STATUT
Polskiego Zwizku Bryda
Sportowego

uchwalony przez Nadzwyczajny Walny Zjazd PZBS
Warszawa, 17 marca 2007

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazw Polski Zwizek Bryda Sportowego (w skrócie PZBS), zwane
dalej Zwizkiem.
2. PZBS moe uywa nazwy w jzyku angielskim The Polish Bridge Union.

§2
Terenem działalnoci Zwizku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzib jego władz
naczelnych – m.st. Warszawa.

§3
PZBS posiada osobowo prawn.

§4
PZBS moe by członkiem krajowych i midzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działania.

§5
PZBS moe posiada sztandar i odznaki organizacyjne oraz uywa pieczci zgodnie z
obowizujcymi w tym zakresie przepisami.

§6
1. PZBS działa na podstawie ustaw: o kulturze fizycznej, o sporcie kwalifikowanym, prawa
o stowarzyszeniach, działalnoci poytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie
niniejszego statutu
2. PZBS jest polskim zwizkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o Kulturze
Fizycznej w dyscyplinie: bryd.
3. Organem nadzorujcym działalno PZBS jest minister właciwy do spraw kultury
fizycznej i sportu a organem rejestrowym Krajowy Rejestr Sdowy.

§7
PZBS jest organizacj poytku publicznego i opiera sw działalno na pracy społecznej
członków i działaczy.
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§8
1. Jednostkami organizacyjnymi PZBS s WOJEWÓDZKIE ZWIZKI BRYDA
SPORTOWEGO (WZBS).
2. Jednostki organizacyjne posiadaj osobowo prawn.

ROZDZIAŁ II
Cele i rodki działania
§9
1. PZBS skupia ludzi traktujcych bryda porównawczego jako gr w problemy przy
pomocy kart, stwarza im warunki ułatwiajce uprawianie bryda jako dyscypliny sportu
rekreacyjnego lub kwalifikowanego zgodnie z doktryn organizacyjn: bryd – kultura –
sport.
2. Celem PZBS jest rozwijanie kultury, kultury fizycznej i dyscypliny sportowej - bryda.
Uprawianie sportu-bryd sportowy jest dobrowolne i odbywa si zgodnie z przepisami
ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o sporcie kwalifikowanym.
3. Sport mog uprawia zawodnicy posiadajcy status zawodnika profesjonalnego lub
amatora. Zawodnikami posiadajcymi status zawodnika profesjonalnego s osoby
uprawiajce sport na podstawie umowy o prac i otrzymujce za to wynagrodzenie.
Zawodnicy posiadajcy status amatora mog otrzymywa wyłcznie stypendium
sportowe. Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej i olimpijskiej finansowane
s ze rodków budetu pastwa. Osoby niepełnoletnie mog by zawodnikami za zgod
swoich ustawowych przedstawicieli.
4. PZBS:
a) wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory bryda
porównawczego szczególnie w działalnoci wród młodziey,
b) szerzy wiedz o walorach bryda porównawczego oraz czynnie wspiera działania
podejmowane w tej dziedzinie,
c) krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair i kultury obyczajów,
d) upowszechnia wiedz o znaczcych wynikach sportowych polskich brydystów, o
historii i teorii gry w bryda oraz prawie brydowym,
e) zachowuje w swej działalnoci równowag pomidzy brydem uprawianym w formie
sportu rekreacyjnego, a brydem uprawianym w formach kwalifikowanego wyczynu,
f) współdziała i udziela fachowej pomocy organizacjom i klubom polonijnym
działajcym na polu bryda poza granicami Polski.
5. Do zada PZBS naley w szczególnoci:
a) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,
b) nadawanie klubom sportowym licencji uprawniajcych do udziału we
współzawodnictwie sportowym,
c) reprezentowanie brydowego sportu polskiego w midzynarodowych organizacjach
sportowych oraz organizowanie udziału w midzynarodowym współzawodnictwie
sportowym,
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d) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w midzynarodowym
współzawodnictwie sportowym,
e) przyznawanie zawodnikom licencji zezwalajcych na uprawianie bryda sportowego,
f) ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego i składu kadry narodowej.
g) okrelanie zasad odpowiedzialnoci dyscyplinarnej zawodników,
h) ustalanie zasad i trybu zmiany przynalenoci do klubu sportowego zawodników
i) prowadzenie działalnoci w zakresie sportu profesjonalnego sportowych spółek
akcyjnych (SSA) – członków PZBS
j) okrelanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów sportowych oraz organów
dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach zwizanych z naruszeniem
tych reguł w czasie lub w zwizku z zawodami sportowymi, a take ich kompetencji,
trybu postpowania i rodzajów wymierzania kar,
k) ustanawianie stałych sdów polubownych na zasadach okrelonych w ustawie o
sporcie kwalifikowanym,
l) przyznawanie licencji sdziego sportowego oraz trenera i okrelanie niezbdnych
warunków umoliwiajcych wypełnianie ich funkcji.

