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Rozdział l
postanowienia oqólne

§1
lnterdyscyplinarny Związek Stowarzyszeń nosi nazwę: ,,Zachodniopomorska Federacja

Sportu", zwany w dalszej częścistatutu ,,Federacją".

§2
Tere'ńem działania Federacji jest obszar województwa zachodniopomorskiego, a siedzibą
jej władz jest miasto Szczecin.
ż. Dla realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działalnośćpoza granicami
kraju, na terenie innych państw Unii Europejskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.
]-,

§3
jest dobrowolnym, §amorządnym Związkiem Stowarzyszeń zarejestrowanym
i z tego tytułu posiada osobowośćprawną. Jest neutralna pod względem politycznym

J-. Federacja

światopoglądowym,
2. Federacja samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jej dziaialności.
3. Federacja realizuje zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
4. Federacja prowadzi działalnośćstatutową, może powierzać wykonywanie zleconych zadań
publicznych osobom trzecim przeznaczając środkina ten cel,
i

§4
Federacja dziata zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym z Ustawą z dnia 07 kwietnia 1989 r, Prawo o stowarzyszeniach, (Dz,U, Nr 79l2aa3-, poz.
855zpóźniejszymi zmianami),Ustawazdnia25czerwca2010r,Osporcie:](Dz.U.
złOtOr,
Nr !27, poz.857 z późniejszymizmianami), Ustawą z dnia 24 kwietnĘ, 2003r. O działalności
pożytku publicznego
i
wolontariacie (Dz,U.
N| ]'' 96;,poz. 873
późniejszymi
z
zmianami) oraz niniejszym statutem.

§5
Federacja może posiadać swój symbol, wyróżniający znak graficzny, odznaki organizacyjne
oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymiw tym zakresie przepisami,

§6
Federacja opiera swą działalnośćna pracy społecznej swych członków, działaczy sportowych
wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników w tym
czton ków Zarządu,jeŚ i za chodzi ta ka pot rze ba.

i
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międzynarodowych organizacji sportowych,

§8
Federacja w swojej działalnościwspółpracuje z organami administracji rządowej isamorządu
terytorialnego, pionami sportowymi oraz innymi organizacjami sportowymi i spotecznymi.

Rozdział ll
Ce|e Federacii isposobv ich realizacii

§9
1.

2.
3.

5.
6.

Celem działania Federacjijest rozwój i upowszechnianie sportu oraz skupianie Związków
Sportowych prowadzących działa lnośćna tere nie województwa zachod niopomorskiego.
Organizowanie i współudział w organizowaniu imprez sportowych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej granicami.
Podejmowanie dziaiań na rzecz promocji i rozwoju spońu w województwie
zachodniopomorskim.
Zapewnienie warunków dla właściwejrealizacji zadań metodyczno - szkoleniowych oraz
współzawodnictwa sportowego.
Działanie na rzecl integracji europejskiej orał rozwijanie kontaktów i współpracy
międzynarodowej.
Federacja może realizować zapisy § 9 pkt 1-5 we własnym zakresie lub za pośrednictwem
Członków Federacji,

§10
Federacja z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa realizuje swoje cele przez:
1-) opracowywanie kierunków rozwoju sportów w województwie zachodniopomorskim
iczuwanie nad ich realizacją,
2} sprawowanie opieki szkoleniowej
wychowawczej nad członkami stowarzyszeń
sportowych wchodzących
skład Federacji oraz kontroli nadzoru nad
przestrzeganiem pnez nich postanowień i regulaminów,
3} prowadzenie i organizowanie oraz współudział w organizowaniu:,.
a} szkolenia
b} szkolenia kadry trenersko - instruktorskiej, sędziów i działaczy, także we współpracy
z odpowiednimi instytucjami i orga nizacjami,
c} działalnościwychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie szeroko,,pojętej'kultury
fizycznej w województwie zachodniopomorskim,
4) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez czionków Federacji, zawodników
i wolontariuszy statutu Federacji i wydanych przez instytucje i organizacje nadrzędne
przepisów dotyczących uprawiania poszczególnych sportów,
.5) organizowanie i współuczestńiczenie w organizacji imprez sportowych na terenie
, Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej obszarem,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnościąmerytoryczną ifinansową realizowanych przez
członków Federacji zadań zleconych przez Federację,

w

i

zawodników,

i

.

