STATUT
Polskiego Związku Warcabowego
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§1
Polski Związek Warcabowy, w skrócie PZWarc, zwany dalej Związkiem jest
związkiem sportowym o zasięgu ogólnokrajowym, o którym mowa w art. 6 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
stołeczne Warszawa.

§3
1. Związek działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach,
innymi ustawami oraz niniejszym statutem.
2. PZWarc jest związkiem sportowym i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego.
3. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

§4
Związek jest utworzony w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w
warcabach.

§5
Związek w ramach swojej działalności współpracuje z okręgowymi związkami
warcabowymi, klubami oraz innymi organizacjami sportowymi, bądź instytucjami
działającymi w warcabach jak również organizacjami powiązanymi w swej działalności z
celami statutowymi Związku.

§6
1. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Warcabowej (Federation
Mondiale du Jeu Dames, w skrócie FMJD) oraz może być członkiem innych
organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania.
2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy Federation Polonaise
du Jeu de Dames lub Polish Draughts Federation.

§7
Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8
Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków
Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudnić pracowników.

i

działaczy.

Rozdział II
Cele i środki działania

§9
1. Celami Związku są:
1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa w sporcie warcabowym oraz
popularyzacja i rozwój sportu warcabowego we wszystkich formach jego uprawiania;
2) reprezentowanie ochrona praw i interesów członków Związku oraz koordynacja ich
działań;
3) ochrona, promocja zdrowia oraz postaw prozdrowotnych w społeczeństwie poprzez
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych;
4) wspieranie działalności dobroczynnej;
5) nauka, edukacja i wychowanie dzieci, w tym osób niepełnosprawnych oraz młodzieży
poprzez kulturę fizyczną, sport i rekreację;
6) upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury
fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
7) organizowanie szkolenia sportowego poprzez prowadzenie zajęć sportowych
i rekreacyjnych w sekcjach sportowych zarówno na rzecz swych członków jak i osób
trzecich;

8) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, kursów i szkoleń dla
swych członków jak i innych osób;
9) rozwój wolontariatu w sporcie;
10) opieka i pomoc dla utalentowanych zawodników czynnie uprawiających sport.

2. Cele o których mowa w ust. l Związek realizuje przede wszystkim przez:
1) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski
oraz o Puchar Polski w warcabach;
2) ustanawianie i realizacja reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek;
3) powołanie kadry narodowej oraz przygotowanie jej do igrzysk olimpijskich,
mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;
4) reprezentowanie sportu warcabowego w międzynarodowych organizacjach
sportowych;
5) szkolenie oraz doskonalenie zawodowe działaczy, instruktorów i trenerów oraz
sędziów warcabowych;
6) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminach
związku;
7) wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych, jako szczególnej formy
klubów sportowych.

§ 10
Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

Rozdział III
Członkowie Związku ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3.

honorowych.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być klub sportowy, związek sportowy oraz
inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje
prowadzenie działalności w warcabach.
2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego
zgłoszenia nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty skutecznego doręczenia
zgłoszenia. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych i wspierających zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się
do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem Zarządu w
terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów i jego decyzja jest ostateczna.
3. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, osoby fizyczne
i jednostki organizacyjne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające
Związek organizacyjnie, finansowo lub sponsorujące jego działalność.
Osoby prawne działają w Związku poprzez upełnomocnionych przedstawicieli.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów osobom
fizycznym zasłużonym dla Związku, na wniosek Zarządu lub bezpośredniej uchwały.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni Związku poprzez swoich delegatów mają prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,
2) zgłaszania postulatów i wniosków władzom Związku,
3) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności Związku.
2. Członkowie wspierający mają prawo do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu
Delegatów z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz
Związku.
3. Członkowie honorowi mają prawo do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu
Delegatów z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz
Związku.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i innych przepisów
obowiązujących w Związku oraz powszechnie obowiązującego prawa;
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu warcabowego i podnoszenia
jego poziomu oraz realizacji zadań statutowych Związku;

3) dbania o dobre imię Związku i przestrzegania etyki sportu warcabowego;
4) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe władze Związku;
5) regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Związku;
6) poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach
wynikających z działalności Związku.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w
Związku oraz powszechnie obowiązującego prawa;
2) dbania o dobre imię Związku;
3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe władze Związku;
4) realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.
3. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
1) dbania o dobre imię Związku;
2) działalności przyczyniającej się do wzrostu roli i znaczenia sportu
warcabowego oraz jego popularyzacji i rozwoju.

