniu kontroli
wewnętrznej w organizacjach społecznych.

5.

Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić wojewódzki związek badmintona
w terminie co najmniej 2 tygodni przed terminem Zjazdu.

6.

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu. Do zgłoszenia należy dołączyć
uchwałę zarządu wojewódzkiego związku badmintona w sprawie wyboru kandydata do Komisji
Rewizyjnej oraz zgodę kandydata.

7.

Jeżeli w procedurze określonej w ust. 4-5 nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba
kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, wówczas kandydatów na pozostałych członków
Komisji Rewizyjnej może zgłosić grupa 3 delegatów na Zjeździe.

8.

Na członków Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno
największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów pomiędzy
kandydatami, w sytuacji, gdy ich równoczesny wybór nie jest możliwy z uwagi na ustaloną
liczbę członków Komisji Rewizyjnej, przeprowadza się pomiędzy nimi drugie głosowanie.

9.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

10.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.

11.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

12.

Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 48

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
a/ śmierci,
b/ przyjęcia pisemnej rezygnacji,
c/ uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu
Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:

1.
1)

śmierci członka,

2)

rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

3)

odwołania w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w przepisach Statutu i innych
wewnętrznych przepisach Związku,

4)

skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.

Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Zjazd bezwzględną większością głosów po
uprzednim poinformowaniu członka Komisji Rewizyjnej o takim zamiarze z co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem.

3.

Członek Komisji Rewizyjnej przed podjęciem uchwały w sprawie jego odwołania ma prawo
zaprezentować swoje stanowisko podczas posiedzenia Zjazdu.

4.

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1)

będące członkami Zarządu lub małżonkami członka Zarządu lub pozostające z członkiem
Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2)

skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,

3)

będące pracownikami Związku lub członkami sztabu szkoleniowego,

4)

pobierające wynagrodzenie z tytułu
Związku,

5)

wobec których członek zarządu pozostaje w stosunku nadrzędności służbowej w ramach
innej struktury niż Związek.

wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz

§ 49

W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej powiadamia ona Zarząd dla uchwalenia
wyborów uzupełniających na najbliższym Zjeździe

1.

W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, ma ona prawo uzupełnić swój w
miejsce tych, których mandat wygasł, nie więcej jednak niż 1/2 ogólnej liczby członków
Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru. Kooptacji można dokonać jedynie spośród osób,
które w wyborach podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu otrzymały kolejno największą
liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani do składu Komisji Rewizyjnej.

2.

Jeżeli nie istnieje możliwość uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ten sposób, Zarząd
zwołuje Nadzwyczajny Zjazd, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

3.

Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w celu przeprowadzenia wyborów,
jeżeli w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2,
przewidziane jest przeprowadzenie Sprawozdawczo Wyborczego lub Sprawozdawczego
Zjazdu.

§ 50

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1/ przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Związku, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2/ przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli z ewentualnym żądaniem
wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości,
3/ wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu,
4/ przedkładanie sprawozdań Kadencyjnemu Zjazdowi i wnioskowanie o udzielenie absolutorium
Zarządowi

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.

kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Związku ze szczególnym
uwzględnieniem celowości i gospodarności działań,

2.

badanie okresowych sprawozdań i bilansów,

3.

żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z
kontroli do Zarządu,

4.

przedkładanie sprawozdania z działalności podczas Zjazdu oraz wyłączność w stawianiu
wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz członków Zarządu,

5.

wybór biegłego rewidenta dla oceny okresowych sprawozdań finansowych Związku,

6.

zwołanie Nadzwyczajnych Zjazdów w przypadkach określonych w Statucie.

Rozdział V – Organy jurysdykcyjne

§ 51

Związek jest uprawniony do sprawowania jurysdykcji wobec swoich członków, zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy, a także do rozstrzygania wynikłych między nimi
sporów ze stosunków sportowych.

Członkowie Związku, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, działacze oraz inne osoby biorące
udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają
odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie postanowień Statutu, uchwał, regulaminów i innych
wewnętrznych przepisów obowiązujących w sporcie badmintona.
§52

Organami jurysdykcyjnymi są:
- Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa,
- Zjazd
działające zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym.

1.

Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w
Regulaminie Dyscyplinarnym uchwalonym przez Zjazd.

2.

Przepisów Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych
dotyczących dopingu w sporcie.

3.

Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.

4.

Organem dyscyplinarnym I instancji Związku jest Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa.
Członków Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej powołuje i odwołuje Zjazd.

5.

Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarno- Arbitrażowej jest Zarząd.

6.

Od ostatecznych orzeczeń organów dyscyplinarnych Związku stronie przysługuje skarga do
Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim,
na warunkach określonych w Regulaminie Trybunału.

7.

Organy dyscyplinarne Związku są niezawisłe, a członkowie tych organów są niezawiśli w
wykonywaniu swoich funkcji.

Rozdział VI – Sport profesjonalny

§53
Związek może utworzyć Ligę Zawodową.

§ 54
1.

Zasady funkcjonowania Ligi Zawodowej ustalane są w formie umowy pomiędzy Związkiem a
spółką zarządzającą Ligą.

2.

Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera postanowienia gwarantujące Związkowi realizację
zobowiązań krajowych i zagranicznych oraz wykonywanie uprawnień dyscyplinarnych.