§ 10
PZBS realizuje swoje cele w szczególnoci poprzez:
1. umoliwianie zrzeszania si miłonikom bryda w jednostkach organizacyjnych PZBS
oraz rejestracj umów sportowych zawieranych przez zawodników bryda
kwalifikowanego,
2. opracowywanie kierunków rozwoju bryda w kraju,
3. organizowanie i prowadzenie:
a) w sposób bezporedni lub poredni zawodów krajowych, midzynarodowych,
pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym
systemem współzawodnictwa sportowego,
b) krajowej i midzynarodowej klasyfikacji sportowej,
c) szkolenia i doszkalania trenerów i instruktorów bryda oraz sdziów i działaczy oraz
nadawanie im uprawnie i licencji,
d) klasyfikacji szkoleniowców i sdziów,
e) obozów i wczasów rekreacyjno-brydowych oraz wycieczek sportowo-turystycznych
bryda porównawczego,
4. ustalanie w odniesieniu do zawodów bryda porównawczego:
a) kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek,
b) zasad i norm uytkowania brydowego sprztu sportowego oraz jego atestacji i
homologacji,
5. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnoci jednostek organizacyjnych PZBS
zwłaszcza w zakresie:
a) rozwijania bryda porównawczego wród młodziey,
b) prowadzenia terenowej klasyfikacji sportowej,
c) realizacji kalendarza imprez sportowych PZBS,
d) prowadzenia ewidencji sekcji, zawodników, sdziów, szkoleniowców i działaczy,
e) prowadzenia rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, dokumentacji i
sprawozdawczoci sportowej i organizacyjnej,

4

6. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad
przestrzeganiem przez nich statutu, postanowie regulaminów i uchwał władz Zwizku
oraz przepisów i zasad uprawiania bryda porównawczego,
7. ustanowienie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania zwizane s z realizacj
celów PZBS oraz nakładanie kar dyscyplinarnych oraz prowadzenie ich ewidencji,
8. inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym take naukowych, z
zakresu teorii bryda i prawa brydowego,
9. prowadzenie działalnoci wydawniczej oraz produkowanie sprztu i akcesoriów
brydowych,
10. otaczanie opiek i popieranie bryda porównawczego organizowanego w formie imprez
rodowiskowych, branowych, zawodów bryda ułatwionego dla osób niepełnosprawnych
itp.,
11. prowadzenie działalnoci gospodarczej w rónych formach organizacyjnych
umoliwiajcych uzyskiwanie rodków na realizacj statutowych celów i zada PZBS,
12. budowanie i utrzymywanie obiektów sportowych i innych urzdze istotnych dla
brydystów, a take prowadzenie transportu zwizanego z działalnoci PZBS,
13. podejmowanie innych form działania (np. fundacje, kluby, usługi) zwizanych z
prowadzeniem przez PZBS działalnoci statutowej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowizki
§ 11
Członkowie PZBS dziel si na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych.
3. wspierajcych,

§ 12
Członkami zwyczajnymi PZBS s WOJEWÓDZKIE ZWIZKI BRYDA SPORTOWEGO
(WZBS) i działajce na ich obszarze jednostki terenowe, kluby sportowe oraz inne
stowarzyszenia prowadzce działalno w zakresie bryda sportowego, które zło pisemn
deklaracj członkostwa i zostan przyjte przez Zarzd.

