ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Lubuski Związek Brydża Sportowego
/ w skrócie LZBS/ zwane dalej Związkiem
§ 2
Terenem działalności Związku jest obszar województwa lubuskiego oraz
ewentualnie inny przyległy teren, z którego brydżowa organizacja zgłosiła
akces do LZBS. Siedzibą władz jest miasto Zielona Góra.
§3
Lubuski Związek posiada osobowość prawną wpisaną do rejestru.
§4
LZBS może być członkiem krajowych organizacji o podobnym profilu
działania.
§5
LZBS może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać
pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
1.LZBS działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej,prawa o
stowarzyszeniach, statutu Polskiego Związku Brydża Sportowego/PZBS/
oraz niniejszego statutu.
2.LZBS jest jednostką organizacyjną PZBS działającą w dyscyplinie
sportowej brydż.
3. Organem rejestrowym LZBS jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.
§7
LZBS opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
Dla realizacji określonych celów statutowych LZBS może zatrudniać
pracowników oraz prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami.
§ 8.
1.Jednostkami organizacyjnymi LZBS są stowarzyszenia, kluby sportowe.
2.Jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną.

ROZDZIAL II
Cele i środki działania
§9
1.Celem LZBS jest rozwijanie kultury , kultury fizycznej i dyscypliny
sportowej – brydż zgodnie z zasadami przyjętymi przez PZBS.
2.LZBS:
a/ wykorzystuje intelektualne,poznawcze,wychowawcze ,twórcze
i inne walory brydża porównawczego szczególnie wśród młodzieży.
b/szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie
wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie.
c/ krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair i kultury obyczajów.
d/ upowszechnia wiedzę o wynikach,o historii i teorii gry w brydża
oraz o prawie brydżowym.
§ 10
LZBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.Współdziałanie z władzami samorządowymi i sportowymi w celu
zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
2.Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
3.Organizowanie i prowadzenie szkolenia szczególnie młodzieży.
4.Realizację kalendarza sportowego PZBS i własnego.
5.Prowadzenie klasyfikacji sportowej,rejestracji wyników i zawodników

ROZDZIAL III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami LZBS są stowarzyszenia i kluby sportowe,z obszaru działania,
prowadzące działalność w zakresie brydża sportowego, które złożą pisemną
deklarację członkostwa i zostaną przyjęte przez Zarząd LZBS.
§ 12
Członkowie LZBS mają prawo do:
1.Uczestnictwa poprzez swoich delegatów w Walnym Zgromadzeniu
Delegatów LZBS w oparciu o uchwalone przez Zarząd LZBS
zasady wyborcze.
2.Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz LZBS
3.Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności PZBS i LZBS

4.Uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez
Związek na zasadach określonych przepisami PZBS
5.Wyboru władz LZBS oraz delegatów na Walne Zgromadzenie PZBS
§ 13
Członkowie LZBS są zobowiązani do:
1.Przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał
władz Związku i norm powszechnie obowiązującego prawa
2.Godnego reprezentowania LZBS
3.Regularnego opłacania składek i innych opłat określonych w
uchwałach,regulaminach i przepisach związkowych.
§ 14
Członkostwo w LZBS wygasa w przypadku:
1.Złożenia na piśmie do Zarządu LZBS oświadczenia o wystąpieniu
2.Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu LZBS w przypadku
istotnego naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego
Statutu lub innych przepisów Związku
3.Członkom wykluczonym / na podstawie pkt. 2/powyżej przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów LZBS. Odwołanie
może być złożone do Zarządu LZBS w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu. Walne Zgromadzenie
Delegatów odejmuje uchwałę w sprawie odwołania.

ROZDZIAŁ IV
Władze LZBS
PODROZDZIAŁ I
Postanowienia wspólne
§ 15
1.Władzami naczelnymi LZBS są:
1.Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej WZD
2.Zarząd LZBS
3.Komisja Rewizyjna LZBS
2.Członkiem władz LZBS może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych.
§ 16
1.Władza LZBS pochodzi z wyboru.
2 Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
3.Zasady wyboru władz LZBS uchwala każdorazowo WZD