§ 15

1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Związku następuje na skutek:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
2) rozwiązania Związku;
3) likwidacji lub rozwiązania członka Związku – z datą wykreślenia z właściwego
rejestru;
4) wykluczenia członka.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku na podstawie uchwały Zarządu może
nastąpić w przypadku:
1) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 (jeden)
rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu Zarządu;
2) działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz Związku, regulaminami
Związku oraz prawem powszechnie obowiązującym.
3. Wykluczenie członka wspierającego ze Związku u może nastąpić w przypadku:
1) działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz Związku, regulaminami
Związku oraz prawem powszechnie obowiązującym;
2) stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia przez okres 1

(jednego) roku.
4. Utrata członkostwa honorowego następuje w przypadku:
1) śmierci członka;
2) pisemnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
3) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Delegatów o pozbawieniu
członkostwa honorowego.
5. Członek zwyczajny Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez
Prezydium Zarządu Związku, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
6. Zawieszenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych sekcji warcabowej, a w szczególności prawa do udziału w systemie
organizowanych przez Związek zawodów.

§ 16
1. Od uchwały Prezydium o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie
prawo odwołania się do Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka zwyczajnego i wspierającego związku
przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów za
pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rozdział IV
Władze Związku, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura
§ 17
Władzami Związku są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Kadencja władz Związku nie może być dłuższa niż 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja władz Związku rozpoczyna się od podjęcia uchwały o wyborze składu
Zarządu podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów i trwa do
dnia poprzedzającego odbycie się kolejnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
§ 19
(uchylony)

Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 20
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata jako
sprawozdawczo-wyborcze i co roku jako sprawozdawcze.
3. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwołane:
1) z własnej inicjatywy Zarządu;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek 1/4 liczby członków zwyczajnych Związku
lub co najmniej 4 okręgowych związków warcabowych;
4) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie trzech
miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
terminie określonym w poprzednim zdaniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołuje Komisja Rewizyjna.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że
statut stanowi inaczej.
6. Uchwałę o odwołaniu Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej
podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych delegatów.
7. Walne Zgromadzenie Delegatów prowadzi Prezes, a w razie jego nieobecności –
Przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1) uchwalenie generalnych kierunków działania Związku;
2) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
3) coroczne rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z
działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego;
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej;

5) wybór i odwołanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9) uchwalanie Kodeksu Warcabowego, statutu, regulaminu dyscyplinarnego oraz
dokonywanie zmian tych dokumentów;
10) wyrażanie zgody na organizację nowych rozgrywek o tytuł Mistrza Polski,
które mogą zostać wprowadzone od nowego roku kalendarzowego licząc od
momentu wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Funkcję Prezesa można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

§ 22
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani na walnych
zebraniach klubów i okręgowych związków warcabowych. W przypadku członków
zwyczajnych, których forma organizacyjna uniemożliwia wybór delegatów na
walnym zebraniu, wyboru delegatów dokonuje zarząd danego członka zwyczajnego.
2) Z głosem doradczym:
a. członkowie wspierający i honorowi, zaproszeni goście i członkowie
Komisji Rewizyjnej, jeżeli nie są delegatami;
b. członkowie Zarządu, którzy nie mogą być delegatami.
2. Każdy klub zrzeszony w Polskim Związku Warcabowym oraz każdy okręgowy
związek warcabowy ma prawo wybrać po jednym delegacie. Każdemu delegatowi
członka zwyczajnego przysługuje jeden głos
3. Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest możliwe głosowanie za
pośrednictwem pełnomocnika ani w drodze korespondencyjnej.

