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S T A T U T 

OPOLSKIEGO  ZWIĄZKU BRYDŻA  SPORTOWEGO 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1 

Opolski Związek Brydża Sportowego w skrócie OZBS i dalej zwany OZBS jest 

stowarzyszeniem zrzeszającym kluby, których działalność służy rozwojowi 

i upowszechnianiu brydża sportowego. 

§2 

1. Terenem działania OZBS jest obszar województwa opolskiego. 

2. Siedzibą OZBS jest miasto Opole. 

§3 

OZBS posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

§4 

1. OZBS jest członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

2. OZBS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnym profilu działania. 

§5 

OZBS może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§6 

1. OZBS działa na podstawie Ustawy o sporcie, prawa o stowarzyszeniach 

i niniejszego statutu. 

2. Statut, Regulaminy, Uchwały Związku winny być zgodne ze Statutem, 

Uchwałami, Regulaminami Polskiego Związku Brydża Sportowego. 
3. OZBS jest wojewódzkim związkiem sportowym w zrozumieniu przepisów 

ustawy o sporcie w dyscyplinie: brydż. 

 

§7 
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OZBS jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach nie 

zarobkowych, opiera swą, działalność na pracy społecznej członków i działaczy; 

do prowadzenia prac może zatrudniać pracowników. 

§8 
Jednostkami OZBS są Kluby i Towarzystwa brydżowe, sekcje i drużyny brydża 

sportowego klubów sportowych mających charakter stowarzyszenia. 

 

Rozdział  II 

Cele i środki działania. 

§9 

1. OZBS skupia ludzi traktujących brydża porównawczego jako grę w problemy 

przy pomocy kart, stwarza im warunki ułatwiające uprawianie brydża jako 

dyscypliny sportu rekreacyjnego lub kwalifikowanego zgodnie z doktryną 

organizacyjną: brydż – hobby – kultura – sport. 

2. Celem OZBS jest rozwijanie kultury, kultury fizycznej i dyscypliny sportowej – 

brydż. 

3. OZBS : 

 wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne 

walory brydża porównawczego szczególnie w działalności wśród 

młodzieży, 

 szerzy wiedzę o walorach brydża porównawczego oraz czynnie wspiera 

działania podejmowane w tej dziedzinie, 

 krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair i kulturalnych obyczajów, 

 uczestniczy w zwalczaniu nałogu palenia tytoniu, 

 upowszechnia wiedzę o znaczących wynikach sportowych polskich 

brydżystów, o historii i teorii gry w brydża oraz prawie brydżowym, 

 zachowuje w swej działalności równoważność pomiędzy brydżem 

uprawianym w formie sportu rekreacyjnego, a brydżem uprawianym 

w formie wykwalifikowanego wyczynu. 

§10  
OZBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez : 

1. umożliwienie zrzeszania się miłośników brydża w jednostkach 

organizacyjnych OZBS, 

2. opracowanie kierunków rozwoju brydża sportowego w województwie 

opolskim, 

3. organizowanie i prowadzenie : 
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 w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, 
międzynarodowych, pucharowych, treningowych, propagandowych 
i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego, 

 okręgowej klasyfikacji sportowej, 

 szkolenie i doszkalanie trenerów i instruktorów brydża oraz sędziów 

i działaczy oraz nadawanie im uprawnień i licencji w ramach kompetencji 

/określa PZBS/, 

 obozów i wczasów rekreacyjno – brydżowych oraz wycieczek sportowo - 

turystycznych brydż porównawczego. 

4. ustalenie w odniesieniu do zawodów brydża porównawczego : 

 kalendarza sportowego i regulaminu rozgrywek w okręgu, 

 zasad i norm użytkowania brydżowego sprzętu sportowego. 

5.  sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz 

kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień regulaminów 
i uchwał władz OZBS oraz przepisów i zasad uprawiania brydża 

porównawczego. 

6.  wnioskowanie o nadawanie odznak, których warunki uzyskania związane są 

z realizacją celów PZBS oraz nakładanie kar dyscyplinarnych i prowadzenie 

ich ewidencji. 

