STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§1
Polski Związek Koszykówki (w skrócie PZKosz) zwany dalej Związkiem a w kontaktach
międzynarodowych Polish Basketball Federation jest związkiem sportowym mającym na celu
rozwój i popularyzację koszykówki w Polsce.
§2
1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(DzU z 1996 r. Nr 25 poz. 113 z późń. zmianami), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r.Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
Statutu.
2. Związek posiada osobowość prawną.
§3
1.

Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Siedzibą władz Związku jest miasto Warszawa.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Związek na terenie Polski działa poprzez swoich przedstawicieli w poszczególnych
województwach.
§4
1. Przedstawicielem Związku, określonym w § 3 ust.4, jest działający na danym
terenie

wojewódzki

związek

koszykówki,
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powołany

i

zarejestrowany

zgodnie

z

przepisami

ustawy

o

kulturze

fizycznej

oraz

będący

członkiem

wspierającym

Związku.
2. Wyznaczenia wojewódzkiego związku koszykówki do reprezentowania Związku na terenie
danego województwa następuje w drodze uchwały Zarządu Związku.
§5
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o
podobnym celu działania.
§6
Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§7
Związek posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania związku
§8
Celem działania Związku jest:
1.

Rozwój i popularyzacja koszykówki w Polsce

2. Koordynacja działalności zrzeszonych w Związku Członków.
3. Reprezentowanie spraw koszykówki w kraju i za granicą.
§9
Cele określone w § 8 Związek realizuje poprzez :
1.

Opracowywanie kierunków rozwoju koszykówki w Polsce.

2.

Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów zawodów.

3. Organizowanie i prowadzenie :
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1) szkolenia zawodników,

2) szkolenia i doszkalania instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy sportowych we
współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
3) kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi.
Przygotowywanie

4.

reprezentacji

Polski

do

udziału

w

Igrzyskach

Olimpijskich,

Mistrzostwach Świata, Europy oraz innych rozgrywkach międzynarodowych.
Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzypaństwowych

5.

i międzynarodowych.
6.

Prowadzenie rejestracji wyników, statystyki i dokumentacji sportowej.

7.

Prowadzenie ewidencji zawodników, instruktorów i trenerów, sędziów, działaczy.

8.

Prowadzenie działalności promocyjnej i gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków

na działalność statutową Związku.
Nadawanie przewidzianych prawem licencji.

9.

10. Popularyzację koszykówki we wszystkich dostępnych formach, jak radio, telewizja, prasa,
wydawnictwa, reklamy, imprezy masowe itp.
11. Organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwa profesjonalnego - zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
12.

Reprezentowanie polskiej koszykówki w międzynarodowych organizacjach sportowych,

związanych z tą dyscypliną sportu.
13.

Wspieranie działalności klubów sportowych, w tym w szczególności uczniowskich klubów

sportowych.

Rozdział III
Członkowie Związku
§10
Członkowie Związku dzielą się na :
1.

Członków zwyczajnych

2.

Członków honorowych

3.

Członków wspierających.
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§11
Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe wymienione w art.6 ust.2 ustawy o kulturze
fizycznej.
§12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)

brania udziału przez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Delegatów.

2)czynnego

i

biernego

prawa

wyborczego

do

władz

Związku

o

działalności

za

pośrednictwem

i

zamierzeniach

swoich delegatów,
3)wyrażania opinii o działalności Związku,
4)uzyskiwania

od

organów

Związku

informacji

Związku,
5)korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku,
6)zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku,
7)pomocy

szkoleniowej,

organizacyjnej

i

finansowej

ze

strony

Związku,

w

miarę

posiadanych przez Związek możliwości finansowych,
8)żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących
działalności w zakresie koszykówki,
9)korzystania

z

innych

uprawnień

członkowskich,

wynikających

ze

statutowej

działalności Związku.
§13
Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1)aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu koszykówki,
2)przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku,
3)regularnego opłacania składek członkowskich w ustalanej przez Zarząd Związku wysokości
oraz wnoszenia innych opłat ustalonych przez Związek.
§14
Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku :
1)rezygnacji na piśmie złożonej przez członka Związku do Zarządu Związku,
2)rozwiązania

się

klubu

sportowego

będącego

postawienia go w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
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członkiem

zwyczajnym

Związku,

3)wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku
naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego Statutu.
§15
Członek zwyczajny może być zawieszony w swoich prawach przez Zarząd Związku w przypadku
naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub regulaminów Związku.
Zawieszenie to polega na okresowym pozbawieniu członka zwyczajnego Związku uprawnień
statutowych, a w szczególności prawa udziału w systemie rozgrywek mistrzowskich w
koszykówce organizowanych lub zleconych do organizowania przez Związek.
§ 16
1.Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu
Związku osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju koszykówki.
2.Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych.
§17
1.Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele
Związku.
2.Członkiem