§ 23
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd informuje
poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej związku
co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
Zarząd
§ 24
1. Zarząd jest najwyższą władzą Związku, w okresie między Walnymi Zgromadzeniami
Delegatów.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak co najmniej dwa razy
do roku.
4. Zarząd w sprawach pilnych może podejmować uchwały i inne decyzje poprzez
głosowanie drogą elektroniczną, pisemnie drogą obiegową lub telefonicznie o ile
istnieje możliwość zapewnienia komunikacji dla wszystkich Członków Zarządu
pragnących wziąć udział w dyskusji oraz głosowaniu.
5. Decyzje podjęte w w/w trybie podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu
zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos
Przewodniczącego obrad.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1) śmierci członka;
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
3) odwołania na skutek naruszenia przepisów statutu oraz innych przepisów
wewnętrznych Związku.

§ 25
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
2. reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu;
3. powoływanie Prezydium oraz innych organów wewnętrznych Związku;
4. uchwalanie planów pracy i finansowych oraz realizowanie szkolenia centralnego;
5. podejmowanie

uchwał

o

przyjęciu

lub

ustaniu

członkostwa

zwyczajnego

i wspierającego;
6. powoływanie kadry narodowej;
7. uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych Związku;
8. uchwalanie przepisów uprawiania warcabów w Polsce, w tym:
a) zasad współzawodnictwa sportowego i imprez z cyklu mistrzostw Polski
i Pucharu Polski,
b) praw i obowiązków zawodników,
c) zasad zmiany barw klubowych,
d) trybu nadawania i pozbawiania licencji dla klubów, zawodników i sędziów,
e) związkowych przepisów antydopingowych;
9. współpraca z okręgowymi związkami warcabowymi;
10. ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem warcabów;

11. interpretacja statutu i regulaminów oraz przepisów wewnętrznych;
12. wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów finansowych
Związku;
13. nadawanie odznak Związku oraz wnioskowania o nadawanie odznaczeń resortowych
i państwowych;
14. przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych
Związku;
15. uchwalenie Regulaminu Zarządu.

§ 25a
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu, w tym na stanowisko Prezesa przysługuje
delegatom lub osobom, które nie mają statusu delegata na Walne Zgromadzenie
Delegatów, a które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu
organizacją sportową.
3. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu, w pierwszej kolejności spośród
kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4.
4. Kandydata na Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu może zgłosić grupa co
najmniej 3 delegatów w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.
5. Prezesem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów.
W sytuacji, gdy żaden z kandydatów na Prezesa w pierwszym głosowaniu nie
otrzymał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugie głosowanie pomiędzy
dwoma kandydatami, którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu. W
takim przypadku Prezesem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał zwykłą
większość głosów.
6. Spośród kandydatów do składu Zarządu Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru
członków Zarządu zwykłą większością głosów. W razie uzyskania takiej samej liczby
głosów przez kandydatów do Zarządu, w sytuacji, gdy ich równoczesny wybór nie
jest możliwy z uwagi na ustaloną liczbę członków Zarządu, przeprowadza się między
nimi dodatkowe głosowanie. W takim przypadku do Zarządu zostaje wybrany
kandydat, który uzyskał najwięcej głosów.

§ 25b
1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, ma on prawo uzupełnić swój skład w
miejsce tych, których mandat wygasł, nie więcej jednak niż 2 członków Zarządu
pochodzących z wyboru.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przez Prezesa, Zarząd w terminie 30 dni od dnia
zwolnienia stanowiska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wyboru
nowego Prezesa. Wybór Prezesa w takim trybie nie powoduje skrócenia kadencji władz
Związku. Do czasu wyboru nowego Prezesa jego funkcję pełni wybrany przez Zarząd
Wiceprezes.
3. W przypadku, gdy nie ma możliwości uzupełnienia nowych członków Zarządu,
Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, a w przypadku, gdy do końca kadencji
obecnych władz pozostało nie więcej niż 3 miesiące - w celu przeprowadzenia wyborów
nowych władz Związku.
4. Komisja Rewizyjna może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów, jeżeli w terminie 3 (trzech)
miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3, przewidziane jest
przeprowadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu
działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod
względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie
oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi
absolutorium.
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać
udział w posiedzeniach Zarządu oraz innych organów Związku z głosem doradczym.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczącego.
9. W razie zaistnienia takiego obowiązku Komisja Rewizyjna powołuje biegłego
rewidenta dla zbadania okresowych sprawozdań finansowych Związku.
10. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów w przypadkach
określonych w Statucie.