§ 13
WZBS-y s przyjmowane w poczet członków PZBS uchwał Zarzdu Głównego.
Pozostałych członków zwyczajnych przyjmuje właciwy terytorialnie Zarzd WZBS na
podstawie pisemnego zgłoszenia. Przyjcie w poczet członków zwyczajnych wymaga
uchwały tego Zarzdu podjtej w terminie 30 dni od dnia złoenia dokumentów.
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§ 14
Członkowie zwyczajni PZBS maj prawo do:
1. brania udziału w Walnym Zjedzie Delegatów PZBS za porednictwem wybranych
delegatów,
2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz PZBS,
3. korzystania z uprawnie członkowskich wynikajcych ze statutowej działalnoci PZBS,
4. uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Zwizek na zasadach
okrelonych przepisami PZBS.

§ 15
Członkowie zwyczajni PZBS s zobowizani do:
1. przestrzegania postanowie niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Zwizku
oraz przepisów obowizujcych w sporcie,
2. godnego reprezentowania PZBS,
3. regularnego opłacania składek i innych opłat PZBS okrelonych w uchwałach,
regulaminach i przepisach zwizkowych.

§ 16
1. Członkostwo zwyczajne Zwizku ustaje w przypadku:
a) wystpienia zgłoszonego na pimie do władz Zwizku,
b) skrelenia z listy członków lub wykluczenia ze Zwizku na podstawie prawomocnej
uchwały ZG PZBS w przypadku naruszenia postanowie niniejszego statutu,
2. Członkom zwyczajnym skrelonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie w cigu 30
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreleniu lub wykluczeniu do Walnego Zjazdu
lub Rady Zwizku.

§ 17
1. Na wniosek Zarzdu Głównego osobom fizycznym i sponsorom szczególnie zasłuonym
dla rozwoju bryda porównawczego moe by nadana godno członka honorowego.
2. Zarzd Główny PZBS okrela kryteria nadawania członkostwa honorowego oraz
przywileje przysługujce członkom honorowym.

§ 18
1. Członkiem wspierajcym moe by osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalno
PZBS i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokoci ustalonej przez władze
PZBS lub Zarzd właciwej jednostki organizacyjnej Zwizku.
2. Członka wspierajcego przyjmuje Prezydium Zarzdu Głównego PZBS lub Zarzd
jednostki organizacyjnej.
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§ 19
Członek wspierajcy ma prawo:
1. bra udział z głosem doradczym przez upowanionego przedstawiciela lub osobicie w
Walnych Zjazdach Delegatów PZBS,
2. korzysta z innych uprawnie szczególnych nadanych uchwał Zarzdu Głównego PZBS,
3. zgłasza wnioski, postulaty, skargi, itp. dotyczce działalnoci PZBS.

ROZDZIAŁ IV
Władze Zwizku
§ 20
Władzami Naczelnymi PZBS s:
1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej “ Zjazdem”,
2. Zarzd Główny PZBS (w skrócie ZG PZBS),
3. Komisja rewizyjna PZBS (w skrócie KR PZBS).

§ 21
1. Władze PZBS pochodz z wyboru.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mog by członkami Zarzdu Głównego ani
pozostawa z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podległoci z tytułu
zatrudnienia.
3. Zasady wyborów władz PZBS uchwala kadorazowo Zjazd.
4. Wybory s wane, jeeli bierze w nich udział, co najmniej połowa uprawnionych do
głosowania.

§ 22
1. Kadencja władz naczelnych PZBS trwa 4 lata.
2. Delegaci na Zjazd zachowuj wano mandatów do czasu zwołania nastpnego
zwyczajnego Zjazdu delegatów PZBS.