.
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7) przygotowywanie reprezentacji województwa

sklej 31

sportowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej granicami,
8) ocenę realizacji procesu szkoleniowego i jego efektywności prowadzonego przez
członków Federacji,
9) współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w zakresie dziatalności sportowo
wychowawczej,
lO)wszelkie inne dziatania mające na celu umożliwienie realizacji celów statutowych
Federacji.
Dla zapewnienia środków na realizację celów Federacja może prowadzić działalność
gospodarczą, powoływać lub przystępować do innych organizacji w granicach prawem
dopuszczonych.
3, Federacja w zakresie swojej działalnościmoże realizować zarówno zadania wtasne, jak
i zlecane p":zez organy administracji państwowej samorządowej oraz inne podmioty
prawneRozdział lll
członkowie Federacii. ich prawa iobowiazki

§11
Członkowie Federacji dzielą się na:
1-) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§12

t. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być: Związki Sportowe oraz inne organizacje
o zbieżnym profilu działania, posiadające osobowośćprawną.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują pomoc
finansową lub organizacyjną izobowiążą się do przestrzegania statutu Federacji.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona
w działalnościna rzecz rozwoju kultury fizycznej Związku będącego członkiem Federacji.
4- Członkowie Federacji reprezentowani są przez Prezesa Związku będącego członkiem
Federacji lub upoważnionego członka Zarządu danego podmiotu. __': ,'
..
5. Przyjęcie w poczet członka zwyczajnego i wspierającego ,następuje uchwałą Zanądu
Federacji na podstawie pisemnego
,]
W przypadku odmownej decyzjiZanądu Federacji pnysługuje prawo odwotania na piśmie
do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów w ciągu 30 dni od daty iej otrzymania,
7. Godnośćczłonka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na w,niosek Żarządu
Federacji
2.

i

zgfoszenia.

,,

§13
1.

"Członek zwyczajny Federacji ma 5irawo do:
1} uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów,
2} czynnego i biernego prawa wyborczego,
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i postulatów wobec wiadz Federacji,
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależnoścido FJJÓŁ8ł,Szczecln
2. Członkowie wspierający
honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem czynnego biernego prawa wyborczego oraz prawa do głosowania
na Walnym Zebraniu Delegatów,

i
i

§14
Członkowie Federacji zobowiązani są do:
1-) przestrzegania statutu Federacji, uchwat władz, regulaminów oraz innych przepisów
obowiązujących w sporcie,
2) aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych Federacji,
3) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich określonychprzez Zarząd
Federacji,
4) dbania o pozytywny wizerunek Federacji.

§15
1. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:
1) wystąpienia z Federacji zgłoszonego na piśmieZarządowi,
2) wykreślenia członka Federacjiz właściwegoĘestru sądowego,
3) skreślenia z listy członków w przypadku nieoptacania sktadek cztonkowskich
w terminach ustalonych pnez Zarząd,
4} skreślenia lub zawieszenia z powodu naruszenia postanowień statutu lub przepisów
obowiązujących w sporcie.
2. SkreŚlenie lub zawieszenie następuje na mocy prawomocnej uchwały Zarządu Federacji,
3. Od uchwał Zarządu w sprawach przyjęcia, skreślenia lub zawieszenia przysługuje
odwotanie do Walnego Zebrania Delegatów w terminie do 30 dni od daty doręczenia
uchwały.

§16

L.

W przypadku naruszenia przez cztonka Federacji postanowićń statutu, regulaminów lub
1}zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usilnięcia w określonym
,1

terminie,

2) odmówienia pomocy finansowej

uchybienia,

i

poparcia organizacyjnegó. do czasu usunięcia

3)zawieszenianaokresniedluższyniż5miesięcy,

]

4) skreślenialub zawieszenia określonegow §15 pkt 1 ppkt 4,
2. zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
3. Od uchwał łarządu w przedmiocie skreślenia lub zawieszenia, przysiuguje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia
uchwały.
4,.Za datę doręczenia przyjmuje Śię datę osobistego odbioru uchwaty, względnie datę
doręczenia listu poleconego za pośrednictwem poczty na adres siedziby członka
Federacji,
5. Odwołanie wnosisię na piśmieza pośrednictwem Zarządu Federacji.
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Rozdział lV
władze Federacii