§ 26a
1. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej może zgłosić każdy z delegatów na
Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
2. Na członków Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby
głosów pomiędzy kandydatami, w sytuacji, gdy ich równoczesny wybór nie jest
możliwy z uwagi na ustaloną liczbę członków Komisji Rewizyjnej, przeprowadza
się pomiędzy nimi drugie głosowanie.
3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
1) śmierci członka;
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
3) odwołania na skutek naruszenia przepisów statutu oraz innych przepisów
wewnętrznych Związku.
.
§ 26b
1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, ma ona prawo
uzupełnić swój skład w miejsce tych, którzy ustąpili, zostali odwołani lub których
mandat wygasł, nie więcej jednak niż 1 członka pochodzącego z wyboru. Jeżeli nie
istnieje możliwość uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w ten sposób, Zarząd
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, w celu przeprowadzenia
wyborów uzupełniających.
2. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów, jeżeli w terminie 3 (trzech) miesięcy
od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewidziane jest
przeprowadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Inne
§ 27
1. W celu realizacji statutowych zadań Związku w jego ramach organizacyjnych
działają społeczne komisje lub zespoły, działające na stałe lub okresowo jako organa
opiniodawcze i doradcze Związku powoływane przez Zarząd.
2. Społeczne komisje i zespoły, o których mowa w ust. l, działają na podstawie
regulaminów uchwalanych przez Zarząd.
3. W celu realizacji zadań statutowych Związek może przekazać część uprawnień
Okręgowym Związkom Warcabowym.

Rozdział V
Nagrody i wyróżnienia
§ 28
1. Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych działaczy, zawodników,
sędziów i trenerów.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określa regulamin
zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział VI
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 29
1. Zarząd ma prawo nakładania kar na osoby (fizyczne i prawne) biorące udział
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.
2. Organem dyscyplinarnym Związku jest Komisja Dyscyplinarna.
3. Członków komisji powołuje i odwołuje Zarząd.
4. Zarząd ma prawo upoważnić inne komisje Związku do orzekania jako pierwsza
instancja w zakresie spraw właściwych dla danej komisji.
5. Przewinienia sędziów, w zakresie sprawowania funkcji i podejmowanych decyzji
podlegają orzecznictwu dyscyplinarnemu Kolegium Sędziów.
6. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane:
6.1. kary zasadnicze:
a. upomnienie;
b. ostrzeżenie;
c. nagana;
d. dyskwalifikacja;
e. zawieszenie;
f. pozbawienie licencji;
g. wykluczenie ze Związku.
6.2. kary dodatkowe:
h. wykluczenie na czas określony lub na stałe z kadry narodowej,
i. zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w
komórkach organizacyjnych Związku,
j. ogłoszenie orzeczenia w wewnętrznych wydawnictwach,
k. kary finansowe,

7. Kary orzekane przez Komisję Dyscyplinarną i Kolegium Sędziów mogą być
zawieszane w ich wykonaniu.
8. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Dyscyplinarnej jest Zarząd.
9. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny Związku
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
10. Wewnątrzzwiązkowe prawomocne decyzje dyscyplinarne mogą być zaskarżone do
Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku
§ 30
1. Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, środki
pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Związku i fundusze, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
3. Na fundusze Związku składają się:
1) wpłaty wpisowego;
2) składki członkowskie;
3) dotacje na realizację
państwowych;

zadań

zleconych

pochodzących

od

organów

4) darowizny;
5) zapisy i spadki;
6) dochody z majątku.
4. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd.

§ 31
Dla ważności oświadczeń woli, w tym dotyczących praw i obowiązków majątkowych
Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa lub wiceprezesa oraz
Głównego Księgowego lub Skarbnika.
§ 32
Zakres i zasady działalności finansowej Związku określa na mocy uchwały Zarząd.

Rozdział VIII
Rozwiązanie się Związku
§ 33
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów
większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
§ 34
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji, cel na jaki zostanie
przeznaczony majątek Związku i osobę likwidatora.