4.Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje w głosowaniu tajnym WZD
§ 17
1.Kadencja Zarządu LZBS i kadencja Komisji Rewizyjnej LZBS jest wspólna
i trwa 4 lata. Kadencja kończy się z chwilą zakończenia kolejnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.
2.Liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do każdej
kadencji określa,w granicach wskazanych w statucie, uchwała WZD.
3.Rezygnacja z funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej LZBS
następuje na podstawie pisemnego oświadczenia rezygnującego.
4.Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej LZBS mogą być w każdym
czasie , z uwzględnieniem wymogów statutowych, odwołani uchwałą WZD,
podjętą bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie może złożyć
grupa 10 delegatów reprezentujących co najmniej 3 stowarzyszenia,kluby.
§ 18
W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
LZBS poniżej liczby określonej przez WZD mogą one dokonać kooptacji do
swojego składu nowych osób na wakujące stanowiska. Dookoptowani
członkowie zostają powołani na okres do końca bieżącej kadencji. Liczba
dookoptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby określonej przez
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.
§ 19
1.W przypadku, gdy w czasie kadencji liczebność KR LZBS wynosi statutowej
minimum, a kolejny członek KR przestanie pełnić swoją funkcję i nie jest
możliwa kooptacja , Zarząd LZBS zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie
wyborcze w celu uzupełnienia składu KR LZBS.
2.W przypadku, gdy w czasie kadencji liczba członków Zarządu LZBS ulegnie
zmniejszeniu poniżej statutowego minimum i kooptacja nie jest możliwa,
Komisja Rewizyjna LZBS zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Wyborcze.
3.Wybory, o których mowa w ust.1 i 2 dotyczą pozostałego okresu kadencji
4.Zwołanie Nadzwyczajnych Zgromadzeń, o których mowa w pkt 1 i 2
zwołuje się w terminie 15 dni od zaistniałej sytuacji, które muszą się odbyć
w terminie pomiędzy 14 a 60 dniami od dnia zwołania.
§ 20
Uchwały władz LZBS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, jeżeli statut lub regulaminy nie
stanowią inaczej. W odniesieniu do WZD przez liczbę uprawnionych do
głosowania rozumie się ogólną liczbę delegatów ustaloną dla danej kadencji.

PODROZDZIAŁ II
Walne Zgromadzenie Delegatów LZBS
§ 21.
1.Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą LZBS.
2.Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie
zwyczajne może być sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
3.O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania Zarząd LZBS
zawiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.
4.Zgromadzenie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez
siebie regulaminu, którego projekt przedstawia Zarząd LZBS.
5.W zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym- delegaci, a z głosem
doradczym członkowie ustępujących władz LZBS nie będący delegatami.
§ 22
1.Każdy klub, stowarzyszenie wybiera delegatów w proporcji 1 delegat na
każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych zawodników z opłaconą składką za
rok poprzedzający Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, wg.stanu
na 31 grudnia tego roku..
2.Wybory delegatów odbywają się w tym roku kalendarzowym, w którym
odbywa się Zgromadzenie, co najmniej 40 dni przed terminem WZD
Wykaz delegatów należy przekazać do Zarządu LZBS na co najmniej
30 dni przed terminem tego Zgromadzenia ,przedstawiając stosowne
uchwały o wyborze.
§ 23
1.Nadzwyczajne WZD LZBS zwoływane jest ;
1.Z inicjatywy Zarządu LZBS
2.Na wniosek Komisji Rewizyjnej LZBS
3.Na pisemny wniosek co najmniej połowy stowarzyszeń, klubów
należących do LZBS
2.Nadzwyczajne WZD zwołuje Zarząd LZBS w terminie 30 dni od daty
podjęcia uchwały, złożenia wniosku lub żądania.
3.W Nadzwyczajnym WZD biorą udział z głosem stanowiącym delegaci
wybrani na ostatnie zwyczajne WZD.
4.Nadzwyczajne WZD obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane
§ 24
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1.Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu LZBS , w tym Prezesa
Zarządu oraz członków KR , w tym Przewodniczącego.
2.Podejmowanie w głosowaniu tajnym uchwały w przedmiocie
udzielenia absolutorium Zarządowi LZBS na wniosek KR LZBS.

3.Uchwalanie generalnych kierunków działalności LZBS
4.Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz LZBS
5.Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze.
6.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu LZBS w sprawie
skreślenia lub wykluczenia członka LZBS
7.Uchwalanie i zmian statutu LZBS.
8.Podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania LZBS
§ 25
1. Zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz w roku w terminie 1.04-30.06
jako WZD sprawozdawcze oraz czwartym roku kadencji Zarządu i KR
jako WZD sprawozdawczo-w.yborcze.
2. WZD zwyczajne sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd z co
najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem. O dokładnym terminie i miejscu WZD
zwyczajnego Zarząd LZBS zawiadamia delegatów na to Zgromadzenie na co
najmniej 30 dni przed terminem.
PODROZDZIAŁ III
Zarząd LZBS
§ 26.
1 Zarząd jest organem wykonawczym LZBS
2.Zarząd składa się 7-9 osób w tym Prezesa. Przed wyborami składu zarządu
WZD wybiera Prezesa zarządu.
3.W razie ustąpienia Prezesa Zarządu przed końcem kadencji lub niemożnością
sprawowania przez niego funkcji , Zarząd odwołuje go z funkcji Prezesa
i dokonuje wyboru nowego Prezesa z pozostałych członków Zarządu.
Uchwała w tej sprawie wymaga większości 2/3 głosów przy obecności
2/3 członków Zarządu LZBS.
4.W przypadku nie wykonywania przez członka Zarządu swoich obowiązków
Zarząd na wniosek Prezesa może podjąć decyzję o jego odwolaniu.
Uchwała w tej sprawie wymaga większości przy 2/3 obecności członków..
5.Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał i 4 razy w roku.
§ 27
Do kompetencji Zarządu LZBS należy:
1.Reprezentowanie LZBS , przy czym do składania oświadczeń za LZBS
w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest
działanie łączne Prezesa lub Wiceprezesa i jednego członka Zarządu.
2.Uchwalanie jednolitego Kalendarza Sportowego LZBS.
3.Uchwalanie wysokości składek członkowskich, planu budżetowego.
4.Realizowanie uchwał , zaleceń , wytycznych WZD.
5.Kierowanie bieżącą działalnością Związku.