§17
1. Władzami Federacji są:
1) Walne Zebranie Delegatów,
2\ Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, przy czym mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
wygasają wraz o odbyciem Walnego Zebrania, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za ostatni pełny rok obrotowy petnienia funkcji przez członków tych organów.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje spotecznie, wyjątek stanowi urzędujący wiceprezes
Zarządu. Podstawę, sposób i wysokośćmiesięcznego wynagrodzenia dla członka Zanądu
Pełniącego funkcję Wiceprezesa Unędującego ustala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu,
Pny akceptacji Komisji Rewizyjnej. W umowach między Federacją a cztonkiem Zarządu
oraz w sporach z nim, Federację reprezentuje przedstawiciel Komisji Rewizyjnej wskazany
w uchwale tej Komisji lub peinomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.
4. JeŻeli inne postanowienia §tatutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą
większoŚcią głosów, pny obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych
do głosowania.
5. Wybory do Zarządu Federacji odbywają się jeden raz podczas kadencji, chyba że dotyczy
to wyborów uzupełniających, zgodnie z § 19 pkt 4 i 5

§18
Członkostwo we wtadzach Federacji ustaje na skutek:
1) śmierci członka władz,
2) rezygnacjiczłonka władz ztożonej na piśmie,
3} skreśleniana mocy prawomocnej uchwały zarządu Federacjiw pnypadku:
a) dziaiania na szkodę Federacji,
b) nieprzestrzegania postanowień statutu lub przepisów wydanych na jego podstawie,
4) skreślenia członka władz Federacji,
5) Zakończenia kadencji.

§19

,.

1, Członek władz wybranych i zapisanych w §17 pkt t ppkt 2 i 3 może być odwołany
w trakcie kadencji przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania,
2. NieobecnoŚĆ nieusprawiedliwiona członka władz na tęech kolejnych zebraniach stanowi
podstawę do postawienia wniosku w sprawie jego odwołania,
3. Decyzję o postawienie wniosku o skreślenie członka Zarząduw formie uchwaĘ podejmuje
Zarząd, natomiast decyzję o postawieniu wniosku o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje uchwałą Komisja Rewizyjna i przedkłada decyzję Zarządowi.
4. Władze Federacji mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy
ubyliw czasie tnłrania kadencji.
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w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
7. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego sktad uległ zmniejszeniu.
8. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1l3 składu organu,
9. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji, wyboru nowego Prezesa
dokonuje Zarząd spośród swoich członków wybranych na Walnym Zebraniu, Nie
dopuszcza się wyboru nowego Prezesa przezżarząd spośród członków dokooptowanych
do składu Zarządu w czasie trwania kadencji.
1-0. W sytuacji braku decyzji o wyborze nowego Prezesa spośród członków Zarządu, wybór na
tę funkcję następuje na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.
11. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swego grona nowych członków
w rniejsce tych, którzy z różnych przyczyn zrezygnowali z pracy w komisji w czasie trwania
kadencji, przy czym zawsze co najmniej Il3 składu komisji musi pochodzić
z wyboru.
12, W przypadku rezygnacji dwóch członków Komisji Rewizyjnej,Zarząd zwoła Nadzwyczajne
Walne Zebranie, na którym wybrany zostanie nowy skład Komisji.
6.

ur.

W razie zmniejszenia się składu władz Federacji wymienionych w §17 pkt 1

walne zebranie Delegatów

§20
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Najwyższąwładzą Federacjijest Walne Zebranie Delegatów {dalej zwane Walne Zebranie).
Walne Zebranie może byćZwyczajne lub Nadzwyczajne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze zwotywane jest co cztery lata.
Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się w połowie kadencji jednak nie później niż
w l kwartale trzeciego roku,
Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Federacji, O terminie, miejscu i ponądku
obrad Walnego Zebrania larząd powiadamia członków listem poleconym lub w inny
skuteczny sposób, co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania,
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoĘwane jest przez Zanąd z własnej inicjatywy,
na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Ll2liczby członków zwyczajnych Federacji.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od daty
złożenia wniosku iobraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane,
Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecnościco najmniej połowy
delegatów uprawnionych do głosowania w l terminie, w 1,1 terminie - po 1_5 minutach
od terminu zaplanowanego jako l termin bez względu na liczbę obec.nych,

