
STATUT 

  

POZNAŃSKIEJ ASOCJACJI BRYDŻOWEJ 
 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Poznańska Asocjacja Brydżowa” (w skrócie PAB) i jest zwane 

w dalszej części PAB.  

§ 2 

Terenem działania PAB jest obszar Wielkopolski. 

Siedzibą władz PAB jest miasto Poznań. 

§ 3 

1. PAB działa w oparciu o ustawę z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz.U. nr 20, poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami), Ustawę o kulturze fizycznej 

z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. nr 25, poz. 113 wraz z późniejszymi zmianami) oraz 

niniejszy Statut.   

2. PAB posiada osobowość prawną. 

§ 4 

1. PAB może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji 

o podobnym profilu, a w szczególności w dyscyplinie brydż sportowy. 

2. O przystąpieniu do nich decyduje Walne Zebranie Delegatów. 

§ 5 

PAB może używać godła, barw, pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami.  



§ 6 

1. PAB opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.  

2. Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 7 

Celem działania PAB jest: 

1. Propagowanie brydża sportowego, 

2. Doskonalenie własnych umiejętności sportowych, 

3. Uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych w różnych rozgrywkach brydża 

sportowego organizowanych w Polsce oraz za granicą, 

4. Nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami w kraju i za granicą. 

§ 8 

Dla osiągnięcia celów określonych w § 7 PAB będzie: 

1) współdziałać z władzami sportowymi, państwowymi, samorządowymi w celu 

zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania brydża sportowego, 

2) wspierać inicjatywy zmierzające do popularyzacji brydża sportowego w środowisku, ze 

szczególnym uwzględnieniem szkół średnich, 

3) zrzeszać członków sekcji, drużyn, oraz osoby indywidualne zarejestrowane w PAB, 

4) organizować imprezy sportowe oraz szkolenia, treningi i kursy brydża sportowego, 

5) uczestniczyć w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Brydża 

Sportowego,  

6) brać udział w imprezach brydżowych organizowanych w Polsce oraz za granicą; 

7) prowadzić ewidencję sekcji, drużyn, zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy, 

8) prowadzić klasyfikację sportową oraz ranking, 

9) otaczać opieką i popierać brydża sportowego organizowanego w formie imprez 

środowiskowych i rekreacyjnych, szczególnie wśród młodzieży. 

§ 9 

PAB może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad ogólnych, określonych 

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej PAB służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. 

 

 



 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 10 

Członkowie dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych, 

4) uczestników. 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski i cudzoziemiec, bez względu na 

miejsce zamieszkania, niepozbawiony praw publicznych. 

2. Członkiem zwyczajnym jest każdy zawodnik z opłaconą składką i zarejestrowany 

w drużynie PAB w centralnej bazie zawodników Polskiego Związku Brydża 

Sportowego.  

3. (uchylony) 

 

§ 12 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1) brać czynny udział w pracach PAB, szkoleniach i innych imprezach organizowanych 

przez PAB, 

2) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności PAB, 

3) oceniać działalność PAB i jego władz, a także wysuwać pod ich adresem wnioski 

i postulaty, 

4) organizować się w drużyny; drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną PAB 

złożoną z min. sześciu członków,  

5) brać udział jako delegat swej drużyny, w Walnym i Nadzwyczajnym Zebraniu 

Delegatów PAB, 

6) nosić odznaki PAB i PZBS. 

§ 13 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1) godne i etyczne postępowanie oraz stosowanie zasad fair-play w rywalizacji sportowej 

i działalności społecznej, 

2) stosowanie się do postanowień statutu, regulaminów sportowych oraz innych, a także 

uchwał i zarządzeń władz PAB, 



3) terminowe opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonych przez Zarząd 

PAB. 

 

§ 14 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, organizacja i instytucja, która 

świadczy pomoc materialną dla PAB. Obowiązki członka wspierającego określone są 

w złożonych, zgodnie z regulaminem, deklaracjach. Członek wspierający ma prawo korzystać 

ze świadczeń PAB oraz uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach. 

§ 15 

Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność taką przyzna – w uznaniu szczególnych 

zasług dla PAB – przez zjazd delegatów na wniosek Zarządu. Każdy członek honorowy jest 

zwolniony od płacenia składek, natomiast przysługują mu wszystkie prawa członka 

zwyczajnego.  

§ 16 

Członkiem uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia, za zgoda swoich rodziców lub 

opiekunów prawnych – po złożeniu deklaracji. 

§ 17 

1. Członkostwo ustaje na skutek: 

- śmierci członka, 

- dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, 

- skreślenia na skutek zalegania w opłacaniu składek, za okres co najmniej pół roku, 

- wykluczenia z powodu działania na szkodę PAB lub jego członków, a także rażącego 

naruszenia statutu lub uchwał Zarządu, 

2. Skreślenie lub wykluczenie członka następuje w drodze uchwały Zarządu, 

3. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie, które należy złożyć w terminie 14 dni od 

daty otrzymania. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Delegatów. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

WŁADZE PAB 

§ 18 

1. Władzami PAB są: 

- Walne Zebranie Delegatów, 

- Zarząd PAB, 

- Komisja Rewizyjna. 

 



2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 

lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów, bezwzględną 

większością głosów. 

3. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich 

władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby 

delegatów uprawnionych do głosowania. 

4. W przypadku ustąpienia członków władz – władzom tym przysługuje prawo kooptacji. 

liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków władz pochodzących z wyboru. 

§ 19 

Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. 

§ 20 

1. Najwyższą władzą PAB jest Walne Zebranie Delegatów. 

2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci drużyn 

wybrani nie wcześniej niż na trzy miesiące przed Walnym Zebraniem Delegatów. 