7.  inicjowanie, prowadzenie i oraz rozwijanie i popieranie prac, w tym także 

naukowych, z teorii brydża i prawa brydżowego. 

8.  prowadzenie działalności wydawniczej oraz wspieranie inicjatyw w zakresie 

produkowania sprzętu i akcesoriów brydżowych. 

9.  otaczanie opieką oraz popieranie brydża porównawczego organizowanego 

w formie imprez środowiskowych, branżowych, itp. 

10. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych 
umożliwiających uzyskanie środków na realizację celów i zadań OZBS. 

11. podejmowanie innych form działalności związanych z prowadzoną przez 

OZBS działalnością statutową. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§11 
Członkowie OZBS dzielą się na : 

1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 

3. honorowych. 
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§12 

Członkami zwyczajnymi OZBS są : 

 kluby działające w zakresie brydża sportowego, które złożyły pisemną 
deklarację członkostwa i zostaną przyjęte do OZBS przez Zarząd OZBS. 

 

§13 

Członkowie zwyczajni OZBS mają prawo do : 

1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów OZBS za pośrednictwem 

delegatów wybranych w oparciu o uchwalone przez Zarząd Główny PZBS zasady 

wyborcze, 

2. zgłoszenia postulatów i wniosków wobec władz OZBS, 

3. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

OZBS, 

4. uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez OZBS na zasadach 

określonych przepisami OZBS. 

§14  

Członkowie zwyczajni OZBS są zobowiązani do : 

 przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz 

OZBS oraz przepisów obowiązujących w sporcie, 

 godnego reprezentowania OZBS, 

 regularnego opłacania składek i innych opłat OZBS określonych w uchwałach, 
regulaminach i przepisach OZBS. 

§15 

1. Członkostwo zwyczajne OZBS ustaje w przypadku: 

 wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz OZBS, lub likwidacji danej 

jednostki organizacyjnej OZBS, 

 skreślenia z listy członków wskutek zaległości w opłacaniu składek i opłat przez  

okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

 wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały władz OZBS w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego statutu. 

 

2. Członkom zwyczajnym i pośrednim skreślonym lub wykluczonym przysługuje 

odwołanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub 

wykluczeniu, oraz prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów 

OZBS. 

3. Członek zwyczajny OZBS, jak również członek zwyczajny pośredni może być 

zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd OZBS w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego statutu, 

4. Zawieszenie członka zwyczajnego OZBS w prawach członkowskich polega na 
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okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych a w szczególności prawa do 

udziału we współzawodnictwie sportowym i innych. 

§16 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje 

opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez władze OZBS. 

2. Członek wspierający ma prawa wyborcze czynne, nie posiada biernego prawa  

    wyborczego. 

3. Członkostwo wspierające OZBS ustaje w przypadku : 

 wystąpienia na piśmie do Zarządu OZBS, 

 skreślenia z listy członków wskutek naruszenia postanowień statutu. 
 

§17 

 Godność członka honorowego nadaje zgromadzenie na wniosek Zarządu OZBS 
osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju brydża sportowego  

w województwie opolskim. 

 Członek honorowy może być pozbawiony przyznanego tytułu i uprawnień przez 

Zgromadzenie na wniosek Zarządu OZBS w razie popełnienia czynu 

niegodnego obywatela Rzeczpospolitej Polski. 

Rozdział  IV 

Władze OZBS 
 

§18 

Władzami OZBS są : 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej Zgromadzeniem,  

2. Zarząd OZBS,  

3. Komisja Rewizyjna OZBS, zwana dalej KR. 

§19 
1. Władze OZBS pochodzą z wyboru, 

2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie OZBS i KR,  

3. Zasady wyboru władz OZBS ustala każdorazowo Zgromadzenie, 

4. Wybory są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych   

    do głosowania. 

§20 

1. Kadencja władz naczelnych OZBS trwa 4 lata 

2. Delegaci na Zgromadzenie zachowują ważność mandatów do czasu zwołania 
następnego zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów OZBS. 
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§21 

Zarząd OZBS i KR mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione       

w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może 

przekroczyć 1/3 liczby składu pochodzącego z wyborów. 