§21
1. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym z czynnym prawem wyborczym udział
biorą delegaci członków zwyczajnych FederaĄi oraz członkowie ustępującego Zarządu
i Komisji Rewizyjnej po uzyskaniu absolutorium. Natomiast z biernym prawem
wyborczym udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym biorą osoby
za proszone przez Zarząd.
2. Delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybrani przez zebrania członków
Federacji zachowują mandaty do dnia zwołania następnego Zwyczajnego Walnego
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z następującymi zasada mi :
Szczecln
- 70-485
Liczba delegatów przypadających poszczególnym czlonkom Jest
uzaleznlona
od uzyskanych przez nich wyników sportowych, w roku popnedzającym Walne Zebranie
wedtug następującego klucza :
1} za uzyskanie w Systemie Sportu Mlodzieżowego
od 0 do 100 pkt. 1delegat
od 101 do 300 pkt.
2 delegatów
od 301 do 500 pkt,
3 delegatów
od 501 do 700 pkt.
4 delegatów
powyżej 700 pkt.
5 delegatów,
2} ponadto każdy zespół w lidze najwyższego szczebla rozgrywek w grach zespołowych
- 1delegat,
3) za każdego czfonka Kadry Olimpijskiej uAu - 1delegat,
4} za Mistrza Świata seniorów - 1- delegat.
3, Członkowie wspierający i honorowi biorą udział w Walnym Zebraniu z gtosem doradczym,
4. W pnypadku, gdy delegaci na Walne Zebranie nie udzielą absolutorium ustępującemu
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnym jego członkom, to wymienieni
członkowie, których dzialalnośćbyła powodem nie udzielenia absolutorium, nie mogą
kandydować do władz następnej kadencji.
5, Sposób prowadzenia i dokumentowania obrad Walnego Zebrania określa jego regulamin,
uchwalany każdorazowo przez Walne Zebranie.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

§22

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalnościwładzFederacji,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie ogólnych kierunków i programu działania Federacji,
4) wybór Prezesa,
5) wyboru Prezesa Zanądu Federacji dokonuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
spośród:
a)kandydata zgtoszone go przezZarząd z własnej inicjatywy,
b)kandydatów zgłoszonych za pośrednictwemZarządu Federacji przezczłonków Federacji
w terminie do 30 dni przed wyznaczonym terminem,
c)zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie, zgodę kandydata na :kandydowanie oraz
oświadczenie o nie karalności i nie prowadzonym wobec kańd|data postępowaniu
,]

7) powotywanie izatwierdzenie składu Rady Federacji,,
8) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Ęederacji,
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
10) rozpatrywanie odwotań od uchwałZarządu w sprawach członkowskich,
1-1)zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Rady Federacji,
12)nadawanie godności cztonka honorowego Zachodniopomorskiej Federacji Sportu
szczególnie zastużonym dla rozwoju sportu,
13} podejmowanie uchwał w innyih sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych
władz,
]
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zarzad Federacii
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ul, Królowej Korony Polskiej 31

70-4B5 Szczecin
§23
jest
1. łarząd Federacji wybierany
w ]iczbie do 11 osób, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów
oraz członków Zarządu
2. Prezes Federacji wybierany jest przez Walne Zebranie Delegatów w drodze oddzielnego

gtosowania.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w terminie do 30 dniod daty wyboru.
4. W pnypadku ustąpienia Prezesa Zarządu w trakcie kadencji, wyboru p,o. Prezesa
dokonuje Zarząd spośród swoich członków i w ciągu trzech miesięcy zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru Prezesa, chyba że ustąpienie nastąpi
w ostatnich 3 miesiącach kadencji.
5. Liczebnośćiskład Zarządu ustala Walne Zebranie na daną kadencję.

