STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU i SOFTBALLU
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1.
1. Polski Związek Baseballu i Softballu (w skrócie PZBall), zwany dalej „Związkiem”, jest
polskim związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Nr.127, poz. 857, z późn. zm.), działającym w sporcie baseball isoftball.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy „Polish Baseball and
SoftballFederation”.
§2.
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne
Warszawa.
§3.
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
Związku oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem polskiego baseballu
i softballu, w kraju i za granicą.

1.

2.
3.
4.

§4.
Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym: ustawą
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)oraz niniejszym statutem.
Przy wykonywaniu swoich działań Związek przestrzega obowiązujących przepisów
Międzynarodowej Federacji Baseballu i Międzynarodowej Federacji Softballu.
Nadzór nad działalnością Związku sprawuje minister właściwy do spraw kultury
fizycznej.
Organem rejestrowym jest Krajowy Rejestr Sądowy.
§5.

1. Związek jest członkiem:
1) Światowej Federacji Baseballu /I.B.I./,
2) Światowej Federacji Softballu /I.S.F./,
3) Europejskiej Federacji Baseballu /C.E.B./,
4) Europejskiej Federacji Softballu /E.S.F./,
5) Polskiego Komitetu Olimpijskiego /PKOL/,
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2. Związek może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji
sportowych o tym samym lub podobnym zakresie działania.
§6.
1. Związek opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.
2. Do prowadzenia określonych spraw Związek może zatrudniać pracowników.
§7.
1. Związek używa pieczęci i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w
tym zakresie przepisów.
2. Związek posiada własny sztandar.

Rozdział 2
Cele Związku i sposoby ich realizacji
§8.
Celem Związku jest:
1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i
rozwój baseballu i softballu w Polsce;
2) reprezentowanie sportu baseball i softball w organizacjach krajowych i
międzynarodowych;
3) podejmowanie działań na rzecz promocji baseballu i softballu;
4) koordynacja działalności członków zrzeszonych w Związku.
§9.
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) opracowywanie kierunków i programów rozwoju baseballu i softballu w kraju,
2) prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko – instruktorskiej
oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
3) współpracę z Okręgowymi Związkami,
4) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami
stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad
przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad
uprawiania baseballu i softballu,
5) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego,
6) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji klubom
sportowym, zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom;
7) reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych
oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
8) przygotowywanie kadr narodowych do uczestnictwa w międzynarodowej rywalizacji
sportowej,
9) określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników,
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10) powoływanie i przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
11) określanie reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych dotyczących
współzawodnictwa sportowego w baseballu i softballu oraz innych przepisów
obwiązujących w baseballu i softballu
12) określenie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących
to postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i
wysokość wymierzanych kar,
13) podejmowanie działań zwalczających doping,
14) prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych i szkół
mistrzostwa sportowego,
15) wspomaganie działalności UKS-ów oraz programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Rozdział 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§10.
Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) honorowych;
3) wspierających.
§11.
1. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe, działające w przewidzianych
prawem formach, działające w sporcie baseball lub softball.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia
przyjętego uchwałą Zarządu Związku.
§ 12.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć poprzez swych delegatów na Walnym Zjeździe Delegatów z głosem
stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
2) zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Związku,
3) otrzymywać od władz Związku pomoc w zakresie realizacji ich zadań
statutowych,
4) otrzymywać informacje dotyczących funkcjonowania Związku
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w
baseballu i softballu oraz powszechnie obowiązującego prawa;
2) popieranie i czynne realizowanie celów Związku,
3) opłacanie składek członkowskich na rzecz Związku,
4) branie czynnego udziału w działalności Związku;
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5) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek
6) poddanie się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach
wynikających z działalności Związku

1.
2.

3.
4.

§13.
Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu
Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju baseballu i softballu.
Członkowie honorowi mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym;
2) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu
Związku.

