STATUT STOWARZYSZENIA
„POLSKIE ZRZESZENIE SPEED BADMINTONA”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Polskie Zrzeszenie Speed Badmintona, w skrócie PZSB, zwane w dalszej części niniejszego
statutu Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym.
§2
Siedziba Stowarzyszenia to: 05-080 Lipków, ul. Przy Parku 12, w gminie Stare Babice.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności: ustawy o
kulturze fizycznej, ustawy o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
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§4
Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i logo, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§5
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera swoją działalność na pracy
społecznej członków.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym
samym lub podobnym profilu działania.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§6
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, jak również na rzecz
swoich członków, w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez
propagowanie idei gry w speed badmintona.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. promocja i popularyzacja speed badmintona jako sportu dobrowolnego, który może być
uprawiany przez zawodników profesjonalnych lub amatorów oraz jako formy aktywności
ruchowej w czasie wolnym, dostępnej dla każdego odbiorcy bez względu na wiek, płeć,
wykształcenie, status społeczny i ekonomiczny,
2. prowadzenie oraz udzielanie wsparcia dla powstawania, funkcjonowania i rozwoju lig,
klubów, kół, zrzeszeń, drużyn, zespołów oraz sekcji speed badmintona,
3. inicjowanie i kreowanie działań społecznych oraz gospodarczych w zakresie aktywnego
wypoczynku, aktywnej turystyki oraz zdrowego stylu życia,
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4. integracja środowisk i osób w dziedzinie sportu, aktywności ruchowej, aktywnej turystyki
i promocji zdrowia.
5. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki.
6. popularyzowanie kultury fizycznej.
7. organizowanie imprez i zawodów sportowych.
8. organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób
na terenie Polski.
9. współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami.
10. szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich.
11. organizowanie zajęć ze speed badmintona.
12. podejmowanie działań związanych z promowaniem Lipkowa, gminy Stare Babice oraz
Powiatu Warszawskiego Zachodniego na sportowej mapie Polski.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie zawodów, rozgrywek, imprez sportowych i rekreacyjnych,
2. współpracę z wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
3. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, dziecięcym i młodzieżowym klubom,
drużynom, zespołom i sekcjom speed badmintona,
4. prowadzenie działalności na rzecz uczniów szkół wiejskich i osób niepełnosprawnych,
5. wspieranie organizacji imprez sportowych speed badmintona,
6. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
7. prowadzenie i wspieranie akcji promocyjnych na rzecz aktywnego wypoczynku, oraz
promocji zdrowego stylu życia,
8. doskonalenie kadry w dziedzinie instruktażu i obsługi działań sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, projekcji filmów o tematyce
związanej ze speed badmintonem oraz innych imprez o charakterze sportowym i
edukacyjnym,
9. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach administracyjnych, prawnych, finansowych, związanych z realizacją celów
statutowych.
10. pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe,
11. realizowanie zamówień publicznych na rzecz ogółu społeczności bądź poszczególnych
grup społecznych,
12. inne działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia i jego działalności statutowej.
§8
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
powoływać biura i jednostki terenowe.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
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§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby:
- fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw
publicznych, będące obywatelami polskimi lub cudzoziemcami,
- małoletni, poniżej 18 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa do udziału w
głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające popierające
i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek honorowy nie
posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem
doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak
członek zwyczajny. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
§ 11
1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania
Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo do:
1) uczestniczenia w zebraniu Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w wyborze władz Stowarzyszenia, członków zwyczajnych małoletnich,
3) zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi,
5) uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
§ 13
Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 14
Do obowiązków członków zwyczajnych, wspierających i honorowych należy:
1) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) terminowe opłacanie składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz
Stowarzyszenia,
3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Stowarzyszenia,
4) dbanie o mienie Stowarzyszenia.
5) wypełnianie zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu,
6) prezentacja celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz.
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§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich
zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) wykluczenia przez Zarząd:
- za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
- za zaleganie z opłatą składki członkowskiej,
- z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 16
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
poprzez Zarząd, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się na Walny Zebraniu.
3. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, w pozostałych przypadkach jest jawne.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków władz
spośród członków Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać mniej niż połowę składu
organu.
5. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje we władzach Stowarzyszenia
społecznie i nie pobierają za to wynagrodzenia.
§ 19
Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu
nie stanowią inaczej.
Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebrania Członków.
2. Walne Zebrania Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku
jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej
na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. W walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może
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być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować
bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi
i zaproszeni goście.
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) zatwierdzanie regulaminów i sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków
obecnych.
10. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności
ponad połowy członków nie obowiązuje.
11. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 21
1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd
wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
2. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W
sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.
§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
3) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
5) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zebrania,
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7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
§ 23
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, którym kieruje
Dyrektor.
2. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Zarząd.
3. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictw
udzielonych przez Zarząd.
4. Zasady wynagradzania pracowników Biura oraz przeliczania wydatków ustala Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
3) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 26
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
§ 27
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 28
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej i publicznej,
zbiórki publiczne,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia,
dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
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4) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu
czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
§ 29
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes i osoba upoważniona przez Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA
§ 30
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie
obowiązuje.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

Lipków, dnia 27 lutego 2010r.

Komitet założycielski:
Imię i nazwisko:

Podpis:
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