§24
Do kom pet enĄi Zarządu należy:

realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
2} kierowanie działalnością,zarządzanie majątkiem i reprezentowanie Federacji,
3} uchwalanie preliminarzy budżetu Federacjioraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
4) uchwalanie planów działania Federacji,
5) powotywanie wydziałów, komisji problemowych i innych jednostek organizacyjnych oraz
uchwalanie regulaminów działania tych organów,
6) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Federacji,
7} przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie oraz wykluczanie członków Federacji,
8) zwotywanie Walnego Zebrania,
9) rozpatrywanie wniosków o przyznaniu nagród lub wyróżnień członkom, działaczom,
zawodnikom, trenerom i instruktorom,
10}rozpatrywanie wniosków o nałożeniekar na: członków, dzialaczy, zawodników, trenerów
i instruktorów uczestniczących w zadaniach realizowanych pzez Federację,
11} ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat wynikających z realizowanych
zadań,
1-2) ocena działalnościczłonków Federacji,
13) powoływanie
14}inne nie zastrzeżone do kompetencjiWalnego Zebrania.
1-)

komisjidyscyplinarnej,
§25

]-.

]]

,.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz
na kwartat

2. Uchwały Zarządu zapadajązwykłą większościągłosów, przy obecności co najmniej"połowy
cztonków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Urzędującego. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos przewodniczącego zebrania,
3, Organem wykonawczymZarządu jest Biuro Federacji, które działa w oparciu o regulamin
zatwierdzony przez Zarząd.
4, -Pracami Biura kieruje Dyrektor - Wiceprezes Urzędujący, który odpowiada za prawidłową
gospodarkę finansową Federacji, dba o pozytywny wizerunek Federacji a także realizację
posta nowie ń Zarządu i uchwat,Wa nego Ze bra nia.
5. Dyrektor jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Biuze Federacji.
6. Dyrektora Biura powołuje iodwołujeZarząd na wniosek Prezesa.
l
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Zebranie.

w Szczecinie

i

organami, doradczym zarządu są: Rada Federacji i zespół M".1b§i9lffi§ffiffiffil,skiej
wybrany przez Radę Federacjiizatwierdzony przez Zarząd Federacji.
Podczas posiedzeń Rady, Zarząd Federacji reprezentowany jest przez Prezesa iDyrektora
Biura łącznie lub przez v-ce Prezesa z Dyrektorem Biura łącznie. Na każde swoje
posiedzenie Rada Federacji ma prawo zaprosić przedstawiciela Komisji Rewizyjnej,
Rada Federacii

§26
t, Rada Federacji jest organem doradczym i opiniotwórczym Federacji w zakresie procesów
szkoleniowych, ich projektów, w porozumieniem z Wojewódzkim Zespołem MetodycznoSzkoleniowym Federacji.
ż. llośćczłonków Rady Federacji ustala się na podstawie ilościczłonków zrzeszonych
w Federacjiw roku popnedzającym termin Walnego Zebrania.
3, W skład Rady Federacji wchodzą Prezesi członków Federacji lub upoważnione przez nich
osoby nie będące członkamiZarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Rada Federacji pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
5. Rada Federacji wskazuje Zarządowi kierunki istrategie określające sposób rozwoju kultury
fizycznej w województwie zachodniopomorskim.
Wybiera i zatwierdza kandydatów do Wojewódzkiego Zespołu Metodyczno
Szkoleniowego Federacj i.
7. Kadencja Rady trwa cztery lata
komisia Rewizvina

§27

L.
2.
3.

4.
5.

Komisja Rewizyjna wybierana jest w liczbie 3 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza
iczłonka.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać
udział w posiedzeniachZarządu i Rady Federacji z głosem doradczym.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, ,przy obecnościco najmniej
dwóch członków Komisji. Przy równej ilościgłosów decyduje głos przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
Protokoty z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna 'pĘedkłada Zarządowi
i przechowuje w siedzibie biura Federacji.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad całoksztattem działalnościFederacji. W przypadku stwierdzenia

usterek lub nieprawidłowościKomisja ma prawo żądaćod Zarządu wyjaśnień.
Ż. Przeprowadzanie przynajmniej, raz w roku kontroli bieżącej, ze szczególnym
"
uwzględnieniem działalnościfinansowej pod względem gospodarności, celowości,
rzetelnoŚci oraz zgodnoŚci z postanowieniamistatutu i uchwałamiWalnego Zebrania.
3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych; w przypadku stwierdzenia uchybień - określanie
terminu isposobu ich usunięcia,
Strona 9 z 11
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4. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu
o udzielenie absolutoriumZarządowi