§14.
1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, których statut, umowa albo
akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w baseballu lub softballu oraz
popierające cele Związku i wspierające go organizacyjnie lub finansowo.
2. Członkowie wspierający za pośrednictwem swoich przedstawicieli mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym;
2) uczestniczenia w działalności organizacyjnej Związku;
3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
1) przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Statutu i uchwał władz
Związku;
2) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.
§15.
1. Utrata członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w przypadku:
1) wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku,
z upływem 30 dni od daty jego zgłoszenia;
2) likwidacji lub rozwiązania członka Związku z datą wykreślenia z właściwego rejestru;
3) wykluczenia;
4) rozwiązania Związku.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu
Związku i może nastąpić w przypadku:
1) nieuczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 1 roku;
2) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 1 roku;
3) działalności sprzecznej z prawem;
4) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku oraz uchwałami władz
Związku;
5) działania na szkodę Związku.
3. Wykluczenie członka wspierającego ze Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu
Związku i może nastąpić w przypadku:
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1) działalności sprzecznej z prawem, statutem Związku oraz uchwałami władz Związku;
2) działania na szkodę Związku;
3) stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia.
4. Godność członka honorowego może odebrać Walny Zjazd Delegatów w przypadkach, o
których mowa w ust. 2 pkt 3-5.

Rozdział 4
Władze Związku
§16.
1. Władzami związku są:
1) Walny Zjazd Delegatów;
2) Zarząd Związku;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
jawnymw zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje wyłącznie
delegatom.
§17.
1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
osób uprawnionych do głosowania.
2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz podejmowane są w
głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania
zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę.

Walny Zjazd Delegatów
§18.
1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów.
2. Walny Zjazd Delegatów może być:
1) sprawozdawczy;
2) sprawozdawczo-wyborczy;
3) nadzwyczajny.
§19.
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd delegatów zwoływany jest przez Zarząd na podstawie:
1) uchwały poprzedniego Walnego Zjazdu Delegatów,
2) uchwały Zarządu Związku,
3) żądania Komisji Rewizyjnej,
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4) wniosku co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd w terminie trzech
miesięcy od daty podjęcia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których został zwołany.
3. W przypadku wyboru nowych władz lub członków nowych władz przez Nadzwyczajny
WalnyZjazd Delegatów, kadencja tych władz lub kadencja wybranych członków władz
trwa do najbliższego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów.

§20.
1. Walny Zjazd Delegatów jest ważny przy obecności 1/2 delegatów w pierwszym terminie,
a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych delegatów, o ile termin ten został
podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Walny Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
którego projekt przedkłada Zarząd Związku.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
2) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu
Zarządowi lub też poszczególnym członkom Zarządu, jeżeli wniosek Komisji
Rewizyjnej to przewiduje;
3) uchwalanie kierunków działalności Związku na okres kadencji;
4) wybór Prezesa Związku, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd Związku rocznego sprawozdania z
działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez
biegłego rewidenta;
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku;
7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów, władze Związku i
zaproszonych gości;
8) rozpatrywanieodwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach odmowy
przyjęcia w poczet członków i wykluczenia członka;
9) uchwalanie zmian statutu Związku;
10) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
11) uchwalanie regulaminu obrad i regulaminu wyborów;
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających uchwał Walnego
Zjazdu Delegatów.