Drużyna posiada jeden mandat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków. 

3. Walne Zebranie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze zbiera się co cztery lata i jest 

zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności co najmniej połowy 

delegatów uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę 

delegatów. 

4. (uchylony) 

5. O miejscu i terminie oraz projekcie porządku dziennego obrad Zarząd obowiązany jest 

zawiadomić drogą pisemną lub elektroniczną co najmniej na 14 dni przed terminem 

Walnego Zebrania Delegatów. 

§ 21 

1. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zostaje zwołane przez Zarząd PAB na 

żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/10 liczby członków PAB. 

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w terminie 

do 30 dni od daty złożenia wniosku, zawiadamiając o tym członków najpóźniej niż na 7 

dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Delegatów podając termin, miejsce oraz 

temat zebrania. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów rozpatruje tylko te sprawy, dla których 

zostało zwołane. 

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

1) uchwalenie ogólnych kierunków działania PAB, 

2) wybór i odwołanie Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej w oddzielnych głosowaniach, 

3) rozpatrywanie i ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4) uchwalenie statutu, 



5) uchwalanie wysokości wpisowego, 

6) nadawanie tytułu członka honorowego, 

7) decydowanie o rozwiązaniu PAB, 

8) (uchylony) 

9) rozpatrywanie odwołania członków od decyzji Zarządu, 

10) (uchylony) 

11) podejmowanie innych decyzji we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady. 

§ 23 

1. Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. 

2. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Skarbnika, którzy 

tworzą Prezydium. 

3. (uchylony) 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

trzech członków Zarządu, lub drogą korespondencyjną. 

5. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa, a w przypadku 

jego nieobecności głos Wiceprezesa. 

6. Zarząd reprezentuje PAB w stosunkach zewnętrznych. Oświadczenie woli w imieniu 

Zarządu składa Prezes łącznie z jednym z Członków Zarządu. 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) ustalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych, 

2) ustalanie regulaminu i innych niezbędnych przepisów dotyczących funkcjonowania 

PAB, 

3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i okresowej oceny działalności PAB i 

jego członków, 

4) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków PAB, 

5) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i drużyn, 

6) przedstawianie sprawozdania ze swojej działalności i realizacji uchwał na Walnym 

Zebraniu Delegatów, 

7) nadzorowanie działalności gospodarczej i zatwierdzanie jej bilansów, 

8) opracowywanie kalendarza imprez i rozgrywek ligowych, 

9) ustalenie wysokości składek członkowskich i drużyn za rejestrację oraz innych opłat na 

rzecz PAB. 

 

§ 25 

 

1. Prezydium Zarządu PAB kieruje działalnością PAB w okresie między posiedzeniami 

Zarządu. 

2. Prezydium w szczególności: 

- kieruje bieżącą działalnością PAB w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, 

- realizuje kalendarz sportowy, 

- podejmuje uchwały o sprawach wydatków PAB. 

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz 

na dwa miesiące. 

 



§ 26  

 

Prezes Zarządu 

1. Reprezentuje PAB na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu 

i Prezydium, czuwa nad przestrzeganiem regulaminów i uchwał PAB, 

2. Reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w PAB 

i współpracujących z PAB, 

3. Kieruje pracami PAB i je nadzoruje oraz w sprawach nagłych objętych kompetencjami 

Zarządu podejmuje decyzje w okresie pomiędzy zebraniami Zarządu. 

 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

 

§ 28 

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

- kontrolowanie całokształtu działalności PAB, 

- składanie Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdań z: 

o działalności Komisji Rewizyjnej, 

o działalności finansowej PAB, 

o oceny pracy Zarządu, 

- opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Zarządu, 

- wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z 

głosem doradczym.   

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK PAB 

§ 29 

Majątek PAB stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz wierzytelności. 

§ 30 

1. Dochody PAB tworzone są z: 

- wpisowego nowych członków, 

- składek członkowskich, 

- dotacji i darowizn na rzecz PAB, 

- organizowanych imprez  

- i z innych źródeł. 

2. Dochody PAB w całości przeznaczane są na realizację zadań statutowych. 



§ 31 

Majątkiem PAB dysponuje Zarząd wg ustalonego budżetu. 

§ 32 

Wszelkie dokumenty dotyczące praw i obowiązków majątkowych PAB wymagają dla swej 

ważności podpisów Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika. 

§ 33 

PAB może podpisywać umowy o przeznaczeniu dotacji lub innego dofinansowania na 

określony cel związany z zakresem jego działania. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

LIKWIDACJA PAB 

§ 34 

Rozwiązanie się PAB na podstawie własnej uchwały przeprowadza się w drodze likwidacji. 

Likwidacja PAB może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Delegatów 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do 

głosowania. 

§ 35 

Z wnioskiem o likwidację PAB mogą wystąpić członkowie lub władze PAB zwołując w tym 

celu Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. 

§ 36 

Tryb likwidacji i cel na który przekazany zostaje majątek zlikwidowanego PAB określa Walne 

Zebranie Delegatów w uchwale o likwidacji Stowarzyszenia. Likwidatorami PAB są 

członkowie Zarządu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 37 

(uchylony) 

§ 38 

Zmiana Statutu następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych 

do głosowania. 

 

       § 39 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie Ustawy 

o Stowarzyszeniach i Ustawy o Kulturze Fizycznej oraz Statut Polskiego Związku Brydża 

Sportowego. 

 

       § 40 

 

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów i Zarządowi 

PAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zmiany w Statucie wprowadzono: 

- dnia 15 maja 2012 roku uchwałą Walnego Zebrania Delegatów. 

 