§22 

Uchwały władz zapadają zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej 1/2 

ogólnej liczby uprawnionych do glosowania, jeżeli niniejszy statut nie stanowi 

inaczej.

Walne Zgromadzenie Delegatów OZBS 

§23 
1. Walne Zgromadzenie Delegatów (zwyczajne lub nadzwyczajne) – zwane dalej 

Zgromadzeniem jest najwyższą władzą OZBS. 

 2. W Zgromadzeniu udział biorą : 

 z głosem stanowiącym – delegaci wybrani wg zasad ustalonych przez Zarząd 

OZBS, 

 z głosem doradczym – członkowie Zarządu OZBS, członkowie wspierający 
oraz zaproszeni goście nie będącymi delegatami. 

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia Zarząd   

    OZBS zawiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem.  

4. Zgromadzenie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie    

    regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd OZBS. 

§24 
 Nadzwyczajne Zgromadzenie OZBS zwoływane jest z inicjatywy Zarządu 

OZBS na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych OZBS. 

 Nadzwyczajne Zgromadzenie OZBS w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia 

postanowienia, złożenia wniosku lub żądania. 

 Zgromadzenie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których  

został zwołany. 

 W nadzwyczajnym Zgromadzeniu biorą, udział delegaci wybrani na ostatnim 
Zgromadzeniu zwyczajnym oraz z głosem doradczym członkowie OZBS. 

§25 

W sprawach w których Statut nie określa właściwości OZBS, podejmowanie 

Uchwał i Decyzji należy do kompetencji Zgromadzenia a w szczególności : 

1. Wybór Prezesa OZBS, Zarządu i KR. 
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2. Uchwalenie generalnych kierunków działania OZBS oraz zadań dla władz 
OZBS. 

3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz OZBS. 

4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu 

Zarządowi OZBS i KR. 
5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze OZBS. 

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał władz OZBS w sprawach wykluczenia 

lub skreślenia członka zwyczajnego lub zwyczajnego pośredniego OZBS. 

 

 

 

Zarząd Opolskiego Związku Brydża Sportowego 

§26 

1. Zarząd składa się z 5 – 10 członków. 

2. Zgromadzenie przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa OZBS. 

3. W razie ustąpienia Prezesa w czasie jego kadencji lub niemożności 
sprawowania przez niego funkcji, wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarząd 

spośród członków Zarządu. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy 

obecności 2/3 członków Zarządu. 

4. Zarząd wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

5. W przypadku niewykonywania przez członka Zarządu jego obowiązków Zarząd 

OZBS na wniosek Prezesa może podjąć decyzję o jego odwołaniu z Zarządu. 

Uchwała ta wymaga 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu. 

§27 

1. Zarząd OZBS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

ustalającego wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji 
poszczególnych członków, ogniw Zarządu i Komisji Problemowych. 

2. Posiedzenia Zarządu OZBS odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał, a jego Uchwały zapadają zwykłą, większością głosów przy 

obecności 2/3 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Zebrania. 

§28 

Do kompetencji Zarządu OZBS należy : 
1. Reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu. 

2. Uchwalenie kalendarza sportowego OZBS oraz planu pracy Zarządu, 

planów finansowych i budżetu. 

3. Decydowanie o przystąpieniu OZBS do krajowych i międzynarodowych 

organizacji oraz instytucji gospodarczych. 
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4. Uchwalenie wysokości opłat i składek. 

5. Angażowanie na wniosek Prezesa OZBS pracownika do Biura OZBS. 

6. Występowanie z wnioskami o odznaczenia państwowe i sportowe. 

7. Wykonywanie innych funkcji określonych w Statucie lub przekazywanych przez 

Zgromadzenie. 

Prezes OZBS  

§29 

1. Prezes OZBS, lub w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes kieruje 

działalnością OZBS, reprezentuje OZBS na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy 

posiedzeniom Zarządu OZBS, czuwa nad przestrzeganiem przepisów, statutu, 

regulaminów i uchwał OZBS. 

2. Prezes OZBS reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych 

w Biurze OZBS. 