§ 22.
1. W Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
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1) z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych według zasad określonych w
ust. 2;
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających
oraz zaproszeni goście.
2. Mandaty delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy WalnyZjazd Delegatów przypadają
członkom zwyczajnym Związku w następującej liczbie:
1) 1 mandat dla członka zwyczajnego, prowadzącego szkolenie w sporcie baseball;
2) 1 mandat dla członka zwyczajnego, prowadzącego szkolenie w sporcie softball;
3) 1 mandat dla członka zwyczajnego za udział w rozgrywkach ligi baseballu;
4) 1 mandat dla członka zwyczajnego za udział w rozgrywkach ligi softballu,
- przy czym członek zwyczajny Związku może otrzymać maksymalnie 4 mandaty
3. W sprawozdawczym i nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci
wybrani na ostatni Sprawozdawczo-Wyborczy WalnyZjazd Delegatów oraz osoby, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4
4. Jeżeli w okresie pomiędzy sprawozdawczo-wyborczymi Walnymi Zjazdami Delegatów
zostaną przyjęci nowi członkowie zwyczajni Związku, w sprawozdawczym i
nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą również udział delegaci
nowoprzyjętych członków, w liczbie ustalonej odpowiednio na podstawie zasad
określonych w ust. 2.
5. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem odbycia sprawozdawczo-wyborczego
Walnego Zjazdu Delegatów i trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo-wyborczego
Walnego Zjazdu Delegatów.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 23.
Delegaci powinni być wybrani najpóźniej na 30 dni przed datą zebrania SprawozdawczoWyborczego Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów co najmniej 3 miesiące przed
upływem kadencji Walnego Zjazdu Delegatów.
Mandat delegata wygasa z momentem jego wyboru do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu, utraty mandatu przez podmiot, który
reprezentował lub odwołania go z funkcji delegata przez ten podmiot.
W przypadku rezygnacji z mandatu delegata lub gdy mandat delegata wygasł, mandat
delegata otrzymuje inna upoważniona przez członka zwyczajnego osoba.
Zmiana delegata jest możliwa i powinna być zgłoszona do Zarządu przez podmiot, który
jest reprezentowany przez tego delegata najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia
Walnego Zjazdu Delegatów.
Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego
delegata, oraz kadencja delegatów, o których mowa w ust. 4, trwa do dnia zwołania
nowego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów.
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Zarząd Związku
§24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Działalnością Związku kieruje Zarząd.
Zarząd Związku składa się z 6-9 członków, w tym Prezesa.
Kadencja Zarządu Związku trwa cztery lata.
Prezes Związku wybierany jest odrębnie przez Walny Zjazd Delegatów, bezwzględną
większością głosów.
Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po
sobie kadencje.
Członek Zarządu Związku nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją
przez Związek jego zadań statutowych;
3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni
członkowie Zarządu, kadencja tego Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu
trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów.
Zarząd wybiera spośród swoich członków 2 wiceprezesów, którzy wraz z Prezesem
tworzą Prezydium Zarządu.
Zarząd ustala zakres uprawnień i obowiązków członków Zarządu.

§25.
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w statucie i działanie w
jego imieniu;
2) realizacjauchwał Walnego Zjazdu Delegatów;
3) uchwalanieokresowych planów pracy Związku;
4) zapewnienie sporządzania corocznych sprawozdań finansowych;
5) wybór Prezydium Zarządu;
6) uchwalanie regulaminu pracyZarządu i Prezydium;
7) powoływanie stałych i okresowych społecznych komisji i zatwierdzanie ich
regulaminów;
8) przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i corocznych
sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Walnemu Zjazdowi Delegatów do
rozpatrzenia;
9) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zjazdów Delegatów;
10) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego;
11) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku oraz uchwał o
wykluczeniu ze Związku;
12) zatwierdzanie rocznych kalendarzy imprez i regulaminów imprez centralnych;
8

13) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
14) podejmowanie uchwał o przynależności do stowarzyszeń międzynarodowych i
krajowych;
15) nadawanie osobom zasłużonym dla rozwoju baseballu i softballu odznak honorowych,
dyplomów i innych wyróżnień Związku, występowanie o odznaczenia honorowe do
innych organizacji i instytucji oraz występowanie do władz państwowych dla
wyróżniających się działaczy Związku w pracy społecznej i zawodowej;
16) prowadzenie całokształtu spraw związanych z licencjami dla zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów sportowych i klubów sportowych;
17) podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia członka ze Związku;
18) uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat;
19) realizowanie funkcji dyscyplinarnych w trybie i na zasadach określonych w
regulaminie dyscyplinarnym;
20) określenie praw i obowiązków zawodników;
21) określenie zasad zmiany barw klubowych;
22) powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego;
23) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Dyscyplinarnej.

1.
2.
3.
4.

5.

§26.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3
członków Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.
Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

§27.
1. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Prezydium Zarządu Związku kieruje działalnością Związku w okresie między
posiedzeniami Zarządu zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym
przez Zarząd Związku.
3. Uchwały Prezydium Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium i są przedstawiane do
akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku.

§ 28.
1. Pracami Zarządu Związku kieruje Prezes Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany wiceprezes.
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3. Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3.
4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy ponadto:
1) zwoływanie zebrań Zarządu Związku;
2) składanie Zarządowi informacji o stanie Związku;
3) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zjazdu Delegatów i Zarządu.
5. Prezes informuje Zarząd Związku o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu
Zarządu.