§ 23
ZG PZBS i KR PZBS mog uzupełni swoje składy w okresie kadencji – w przypadku
zwolnienie miejsc - o osoby, które na ostatnim Walnym Zjedzie Delegatów uzyskały kolejno
najwiksz liczb głosów, nieupowaniajcych do wejcia w skład tych władz. Uzupełnienie
w ten sposób władz nie moe przekroczy 1/3 liczby składu pochodzcego z wyboru.
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§ 24
Uchwały władz zapadaj zwykł wikszoci głosów przy obecnoci co najmniej 1/2 ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania, jeeli niniejszy statut nie stanowi inaczej.

§ 25
Walny Zjazd Delegatów PZBS:
1. Zjazd jest najwysz władz PZBS i moe by albo zwyczajny albo nadzwyczajny.
2. Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zwoływany jest co cztery lata.
3. W Zjedzie udział bior:
a) z głosem stanowicym, delegaci wybrani przez WZBS–y, co najmniej 60 dni
przed terminem zjazdu w proporcji 1 delegat na kade 100 zarejestrowane osoby
wg ewidencji na 31 grudnia roku poprzedzajcego Zjazd.
b) z głosem doradczym członkowie władz naczelnych PZBS i członkowie Rady
Zwizku niebdcy delegatami oraz zaproszeni gocie.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad Zjazdu ZG PZBS zawiadamia
delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu. W tym samym terminie delegaci
otrzymuj projekt regulaminu obrad i sprawozdanie z działalnoci ZG PZBS za
upływajc kadencj.
5. Zjazd obraduje na podstawie kadorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
którego projekt przedstawia ZG PZBS.

§ 26
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZBS zwoływany jest:
a) z inicjatywy ZG PZBS,
b) przez ZG PZBS na wniosek Komisji Rewizyjnej PZBS,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby Zarzdów WOJEWÓDZKICH
ZWIZKÓW BRYDA SPORTOWEGO (WZBS).
2. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje ZG PZBS w terminie 30 dni od daty podjcia
postanowienia złoenia wniosku lub dania.
3. Zjazd nadzwyczajny obraduje wyłcznie nad sprawami, dla których został zwołany.
4. W Nadzwyczajnym Zjedzie bior udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd zwyczajny
oraz z głosem doradczym członkowie władz naczelnych PZBS i członkowie Rady
Zwizku.

§ 27
Do kompetencji Zjazdu naley:
1. wybór Prezesa PZBS, ZG PZBS, Przewodniczcego KR PZBS i KR PZBS,
2. uchwalanie generalnych kierunków działalnoci PZBS oraz zada dla władz Zwizku,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda ustpujcych władz Zwizku,
4. podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustpujcemu ZG PZBS,
5. nadawanie i pozbawianie godnoci członka honorowego,
6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze PZBS,
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7. rozpatrywanie odwoła od uchwał ZG PZBS w sprawach wykluczenia lub skrelenia
członka zwyczajnego PZBS,
8. uchwalanie i zmiany statutu,
9. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwizania Zwizku,
10. ustanawianie stałych sdów polubownych.

§ 28
Zarzd Główny PZBS:
1. Zarzd składa si z 11-15 osób, w tym Prezesa PZBS.
2. Zjazd przed wyborami Zarzdu dokonuje wyboru prezesa PZBS, sporód kandydatów
zgłoszonych pisemnym wnioskiem w terminie do 30 dni przed terminem zjazdu- do biura
PZBS, które w tym samym czasie opublikuje list kandydatów na stronie internetowej
PZBS.
3. Zarzd Główny odwołuje Prezesa PZBS w przypadku: rezygnacji z funkcji, niemonoci
sprawowania funkcji lub wykonywania obowizków sprzecznie z prawem, statutem
PZBS lub uchwałami władz zwizku. Zarzd Główny nie jest zwizany rezygnacj z
funkcji. Wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarzd Główny PZBS sporód członków
Zarzdu Głównego PZBS, po uzyskaniu opinii Rady Zwizku. Uchwały w tych sprawach
wymagaj wikszoci 2/3 głosów przy obecnoci 2/3 członków Zarzdu.
4. Wybrany ZG PZBS powołuje sporód siebie – na wniosek Prezesa PZBS – Prezydium w
liczbie 5-7 osób w tym Prezesa PZBS, Wiceprezesów i Skarbnika.
5. Zarzd Główny odwołuje ze swego składu członka Zarzdu w przypadkach i na zasadach
okrelonych w ust. 3
6. W przypadku nie wykonywania przez członka Prezydium ZG PZBS jego obowizków
ZG PZBS moe na wniosek Prezesa podj uchwał o jego odwołaniu z Prezydium.