6.Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
7.Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów .
8.Przyjmowanie,zawieszanie,wykreślanie lub wykluczanie członków
9.Wnioskowanie do PZBS o nadanie tytułu członka honorowego oraz
innych wyróżnień i odznaczeń.
§ 28
1. Prezes LZBS lub w razie jego nieobecności Wiceprezes kieruje pracami
Zarządu, reprezentuje Związek na zewnątrz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Zarządu czuwa nad przestrzeganiem przepisów, statutu
regulaminów i uchwał WZD oraz PZBS.
2. W okresie między zebraniami Zarządu Prezes podejmuje decyzje w
w sprawach nagłych nie cierpiących zwłoki.
3. Funkcję Prezesa Zarządu LZBS można pełnić nieprzerwanie przez
2 kadencje.
PODROZDZIAŁIV
Komisja Rewizyjna
§ 29
1.Komisja Rewizyjna/ KR/ LZBS jest organem kontroli wewnętrznej, nie
podlega Zarządowi LZBS i działa w oparciu o niniejszy Statut .
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób , w tym Przewodniczącego.
3.Przewodniczący KR lub upoważniony przez niego członek KR LZBS mogą
uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu LZBS.
4.Komisja Rewizyjna przedkłada WZD sprawozdanie i informacje oraz
posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie absolutorium dla
Zarządu LZBS.
5.Protokoły z przeprowadzonych kontroli i lustracji KR przedkłada Zarządowi
6.Zarząd LZBS jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie po
niezwłocznym zapoznaniu się z wystąpieniem KR.
7.Do zadań i kompetencji KR należy:
1.Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu
działalności LZBS ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej pod względem celowości , rzetelności i gospodarności.
2. Kontrolowanie działalności Zarządu LZBS.
3. Występowanie do Zarządu LZBS z wnioskiem o zawieszenie
lub odwołanie członka Zarządu.
8.Członkami KR nie mogą być osoby które:
1.Są członkami Zarządu LZBS lub pozostają z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.

2.Były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe.

ROZDZIAL V
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 30
1.LZBS ma prawo nakładania kar na członków LZBS : zawodników,sędziów,
szkoleniowców i działaczy.
2.Zarząd LZBS powołuje na okres swojej kadencji Rzecznika Dyscyplinarnego
3.Rzecznik Dyscyplinarny LZBS działa w oparciu o niniejszy statut oraz
o postanowienia regulaminu dyscyplinarnego PZBS.
4.W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności
5.LZBS ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla brydża:
działaczy, zawodników,szkoleniowców, sędziów i innych osób zasłużonych
dla rozwoju i popularyzacji brydża na terenie swego działania.

ROZDZIAL VI
Majątek i fundusze LZBS
§ 31
1.Majątek LZBS stanowią prawa, których podmiotem jest LZBS.
2.Na fundusz LZBS składają się:
1.Składki i opłaty członkowskie
2.Wpływy z zawodów brydżowych
3.Darowizny, zapisy, dotacje, subwencje
4.Opłaty licencyjne,transferowe i inne uzyskane od zawodników
5.Inne wpływy uzyskane zgodnie z prawem np. ze sponsoringu
.3.Dochody LZBS mogą być przeznaczone jedynie na działalność statutową.

ROZDZIAL VI
Zmiana statutu i rozwiązanie LZBS
1.Zmiana niniejszego statutu lub przyjęcie nowego wymaga uchwały WZD
podjętej większością 2/3 głosów w obecności min połowy ogólnej liczby.
2.Uchwałę w sprawie rozwiązania LZBS i przeznaczeniu jego majątku
podejmuje WZD większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby delegatów

