STATUT
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI
W KATOWICACH
Tekst jednolity
uchwalony w dniu 21.06.2015r. przez Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów ŚlZKosz,
zarejestrowany przez KRS w dniu 2.05.2016 roku

§ 1.
Śląski Związek Koszykówki w Katowicach (w skrócie Śl.Z.Kosz), zwany dalej
„Związkiem” jest dobrowolnym zrzeszeniem klubów sportowych i innych osób
prawnych działających w sferze kultury fizycznej, w tym w szczególności dla
rozwoju i popularyzacji koszykówki jako dyscypliny sportu.
§ 2.
Związek działa na podstawie niniejszego statutu, ustawy o sporcie, ustawy Prawo
o stowarzyszeniach i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Związek posiada osobowość prawną. Terenem działania jest województwo śląskie,
a siedzibą władz Związku jest miasto Katowice.
§ 3.
Celem działania Związku jest propagowanie i rozwój koszykówki na terenie
województwa śląskiego. Związek organizuje współzawodnictwo sportowe
w koszykówce na terenie województwa śląskiego. Związek może organizować
współzawodnictwo sportowe także poza terenem województwa śląskiego,
na zasadach uzgodnionych z Polskim Związkiem Koszykówki w Warszawie,
będącym polskim związkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie.
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§ 4.
Związek posiada własne znaki organizacyjne i używa pieczęci wg wzoru
określonego przez Zarząd.
§ 5.
Związek realizuje swoje cele i zadania w szczególności przez:
1. Opracowywanie kierunków rozwoju koszykówki na terenie swojego działania.
2. Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów zawodów.
3. Organizowanie i prowadzenie:
a) szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce,
b) szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy
sportowych we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
c) kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi,
d) realizowanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
4. Organizację zawodów krajowych, międzypaństwowych i międzynarodowych.
5. Współdziałanie z klubami sportowymi i innymi osobami działającymi
w koszykówce.
6. Prowadzenie rejestracji wyników, ewidencji i dokumentacji sportowej.
7. Prowadzenie ewidencji zawodników, instruktorów i trenerów, sędziów
i działaczy.
8. Podejmowanie decyzji z zakresu współzawodnictwa sportowego, w tym decyzji
dyscyplinarnych w zakresie wynikającym z uchwalonych regulaminów
9. Prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 6.
Członkowie Związku dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
§ 7.
1. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe i inne osoby prawne,
działające w koszykówce.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku
na wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla
rozwoju koszykówki.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
§ 8.
1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
a) udziału poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach
Delegatów,
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b) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem
swych przedstawicieli,
c) wyrażania opinii w zakresie działalności Związku wynikającej z troski
o dobro Związku i jego członków,
d) uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności Związku,
przekazywanych na Walnych Zgromadzeniach Delegatów,
e) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności Związku,
f) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku,
g) pomocy szkoleniowej i organizacyjnej ze strony Związku a także finansowej
w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych przez Zarząd
Związku.
2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
§ 9.
Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:
1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego
koszykówki.
2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i poleceń Związku.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat ustalonych przez
Zarząd Związku.
§ 10.
1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,
b) rozwiązania lub ogłoszenia upadłości osoby prawnej będącej członkiem
zwyczajnym Związku,
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu lub zaprzestania
działalności w koszykówce.
2. Członek honorowy może być pozbawiony przyznanego statusu na wniosek
Zarządu Związku, w razie popełnienia czynu niegodnego członka Związku.
3. Od decyzji Zarządu Związku o odmowie przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych Związku lub o wykluczeniu osobie zainteresowanej przysługuje
prawo złożenia odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie
30 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia lub wykluczeniu.
Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Delegatów członkostwo
osoby wykluczonej ulega zawieszeniu.
§ 11.
Władzami Związku są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
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§ 12.
Najwyższą władzą w Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane
przez Zarząd Związku w terminach przewidzianych niniejszym statutem.
§ 13.
Walne Zgromadzenia Delegatów zwoływane są dla załatwienia spraw związanych
z działalnością Związku i dzielą się na:
1. Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów,
zwoływane przez Zarząd Związku raz na cztery lata.
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez Zarząd
Związku nie później niż w drugim kwartale w drugim roku kadencji władz
Związku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez Zarząd
Związku w terminie do trzech miesięcy od chwili zgłoszenia odpowiedniego
wniosku w tej sprawie.
§ 14.
Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego
Zgromadzenia Delegatów należą następujące sprawy:
1. Rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania Komisji
Rewizyjnej.
2. Uchwalanie kierunków działalności Związku.
3. Udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu
Zarządowi Związku.
4. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Związku.
5. Wybór Prezesa, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej.
6. Nadawanie godności Członka Honorowego Związku.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawie odmowy
przyjęcia lub usunięcia z członka Związku
§ 15.
1. Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należą
sprawy wymienione w § 14 pkt. 1, 6 i 7 .
2. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy
wyłącznie podejmowanie decyzji w sprawach, dla których zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez
Zarząd Związku:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek ½ liczby członków zwyczajnych Związku,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku.
§ 16.
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1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym – po jednym delegacie każdego członka zwyczajnego
oraz członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej a także członkowie
honorowi Związku.
2) Z głosem doradczym – zaproszeni goście
2. terminie i miejscu Walnych Zgromadzeń Zarząd Związku zawiadamia swych
członków co najmniej na 20 dni przed datą Zgromadzania, poprzez umieszczenie
informacji o terminie i miejscu Zgromadzenia na stronie internetowej Związku.
Materiały na Zgromadzenie przesyłane są osobom uprawnionym do udziału
w Zgromadzeniu pocztą elektroniczną najpóźniej na 10 dni przed terminem
Zgromadzenia.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów odbywają się na podstawie
regulaminu obrad zatwierdzonego przez Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów, chyba,
że przepisy statutu stanowią inaczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego w określonym terminie
i celu są prawomocne bez względu na liczbę delegatów.
§ 17.
Kadencja Zarządu Związku trwa cztery lata, a jego wybór odbywa się co cztery lata
w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zgromadzenie Delegatów zdecyduje
o wyborze w trybie głosowania tajnego.
§ 18.
1. Zarząd Związku składa się z nie mniej niż 7 i nie więcej niż 11 członków, w tym
Prezesa.
2. Prezes Związku jest wybierany w oddzielnym głosowaniu w pierwszej
kolejności.
3. Strukturę organizacyjną i podział funkcji w Zarządzie określa uchwała Zarządu.
4. Zarząd Związku ma prawo dokooptowania do swego grona nowych członków
w miejsce tych, którzy zmarli lub ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba
dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
5. W wypadku śmierci lub ustąpienia prezesa Związku, wybór nowego prezesa
następuje na kolejnym zebraniu Zarządu Związku, spośród członków Zarządu.
Zarząd może podjąć decyzję o dokonaniu wyboru nowego Prezesa na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
§ 19.
1. Zarząd Związku kieruje działalnością Związku.
2. Do kompetencji Zarządu Związku należy w szczególności:
a) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów co do kierunków
działania Związku,
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3.