§ 29
1. ZG PZBS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, ustalajcego
wewntrzn struktur organizacyjn oraz zakres kompetencji poszczególnych członków i
ogniw Zarzdu.
2. Organami doradczymi i opiniodawczymi ZG PZBS s:
a) Rada Zwizku,
b) Rada Sdziów,
c) Rada Trenerów,
d) Rada Zawodnicza,
e) Rada Sponsorów,
f) Zespoły problemowe.
3. Posiedzenia ZG PZBS odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na
kwartał.
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§ 30
Do kompetencji ZG PZBS naley:
1. reprezentowanie Zwizku i działanie w jego imieniu,
2. uchwalanie kalendarza sportowego PZBS oraz planu pracy Zarzdu, planów finansowych
i budetu,
3. zatwierdzanie regulaminów Rady Zawodniczej, Rady Sdziów, Rady Trenerów oraz
oceny ich działalnoci,
4. decydowanie o przystpieniu PZBS do krajowych i midzynarodowych organizacji oraz
instytucji gospodarczych,
5. uchwalanie wysokoci opłat i składek,
6. rozpatrywanie odwoła od decyzji Prezydium przyjtych w pierwszej instancji,
7. nadzór nad działalnoci Prezydium,
8. rozpatrywanie sprawozda i informacji Prezydium i Zarzdów jednostek organizacyjnych
oraz ocena ich działalnoci,
9. uchwalanie regulaminów: klasyfikacyjnego, zawodów bryda porównawczego,
dyscyplinarnego, mistrzostw Polski i selekcyjnych,
10. powoływanie i odwoływanie – na wniosek Prezesa PZBS – Dyrektora Biura Zwizku i
Kierownika Wyszkolenia PZBS. Zakres uprawnie i obowizków Dyrektora Biura
uchwala ZG PZBS.
11. nadawanie odznacze PZBS i wystpowanie z wnioskami o odznaczenia pastwowe i
sportowe,
12. wykonywanie innych funkcji okrelonych w statucie lub uchwałach Zjazdu.

§ 31
1. Prezydium ZG PZBS (zwane dalej Prezydium), kieruje działalnoci PZBS w okresie
midzy posiedzeniami Zarzdu, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczcych
PZBS za wyjtkiem:
a) zwoływania Zjazdu Delegatów,
b) zastrzeonych dla ZG PZBS i innych władz Zwizku.
2. Prezydium w szczególnoci:
a) kieruje biec działalnoci i reprezentuje PZBS na zewntrz,
b) opracowuje plany pracy PZBS oraz koordynuje i nadzoruje prac jednostek
organizacyjnych oraz ogniw ZG PZBS,
c) rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy zwizane z działalnoci jednostek
organizacyjnych lub wynikłych pomidzy nimi sporów,
d) realizuje kalendarz sportowy, plan budetu i plany organizacyjne PZBS,
e) podejmuje uchwały w sprawach wydatków PZBS, wysokoci opłat zwizkowych,
licencyjnych itd.,
f) wydaje regulaminy, instrukcje organizacyjne i sportowe, komunikaty oraz polecenia w
tych sprawach, rejestruje członków zwyczajnych, przyjmuje w poczet PZBS członków
wspierajcych,
g) powołuje i rozwizuje zespoły problemowe, wydziały, komisje i stanowiska do
rozwizywania lub wykonania okrelonych zada, uchwala regulaminy pracy Biura
Zwizku,
h) nadaje licencje zawodnika, sdziego sportowego i trenera.
3. Posiedzenia Prezydium odbywaj si w zalenoci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz
na miesic.
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§ 32
Prezes PZBS:
1. Prezes PZBS lub w razie jego nieobecnoci zastpujcy go wiceprezes ZG PZBS kieruje
działalnoci ZG PZBS, reprezentuje Zwizek na zewntrz, zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom ZG PZBS i Prezydium, czuwa nad przestrzeganiem przepisów, statutu,
regulaminów i uchwał PZBS.
2. Prezes PZBS reprezentuje pracodawc w stosunku do osób zatrudnionych w biurze
Zarzdu Zwizku.
3. W okresie midzy zebraniami ZG PZBS i jego Prezydium – Prezes PZBS podejmuje
decyzje w sprawach nagłych niecierpicych zwłoki (objtych kompetencjami Prezydium i
ZG PZBS).