§29.
1. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek:
1) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonego na piśmie;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na trzech kolejnych
zebraniachlub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w podejmowaniu uchwał
w drodze korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej w trzech kolejnych głosowaniach;
3) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem;
4) śmierci członka.
2. Odwołania członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, dokonuje WalnyZjazd
Delegatówbezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos)
w obecności przynajmniej połowy liczby delegatów.
3. Prezesa Zarządu może odwołać WalnyZjazd Delegatów większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§ 30.
W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Zarząd ma prawo dokooptować do
swojego składu nowe osoby spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali
kolejno najwyższą ilość głosów.
Liczba dokooptowanych członków Zarządu danej kadencji nie może przekraczać 1/3
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie
kadencji Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu.
Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 członków Zarządu.
Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu
lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4 lub dokooptować
członka, wówczas Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, który musi się odbyć w ciągu trzech
miesięcy od zaistnienia tej okoliczności.
Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie
sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów
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Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

§31.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Związku.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków w tym: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) będące pracownikami Związku.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Związku oraz kontroli bieżących ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej pod względem celowości, rzetelności, gospodarności i legalności,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) zgłaszanie Zarządowi wniosków dotyczących wykonania budżetu Związku oraz
innych ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli,
4) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zjeździe
Delegatów oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia
niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Związku działań
Zarządu lub jego Prezydium.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo
uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku.
Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrana nowa Komisja Rewizyjna lub
poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej, kadencja tej Komisji lub kadencja
wybranych członków Komisji trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego
Zjazdu Delegatów.
Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 29 ust. 1 i 2 oraz § 30 ust. 1, 2
i 5.

§32.
1. Zarząd może powoływać społeczne sekcje doradcze, które realizują zadania powierzone
im przez Zarząd Związku z nadanym im regulaminem działalności.
2. Skład Komisji, o którym mowa w ust. 1, ustala Zarząd Związku spośród działaczy i
trenerów baseballu i softballu.

Rozdział 5
Odpowiedzialność dyscyplinarna
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1.

2.

3.
4.

5.

§ 33.
Członkowie Związku, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy, działacze i inne
osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek
podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie Statutu lub regulaminów
uchwalonych przez Związek.
Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w
regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walny Zjazd Delegatów z zachowaniem
zasad przewidzianych w niniejszym Statucie.
Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.
Organami uprawnionymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:
1) Komisja Dyscyplinarna, który orzeka w pierwszej instancji, z wyłączeniem
spraw dotyczących wykluczenia członka Związku
2) Zarząd, który orzeka jako:
a) organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wykluczenia
członka Związku,
b) organ odwoławczy od orzeczeń wydanych przez Komisję
Dyscyplinarną.
Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności, kompetencje organów uprawnionych
do orzekania w postępowaniu dyscyplinarnym, tryb postępowania dyscyplinarnego i
rodzaje wymierzanych kar.

Rozdział 6
Nagrody i wyróżnienia
§34.
1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad
upowszechnianiem i rozwojem baseballu i softballu Zarząd Związku może przyznać
następujące wyróżnienia:
1) pochwałę;
2) dyplom;
3) nagrodę;
4) honorowe odznaczenia.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i odznaczeń określa regulamin uchwalony przez
Zarząd Związku.

Rozdział 7
Majątek i fundusze
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§35.
Majątek Związku tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, w tym
nieruchomości, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
Majątek Związku pochodzi z:
1) składek członkowskich;
2) opłat licencyjnych;
3) wpływów z tytułu organizowanego lub prowadzonego współzawodnictwa
sportowego;
4) dotacji;
5) darowizn;
6) zapisów i spadków;
7) dochodów z majątku;
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa lub
sekretarza generalnego oraz jednego członka Zarządu działających łącznie.
Postanowienie Zarządu Związku dotyczące uszczuplenia majątku nieruchomego Związku
wymaga zatwierdzenia w formie uchwały najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.

Rozdział 8
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku
§36.
Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów o zmianach statutu wymagają większości 2/3 głosów
delegatów przy obecności co najmniej 50% delegatów uprawnionych do głosowania.
§37.
1. Rozwiązywanie się Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu
Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi jednocześnie tryb kwalifikacji oraz cel na jaki
ma być przekazany majątek Związku.
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