4.
5.

6.

b) uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Związku i ich
realizacja,
c) zarządzanie majątkiem Związku,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat na rzecz Związku,
e) reprezentowanie Związku w Polskim Związku Koszykówki oraz
współdziałanie z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
f) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych
działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku,
g) opracowanie planów i wytycznych w zakresie szkolenia,
h) organizowanie rozgrywek sportowych w koszykówce na terenie działania
Związku,
i) szkolenie i doszkalanie kadr trenersko – instruktorskich, sędziów i działaczy
sportowych,
j) bieżące zarządzanie innymi sprawami Związku.
Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych
z działalnością Związku, a nie zastrzeżonych w statucie dla innych władz
Związku.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
co 3 miesiące.
W sprawach nagłych między posiedzeniami Zarządu, decyzje w sprawach
bieżących dotyczących działalności Związku podejmuje Prezes lub upoważniony
przez niego Wiceprezes. Decyzje te wymagają akceptacji Zarządu na najbliższym
zebraniu Zarządu, chyba, że wywołały nieodwracalne skutki prawne.
Zarząd powołuje stałe lub doraźne wydziały, komisje lub zespoły problemowe.
§ 20.

1. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 członków, w tym
przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności Związku z uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem
celowości, rzetelności i gospodarności działań.
3. Protokoły z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada
Zarządowi Związku.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo do wystąpienia do Zarządu Związku z
zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz wyjaśnień i usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów
sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego
przedstawiciel Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych
organów Związku z głosem doradczym.
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§ 21.
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania osób fizycznych lub prawnych
zasłużonych dla koszykówki.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa
Zarząd.
§ 22.
1. Środki finansowe lub rzeczowe na działalność Związku stanowią:
a) wpływy z tytułu prowadzonych rozgrywek, zawodów, imprez, składek
członkowskich, dyscyplinarnych kar pieniężnych a także wpływy
z prowadzonej działalności gospodarczej oraz innej działalności statutowej,
b) dotacje,
c) darowizny i spadki.
2. Dla pozyskania funduszy na działalność statutową Związek może zakładać
spółki i fundacje.
§ 23.
Dla ważności oświadczeń dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania
majątkiem Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu,
w tym lub Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 24.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne
Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy liczby upoważnionych delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek Związku.
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