§ 33
Rada Zwizku:
1. Rada Zwizku jest organem doradczo - opiniodawczym działajcym na podstawie
uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
2. W skład Rady Zwizku wchodz: Prezesi Zarzdów WOJEWÓDZKICH ZWIZKÓW
BRYDA SPORTOWEGO (WZBS), Przewodniczcy KR PZBS i Przewodniczcy: Rady
Zawodniczej, Rady Sdziów, Rady Trenerów oraz Rady Sponsorów.
3. Rada Zwizku wybiera ze swego grona Przewodniczcego i zastpc na okres 4 lat,
zwykł wikszoci głosów w obecnoci co najmniej połowy członków Rady Zwizku.
4. Zebrania Rady Zwizku zwoływane s raz w roku przez Przewodniczcego Rady. Na
danie co najmniej 1/2 Prezesów Zarzdów WOJEWÓDZKICH ZWIZKÓW
BRYDA SPORTOWEGO (WZBS) lub uchwały ZG PZBS zebrania Rady Zwizku
mog by zwoływane w innych terminach.
5. Zebraniom Rady Zwizku przewodniczy Przewodniczcy lub jego zastpca.
6. Do zakresu działania Rady Zwizku naley:
a) opiniowanie programów i kierunków działania PZBS oraz wysłuchiwanie składanych
w tym zakresie sprawozda i analiz,
b) zgłaszanie postulatów bd wniosków w sprawie realizacji uchwał Zjazdu i w innych
sprawach.
c) rozpatrywanie odwoła od decyzji Zarzdu Głównego PZBS dotyczcych
wykluczenia lub skrelenia członków zwyczajnych PZBS
7. Rada Zwizku wyraa opinie w sprawach:
a) klucza wyborczego na Zjazd,
b) powoływania w czasie kadencji Prezesa PZBS lub Przewodniczcego Komisji
Rewizyjnej ZG PZBS w przypadkach przewidzianych w § 28 pkt. 3 i § 34 pkt. 3.
c) składek od członków zwyczajnych oraz opłat startowych w Druynowych
Mistrzostwach Polski, (opinia Rady Zwizku w sprawie składek i opłat jest wica
dla ZG PZBS).
8. Rada Zwizku wyraa swoje stanowisko w drodze uchwały.
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§ 34
Komisja Rewizyjna
1. KR PZBS składa si z 3-5 członków oraz dwóch zastpców, wybieranych przez Zjazd.
2. KR PZBS wybiera ze swego grona wiceprzewodniczcego i sekretarza. KR PZBS nie
podlega Zarzdowi Głównemu 2 i działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
3. Komisja Rewizyjna odwołuje Przewodniczcego KR w przypadkach i na zasadach
okrelonych w § 28 pkt. 3. Wyboru nowego Przewodniczcego dokonuje KR PZBS,
sporód członków KR, po uzyskaniu opinii Rady Zwizku. Uchwała w tych sprawach
wymagaj wikszoci 2/3 głosów przy obecnoci 2/3 członków KR PZBS.
4. KR PZBS przedkłada Zjazdowi i Radzie Zwizku sprawozdanie i informacje oraz posiada
wyłczne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium dla ZG PZBS.
5. Protokoły z przeprowadzonych lustracji i kontroli KR PZBS przedkłada ZG PZBS i jego
Prezydium oraz Radzie Zwizku.
6. Do zada KR PZBS naley:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalnoci Zwizku,
ze szczególnym uwzgldnieniem gospodarki finansowej pod wzgldem celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci działa,
b) kontrolowanie działalnoci ZG PZBS i jego Prezydium,
c) wystpowanie do ZG PZBS i jego Prezydium oraz Prezesa PZBS z wnioskami
wynikajcymi z ustale kontroli i dania wyjanie oraz usunicia nieprawidłowoci,
a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób z
pełnionych funkcji.