_
Delegatów oraz

Federacji.
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Rozdział V
Nagrodv i urvróżnienia

§29

t. Łarząd Federacji ma prawo wyróżniania i

nagradzania oraz występowania o nadanie
odznaczeń państwowych, samorządowych i resortowych zasłużonymdla działalności
Federacjiczłonkom, zawodnikom, szkoleniowcom, sędziom idziałaczom sportowym.
2. 7anąd Federacji może występować o nadanie odznaczeń państwowych, samorządowych
i resortowych wolonta riuszom.
3, Rodzaje nagród:
1) pochwata,
2) dyplom,
3) odznaczenia,
4) nagroda pieniężna lub rzeczowa.

Rozdział Vl
Maiatek Federacii

§30
1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomościi fundusze.
2. Na fundusze Federacjiskładają się:
]-) wptywy ze składek członkowskich i innych opłat wynikających z realizowanych zadań,
2) dotacje izadania zlecone,
3} darowizny, spadki, zapisy,
4} ofiarnośćpubliczna,

5) dochody uzyskane z działalnościstatutowej igospodarczej,
6) kredyty i pożyczki,

§31

Federację reprezentuje Prezes, Dla ważnościoświadczeń wóli. dotyczących praw

i obowiązków majątkowych powyżej kwoty 50.000 zł,oraz niemajątkowych, wymagane jest
współdziatanie Prezesa i jednego z Wiceprezesów lub dwQch Wicepreiesów działających
wspólnie.

§32
]- Zakres i zasady dziatalności finansowej Federacji określająuchwały Walnego Zebrania,
_

zgodnie z obowiązującym praŃein.
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Federacja nie
1)Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem FeilgńŃxpiterrn*entnąnCąv_
''*'ECIN_CE*,RIIMry§ZOZD.IND
swoich cztonków, pracowników Biura Federacjl a także osób będ§Eićf,\lIffi$&§BInY.§ĄOOWEG0

ż|Przekazywać majątku na rzecz członków Federacji, pracownilłbl6rfiąlłaĘd€Iati|skiej sr
a także osób będących bliskimi, na zasadach innych niż w stosunku do78st8ąFń'Ó3fl,"
a w szczególności, jeśliprzekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,

3)Wykonystywać majątku na rzecz członków, pracowników Biura Federacji a także dla
osób będących ich bliskimi, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba,
że to wykonanie wynika ze statutowego celu Federacji,
4)Do osób bliskich zalicza się: wspóimałżonka, krewnego w linii prostej oraz krewnego
linii bocznej do lI stopnia, powinowatego w linii bocznej ll stopnia, osobą związaną
tytułem przysposobienia, opieki, kurateli, a także osobę pozostającą w faktycznym
pożyciu ,

Rozdział

vll

zmiana statutu i postanowienia końcowe
§33
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Federacji podejmuje Walne Zebranie
większością2/3 głosów, prży obecnościco najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
przedstawicie li człon ków Federacji.
ż. Uchwała o rozwiązaniu się Federacji wyznacza likwidatorów, określasposób likwidacji
i cel, na jaki pneznaczony zostanie majątek.
3. lnterpretacja niniejszego Statutu należy do kompetenĄiZarządu Federacji a w pnypadku
odwołań, do Walnego Zebrania Delegatów,
4. Zmiana Statutu wymaga dla swojej ważnościzatwierdzenia przez organ Ęestracyjny.

Szczecin, dnia

1-2

grudnia 2016 roku.
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Stwierdzam, ze niniejszy dokument odpowiada co do treścistafutowi objęte.mu treściąwpisu
dokonanego w dniu 09.01.2002r. KRS 19720 (sygrr.akt §Z XVII Ns Rej KRs 528l l0tl529)
wraz ze mrianami dokonanymi w dniach:2I.0t.20M r. (sygn. akt SZ XVII Ns Rej I(RS
7909/03/24),27,a6.2013 r. (sygn. akt SZ XIII Ns Rej I(RS 4788113/777), 16.03.2017r. (sygn.
akt sZ XIII Ns Rej KRS 4l2lll7l450).
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