3. W okresie między zebraniami Zarządu Prezes OZBS podejmuje decyzje 

w sprawach nagłych, nie cierpiących zwłoki. 
 

Komisja Rewizyjna QZBS 

§30 

1. Komisja Rewizyjna OZBS składa się z 2 - 4 członków wybieranych przez   

    Zgromadzenie. 

2. KR wybiera ze swego grona Przewodniczącego.  
3. KR przedkłada Zgromadzenie sprawozdanie i informacje oraz posiada 

wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu OZBS. 

4. Protokoły z przeprowadzonej kontroli i lustracji KR przedstawia Zarządowi 

OZBS. 

5. Do zadań KR OZBS należy : 

 przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności            
OZBS, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod 

względem celowości, rzetelności i gospodarności działań, 

 kontrolowanie działalności Zarządu OZBS, 

 występowanie do Zarządu OZBS z wnioskami wnikającymi z ustaleń kontroli            
i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, a w wypadkach 

szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych 
funkcji. 

§31 

1. Zarząd OZBS jest zobowiązany zapoznać się z wystąpieniami KR na swoich 

posiedzeniach i ustosunkować się do nich. 
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2. Przewodniczący KR lub upoważniony przez niego członek winien brać udział            

w posiedzeniach Zarządu OZBS z głosem doradczym. 

 

Rozdział  V 

Nagrody, odznaczenia, kary 

§32 
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla brydża 

działaczy, szkoleniowców, zawodników i sędziów oraz osoby nie będące 

członkami OZBS, a zasłużone dla rozwoju i popularyzacji brydża 

porównawczego. 

2. Zarząd OZBS może występować o nadanie odznaczeń lub przyznanie nagród 

państwowych, ogólno sportowych dla członków OZBS. 

3. Rodzaje nagród i wyróżnień OZBS oraz warunki i zasady ich przyznawania 

określają odpowiednie przepisy i regulaminy Polskiego Związku Brydża 

Sportowego. 

§33 
1. OZBS ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych OZBS, działaczy, 

szkoleniowców i sędziów oraz członków pośrednich. 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar określa regulamin 

dyscyplinarny PZBS. 

Rozdział VI 

Majątek OZBS 

§34 

1. Majątek OZBS stanowi nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa oraz 

udziały, obligacje i akcje. 

2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomości lub akcji, obligacji, praw             

i udziałów wymaga uchwały Zarządu OZBS. 

§35 
Na fundusz OZBS składają się : 

1. składki i opłaty członkowskie, 

2. wpływy z zawodów brydżowych, 

3. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 

4. dochody z działalności gospodarczej, 

5. wpływy z działalności statutowej, 

6. darowizny, zapisy, dotacje, subwencje, 
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7. opłaty licencyjne, transferowe i inne od zawodników, 

8. opłaty za wydawanie certyfikatów i atestów, 

9. inne wpływy uzyskane np. ze sponsorowania lub działalności reklamowej. 

§36 
1. Dochodami i majątkiem OZBS zarządza Zarząd. 

2. W przypadku likwidacji jednostek organizacyjnych OZBS, majątek wcześniej 

im przekazany przez OZBS – przejmuje Zarząd OZBS. 

§37 

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych OZBS 

wymagane jest współdziałanie łączne dwóch osób : Prezesa OZBS lub 

Wiceprezesa oraz członka Zarządu OZBS albo (w zakresie udzielonego 

pełnomocnictwa) pracownika biura OZBS 

 

Rozdział VII 

Zmiany statutu i rozwiązanie OZBS 

§38 
1. Zmiany statutu uchwala Zgromadzenie większości 2/3 głosów w obecności    

co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania OZBS i przeznaczenia jego majątku 
podejmuje zwyczajne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności  

co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§39 
1. Niniejszy statut uchwalony w dniu 18 kwietnia 1999 roku, ze zmianami 

uchwalonymi 21 czerwca 1999 roku, oraz z 14 października 2012 roku, 

wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 

o zarejestrowaniu. 

2. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu OZBS. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy 
     prawa i postanowienia: ustawy o sporcie oraz ustawy  Prawo o Stowarzyszeniach. 

  