Rozdział VII – Organy wykonawcze i administracyjne

§ 55
1.

Organem wykonawczo-administracyjnym jest Sekretarz Generalny wraz z podległym mu
Biurem.

2.

Sekretarz Generalny jest powoływany przez Zarząd spoza jego składu, stając się kierującym
pracą Biura.

3.

Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za:
1)

organizację pracy Biura Związku,

2)

przygotowywanie protokołów ze Zjazdów, posiedzeń Zarządu i innych organów Związku, z
wyłączeniem Komisji Dyscyplinarno- Arbitrażowej,

3)

utrzymywanie kontaktu z członkami Związku, federacjami międzynarodowymi i innymi
organizacjami,

4)

prowadzenie korespondencji Związku.

§ 56
1.

W Związku funkcjonują Rada Trenerów i Kolegium Sędziów jako organy wykonawcze
reprezentujące swoje środowisko.

2.

Do zakresu działania Rady Trenerów należy:
1)

reprezentowanie interesu kadry szkoleniowej wobec władz Związku oraz innych organizacji
i jednostek działających w sporcie,

2)

przedstawianie Zarządowi i pionowi szkolenia Związku koncepcji długofalowych kierunków
szkolenia,

3)

współdziałanie w opracowywaniu planów szkolenia kadr zawodniczych oraz kadr trenerskoinstruktorskich,

4)

opiniowanie i ocena działalności pionu szkolenia oraz pracy szkoleniowej trenerów kadry i
osób wspomagających proces szkolenia sportowego kadry narodowej,

5)

opiniowanie wniosków w zakresie pomocy materialnej zawodników oraz kadry trenerskiej i
instruktorskiej,

6)

inicjowanie i ocena współpracy pionu szkolenia z innymi komisjami Związku.

3.

Do zakresu działania Kolegium Sędziów należy:
1)

kierowanie całokształtem spraw związanych z prawidłowym i zgodnym z przepisami i
regulaminami prowadzeniem turniejów,

2)

reprezentowanie sędziów wobec władz Związku,

3)

opracowywanie programów szkolenia sędziów PZBad,

4)

przygotowywanie obsad sędziowskich na zawody krajowe i międzynarodowe,

5)

przedkładanie Zarządowi sprawozdań i wniosków z działalności Kolegium Sędziów oraz
pozostałych rzutujących na działalność sędziowską,

6)

realizacja we współpracy z Zarządem spraw związanych z przyznawaniem licencji sędziego
sportowego,

7)

organizowanie Krajowych Kursokonferencji Sędziów,

8)

prowadzenie ewidencji sędziów,

9)

ocenianie sędziów,

10)

przygotowywanie projektów nowelizacji i interpretacji przepisów gry,

11)

wnioskowanie kar dla zawodników, sędziów, trenerów i działaczy oraz nagród i wyróżnień
dla sędziów,

12)

wykonywanie uchwał Krajowej Narady Sędziów.

Rozdział VIII – Zawodnicy

§ 57
Zawodnikiem jest zarejestrowana w Związku osoba uprawiająca badminton.

§ 58
Szczegółowe przepisy dotyczące zawodników (w tym ich praw i obowiązków) określają regulaminy
zatwierdzone przez Zarząd.

§ 59
Do reprezentowania zawodników wobec Zarządu może być powołana Rada Zawodników, której
regulamin jest zatwierdzany przez Zarząd.

Rozdział IX - Wyróżnienia i nagrody

§ 60
Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania osób związanych z działalnością Związku.

§ 61
Związek może występować do władz państwowych i resortowych o przyznanie nagród i wyróżnień
osobom związanym z działalnością Związku.

§ 62
Rodzaje i zasady przyznawania nagród i wyróżnień określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział X – Majątek

§ 63

1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a/ składki członkowskie,
b/ opłaty dotyczące udziału we współzawodnictwie sportowym,
c/ wpływy z zawodów,
d/ inne wpływy z działalności statutowej,
e/ dotacje, darowizny, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł

1.

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, środki pieniężne
zgromadzone na rachunku bankowym Związku i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji
statutowych celów Związku.

2.

Na fundusze Związku składają się:
1)

wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,

2)

dotacja na zadania zlecone pochodzące od organów państwowych,

3)

wpisowe, składki roczne i opłaty licencyjne członków Związku, i inne opłaty związane z
uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek,

4)

darowizny,

5)

zapisy i spadki,

6)

dochody z majątku,

7)

środki otrzymane od sponsorów,

8)

wpływy uzyskane z działalności gospodarczej.

§ 64

Sposób reprezentacji Związku:
W zakresie upoważnienia udzielonego przez Zarząd: Prezes, wiceprezesi, Sekretarz Generalny
oraz pełnomocnicy. Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa lub
wiceprezesa. Dla ważności innych dokumentów finansowych wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych osób

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział XI - Zmiana statutu i likwidacja

§ 65
Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Związku przez likwidację podejmuje Zjazd większością
2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 66

Uchwała o likwidacji określa jej sposób i przeznaczenie majątku.

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi likwidatorów, sposób likwidacji i cel, na jaki
przeznaczony zostanie majątek Związku.

Rozdział XII - Postanowienia końcowe

§ 67
Niniejszy statut uchwalony 6 października 2012 obowiązuje od dnia rejestracji.

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi.