§ 35
1. ZG PZBS i Prezydium Zarzdu s zobowizane zapozna si z wystpieniami KR PZBS
na swoich posiedzeniach i ustosunkowa si do nich.
2. Przewodniczcy KR PZBS lub upowaniony przez niego członek Komisji ma prawo bra
udział w posiedzeniach ZG PZBS oraz w posiedzeniach Prezydium ZG PZBS z głosem
doradczym.

§ 36
1. Rada Sdziów, Rada Trenerów, Rada Zawodnicza s pomocniczymi organami
opiniodawczo-konsultacyjnymi, działajcymi na podstawie uchwalonych przez siebie
regulaminów a zatwierdzonych przez ZG PZBS.
2. Rada Sdziów i Rada Trenerów wybierane s raz na cztery lata przez Kursokonferencj
Sdziów i Szkoleniowców.
3. Rada Zawodnicza reprezentuje rodowisko zawodników bryda wysoko
kwalifikowanego. Jej członkowie wybierani s raz na 4 lata przez zawodników
poszczególnych kategorii bryda wyczynowego - open, kobiet, seniorów i juniorów.
Kada kategoria musi mie przynajmniej jednego przedstawiciela.
4. Rad Sponsorów powołuje ZG PZBS sporód osób fizycznych i przedstawicieli osób
prawnych wspierajcych finansowo działalno Zwizku. Rada Sponsorów działa na
podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
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ROZDZIAŁ V
Jednostki Organizacyjne PZBS

§ 37
1. WOJEWÓDZKI ZWIZEK BRYDA SPORTOWEGO (WZBS) jest jedyn jednostk
organizacyjn działajc na terenie danego województwa. Działajce na obszarze
województwa jednostki terenowe s samorzdnymi jednostkami organizacyjnymi WZBS
zrzeszajcymi członków Zwizku w granicach obszaru swojego działania okrelonego
przez statuty zatwierdzone przez właciwe sdy rejestrowe.
2. Statut, regulaminy i uchwały jednostek organizacyjnych winny by zgodne ze statutem,
regulaminami i uchwałami PZBS.
3. Władz jednostek organizacyjnych jest Walny Zjazd oraz Zarzd i Komisja Rewizyjna
wybierane na okres 4-letnich kadencji przez Walne Zgromadzenia delegatów tych
stowarzysze.
4. Władze jednostek organizacyjnych realizuj na swym terenie cele i zadania PZBS.
5. Jednostki organizacyjne przekazuj do kasy zwizku składki i opłaty w wysokoci
ustalonej przez ZG PZBS w trybie okrelonym w regulaminach i instrukcji organizacyjnofinansowej PZBS.

§ 38
Jeeli jednostki organizacyjne PZBS naruszaj przepisy prawa lub przepisy zwizkowe albo
wykraczaj poza ustalony statutem, regulaminami i uchwałami władz PZBS zakres i sposób
działania – ZG PZBS moe stosownie do okolicznoci:
1. zada usunicia w okrelonym terminie dostrzeonego uchybienia,
2. zawiesi uchwał lub decyzj jednostki organizacyjnej niezgodn z prawem, statutem
PZBS lub regulaminami i uchwałami Zwizku oraz zada jej uchylenia, a w razie nie
uchylenia jej w wyznaczonym terminie uchyli tak uchwał lub decyzj,
3. 3.wystpi z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu samorzdnej jednostki
organizacyjnej PZBS.
4. zawiesi w prawach jednostk organizacyjn PZBS.
5. pozbawi jednostk organizacyjn członkostwa zwyczajnego.
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ROZDZIAŁ VI
Nagrody, odznaczenia i kary
§ 39
1. Zwizek ma prawo nagradzania i wyróniania zasłuonych dla rozwoju i popularyzacji
bryda porównawczego: działaczy, zawodników, szkoleniowców, sdziów, 8 członków
PZBS oraz innych osób fizycznych i prawnych
2. PZBS moe wystpowa o nadanie odznacze lub przyznanie nagród pastwowych i
ogólnosportowych dla osób wymienionych w pkt. 1.
3. Rodzaje nagród i wyrónie PZBS oraz warunki i zasady ich przyznawania okrelaj
odpowiednie przepisy i regulaminy Zwizku.

