STATUT
Polskiej Federacji Klubów Curlingowych

ROZDZIAŁ I – postanowienia ogólne
§1
Polska Federacja Klubów Curlingowych, zwana dalej Federacją, działa na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855
ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)
oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów
statutowych Federacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
§3
Siedzibą Federacji jest miasto Kraków.
§4
Federacja może używać sztandaru, godła, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§5
Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II –cele i sposoby ich realizacji
§6
Celami Federacji są upowszechnianie i rozwój curlingu w Polsce.
§7
Federacja realizuje swoje cele przez:
1) organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych we wszystkich kategoriach
wiekowych,
2) organizację zajęć szkoleniowych,
3) organizację działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
integracyjnych, zdrowotnych i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
4) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym
i środkami masowego przekazu,
5) rozwój infrastruktury sportowej.
ROZDZIAŁ III –członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Federacji dzielą się na:
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1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§9
1) Członkiem zwyczajnym może być klub sportowy, który prowadzi działalność
w zakresie upowszechniania curlingu.
2) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością Federacji i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie
pisemnego porozumienia.
3) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
upowszechniania curlingu w Polsce.
§ 10
1) O przyznaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego decyduje Zarząd, zgodnie
z odrębnym regulaminem.
2) Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zgromadzenie Delegatów.
§ 11
Członkowie zwyczajni maja prawo:
1) reprezentacji przez swoich delegatów na Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem
stanowiącym oraz czynnym prawem wyborczym,
2) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Federacji,
3) korzystać z pomocy Federacji oraz uprawnień wynikających ze Statutu i działalności
Federacji.
§ 12
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w obradach władz Federacji
z głosem doradczym oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Federacji.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) dbania o dobre imię Federacji,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz innych uchwał władz Federacji,
3) aktywnego działania na rzecz upowszechniania i rozwoju curlingu,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej.
§ 14
1) Obowiązki członka wspierającego określa porozumienie, o którym mowa w § 9 ust. 2.
2) Członek honorowy posiada takie same obowiązki jak członek zwyczajny, z wyjątkiem
obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 15
Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie,
2) likwidacji rozumianej jako ustanie bytu prawnego lub śmierci członka,
3) wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowaną na wniosek
Zarządu z powodu nieprzestrzegania Statutu, nie opłacenia w terminie składki
członkowskiej lub działania na szkodę Federacji.
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ROZDZIAŁ IV – władze Federacji
§ 16
Władzami Federacji są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,
2) Zarząd Federacji, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1) Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
2) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
3) W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji pod
warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, w ciągu 60 dni od
zaistnienia wakatu, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia
wyborów uzupełniających.
Walne Zgromadzenie Delegatów

1)
2)
3)
4)

§ 18
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Federacji.
Każdy członek zwyczajny Federacji ma prawo delegowania na Walne Zgromadzenie
jednego delegata.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy delegatów, o ile statut nie stanowi inaczej.
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem doradczym i biernym prawem
wyborczym – członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi,
członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.

§ 19
1) Walne Zgromadzenie może być:
a. zwyczajne,
b. nadzwyczajne.
2) Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym raz
w roku oraz zwyczajne Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczowyborczym co cztery lata.
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Federacji.
4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć się w terminie do 60 dni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania o jego zwołanie oraz obradować nad sprawami,
dla których zostało zwołane. W przypadku niedotrzymania tego terminu Walne
Zgromadzenie może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5) O zwołaniu Walnego Zgromadzenia każdy członek Federacji musi zostać
powiadomiony w skuteczny sposób co najmniej na 30 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie musi być zawierać informacje o terminie Walnego Zgromadzenia,
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miejscu i proponowanym porządku obrad oraz projekty uchwał i dokumenty
podlegające obradom i / lub głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.
6) Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany
spośród delegatów.
7) Regulamin obrad uchwala Walne Zgromadzenie.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków działania Federacji,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Federacji,
9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Federacji.
Zarząd

1)
2)
3)
4)

5)

§ 21
Zarząd składa się z 4 do 12 członków oraz Prezesa.
O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie.
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie od jednego do trzech
wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika Federacji.
W przypadku, jeśli Zarząd liczy powyżej 7 osób, wówczas wybiera ze swego grona
Prezydium w liczbie od 4 do 7 osób. W skład Prezydium wchodzą z urzędu Prezes
oraz Wiceprezesi. Liczba członków prezydium nie może być mniejsza niż 3 osoby
i większa niż połowa liczby członków Zarządu.
Zarząd uchwala regulamin, według którego pracuje, oraz regulamin Prezydium.
§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie działalnością Federacji
zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie projektów planów działalności Federacji i preliminarzy budżetowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Federacji,
4) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Federacji,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków zwyczajnych
i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Federacji,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
11) reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
12) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
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§ 23
1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
2) Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w
miesiącu.
3) Uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
Prezesa.
4) Posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu są protokołowane. Protokoły udostępniane
są członkom Federacji w ciągu 14 dni od daty posiedzenia.
5) Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium zwołuje Prezes powiadamiając członków
odpowiednio Zarządu i Prezydium o terminie i miejscu posiedzenia przynajmniej
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
6) Posiedzenie Zarządu lub Prezydium może być również zwołane przez działającą
łącznie co najmniej połowę członków tych organów.
§ 24
1) Do obowiązków członka Zarządu należy:
a. aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu lub Prezydium,
b. przestrzeganie Statutu i regulaminów Zarządu lub Prezydium,
c. reprezentowanie Federacji w zakresie powierzonych zadań,
d. dbanie o dobre imię Federacji.
2) Członkowie Zarządu nie mogą być zatrudniani przez Federację ani pobierać
wynagrodzenia za sprawowane funkcje w innej formie, z wyjątkiem zwrotu
ponoszonych przez nich kosztów w związku z pełnionymi funkcjami.
Komisja Rewizyjna

1)
2)
3)

4)
5)

§ 25
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie.
O liczbie członków Komisji rewizyjnej decyduje Walne Zgromadzenie.
Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna uchwala regulamin, według którego pracuje.

§ 26
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji.
2) Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolować wszystkie dziedziny działalności
Federacji, w tym celu może żądać od Zarządu, Prezydium Zarządu oraz pracowników
Federacji sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi
i dokumenty.
3) Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu
działalności Federacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo–
gospodarczej, pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności
i gospodarności. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna może badać wszystkie
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4)
5)

6)
7)

dokumenty Federacji, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać
oceny stanu majątku Federacji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku
gdy od ostatniego posiedzenia Zarządu upłynął okres dłuższy niż wskazany w § 24
ust. 1.
Komisja Rewizyjna na Walnym Zgromadzeniu składa wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej
działalności, w szczególności wnioski z kontroli, o której mowa w ust. 3.
ROZDZIAŁ V – majątek Federacji
§ 27

Źródłami powstania majątku Federacji są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki
publiczne,
3) wpływy z działalności statutowej Federacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty,
akcje),
4) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty.
§ 28
Do reprezentacji w imieniu Federacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający
samodzielnie. Natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów,
udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub
Wiceprezes, działających łącznie.
ROZDZIAŁ VI – zmiany statutu i likwidacja Federacji
§ 29
Uchwalenie statutu lub dokonanie jego zmian oraz podjęcie uchwały o likwidacji Federacji
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
delegatów.
§ 30
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Federacji. Walne Zgromadzenie wskazuje także
fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek
Związku po wypełnieniu jego zobowiązań.
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