§ 40
1. Zwizek ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych PZBS, zawodników,
sdziów, szkoleniowców i działaczy.
2. Do orzekania w I instancji w postpowaniu dyscyplinarnym właciwe s:
a. Wydziały dyscypliny WZBS w sprawach:
- zwizanych z działalnoci danego województwa;
- działaczy danego okrgu
- zawodników bdcych w okresie karencji
- członków Zarzdu OZBS
b. Wydział Dyscypliny PZBS w sprawach:
- zwizanych z zawodami midzynarodowymi i rozgrywkami szczebla centralnego
- zawodników kadry narodowej
- działaczy Zarzdu PZBS
- członków Zarzdu WZBS
c. Nadzwyczajna Komisja powoływana przez Zarzd Główny PZBS w sprawach:
- członków tego Zarzdu
- członków Komisji Rewizyjnej PZBS
- Prezesów WZBS
3. Do orzekania w II instancji w postpowaniu dyscyplinarnym właciwe s:
a. Wydział Dyscypliny PZBS w sprawach, w których w I instancji orzekały
Wydziały Dyscypliny WZBS
b. Zarzd Główny PZBS w sprawach, w których w I instancji orzekał Wydział
Dyscypliny PZBS lub Nadzwyczajna Komisja powołana w trybie § 40 ust. 2 lit. d.
4. Ustala si nastpujce kary zasadnicze:
a. upomnienie
b. nagana
c. kara grzywny
d. okresowa dyskwalifikacja
e. dyskwalifikacja doywotni
5. Tryb postpowania dyscyplinarnego oraz kary dodatkowe okrela regulamin
dyscyplinarny uchwalony przez ZG PZBS.
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ROZDZIAŁ VII
Majtek PZBS
§ 41
Majtek Zwizku stanowi nieruchomoci, ruchomoci, fundusze, prawa oraz udziały,
obligacje i akcje.

§ 42
Na fundusz Zwizku składaj si:
1. składki i opłaty członkowskie,
2. wpływy z zawodów brydowych,
3. dochody z majtku nieruchomego i ruchomego,
4. dochody z działalnoci gospodarczej,
5. wpływy z działalnoci statutowej,
6. darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,
7. opłaty licencyjne, transferowe i inne od zawodników,
8. opłaty za wydawanie certyfikatów i atestacji,
9. inne wpływy uzyskane np. ze sponsorowania lub działalnoci reklamowej.

§ 43
1. Dochodami i majtkiem PZBS zarzdza ZG PZBS, a dochodami jednostek
organizacyjnych - ich władze.
2. Cały dochód PZBS moe by przeznaczony tylko na działalno statutow
3. W przypadku likwidacji jednostek organizacyjnych PZBS, majtek wczeniej im
przekazany przez PZBS przejmuje ZG PZBS.

§ 44
Dla wanoci owiadcze woli dotyczcych praw i obowizków majtkowych PZBS
wymagane jest współdziałanie łczne dwóch osób: Prezesa PZBS lub Wiceprezesa PZBS
(członka Prezydium) oraz członka ZG PZBS.
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ROZDZIAŁ VIII
Zmiany statutu i rozwizanie PZBS
§ 45
1. Zmiany statutu uchwala Zjazd wikszoci 2/3 głosów w obecnoci co najmniej połowy
ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwał w sprawie rozwizania PZBS i przeznaczenia jego majtku podejmuje Zjazd
wikszoci 2/3 głosów w obecnoci co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zjazdowi i ZG PZBS.
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