wspierającym

może

być

również

inna

jednostka

organizacyjna,

której celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.
3.Członkiem wspierającym Związku może być także posiadająca osobowość prawną organizacja
reprezentująca

zawodników,

sędziów,

trenerów,

sponsorów

lub

inne osoby związane z koszykówką a także wojewódzki związek koszykówki.
4.Członkowie wspierający Związku - poza członkami wspierającymi wskazanymi w ust. 3,
posiadającymi uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie - posiadają wszystkie uprawnienia
członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego
podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów.
5.Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
1)rezygnacji na piśmie do zarządu związku w tej sprawie,
2)wykluczenia przez Zarząd Związku w związku z prowadzeniem działalności
sprzecznej z postanowieniami Statutu Związku,
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3)rozwiązania się podmiotu będącego członkiem wspierającym Związku, postawienia go w
stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
§18
Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Związku
na podstawie pisemnej deklaracji według ustalonego wzoru.
§19
1.Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka Związku
przysługuje stronie prawa do odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty
otrzymania uchwały na piśmie.
2.Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję Rewizyjną prawa wykluczonego członka
ulegają zawieszeniu.
3.Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Związku
§20
Władzami Związku są:
1.Walne Zebranie Delegatów
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna
§21
Kadencja wybieralnych władz Związku trwa 4 lata.
§22
1.Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów, wybranych zgodnie z przepisami
niniejszego statutu.
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2.Walne

Zebranie

Delegatów

zwoływane

jest

przez

Zarząd

Związku

w

terminach

przewidzianych niniejszym Statutem.
3.Walne Zebrania Delegatów dzielą się na :
1)Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane raz na cztery lata,
2)Zwyczajne Sprawozdawcze zwoływane w połowie trwania kadencji władz Związku,
3)Nadzwyczajne.
§23
1.

W Walnym Zebraniu Delegatów Związku powinna uczestniczyć co najmniej połowa
delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim Zebranie może
skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Z zastrzeżeniem wynikającym z § 30 i 31 niniejszego statutu, w Walnym Zebraniu Delegatów
oprócz delegatów i członków honorowych Związku a także członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej uczestniczyć mogą z głosem doradczym członkowie wspierający osobiście bądź
ich pełnomocnicy, przedstawiciele organu nadzorującego Związek oraz zaproszeni goście.
§24
Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Delegatów należy:
1.Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z 4-letniej działalności ustępującego Zarządu
Związku oraz Komisji Rewizyjnej.
2.Udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku
lub poszczególnym członkom Zarządu.
3.Uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku.
4.Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku.
5.Wybór Prezesa Zarządu Związku, członków Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej.
6.Nadawanie godności członka honorowego Związku.
7.Rozpatrywanie

wniosków

i

dezyderatów

zgłoszonych

delegatów lub członków Związku.
8.Rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad
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przez

ustępujący

Zarząd,

§25
Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów należą - poza
rozpatrzeniem sprawozdania Zarządu Związku z działalności za okres połowy kadencji - sprawy
wymienione w § 24 Statutu z wyłączeniem pkt. 1, 2 i 5.
§26
1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów należy rozstrzyganie spraw, dla których
rozpatrzenia zostało zwołane.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Związku na pisemny
i zawierający uzasadnienie wniosek co najmniej 1/3 członków Związku , na wniosek Komisji
Rewizyjnej a także z inicjatywy własnej Zarządu Związku
§27
1.O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Związku zawiadamia swoich
członków co najmniej na 30 dni przed datą Zebrania.
2.Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad (porządek i regulamin obrad,
sprawozdanie Zarządu itp.) winny być przesłane delegatom nie później niż 14 dni przed datą
Zebrania.
3.Przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów delegaci mogą zgłaszać
propozycje do porządku obrad.
§28
1.Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
2.Uchwały w sprawie zmiany Statutu a także powołania i odwołania Prezesa Zarządu, zapadają
większością głosów 50% plus jeden głos, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania delegatów na Walne Zebranie Delegatów Związku.
3.Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
§29
1.Obrady

Walnego

Zebrania

Delegatów

odbywają
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się

na

podstawie

regulaminu

obrad opartego na niniejszym Statucie i zatwierdzonego przez delegatów na danym Zebraniu.
2.Obrady

Walnego

Zebrania

Delegatów

są

protokołowane,

zaś

protokół

winien

zostać przesłany delegatom nie później niż w ciągu 45 dni od dnia odbycia Zebrania.
§30
W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą :
1. z głosem stanowiącym dającym czynne i bierne prawo wyborcze:
1)delegaci klubów sportowych będących członkami zwyczajnymi Związku, posiadających
drużyny

występujące

aktualnie

w

dwóch

najwyższych

klasach

rozgrywkowych

organizowanych przez lub na zlecenie PZKosz,
2)delegaci wojewódzkich związków koszykówki wymienionych w § 4 ust.2 niniejszego
statutu, wybrani na Walnych Zebraniach Członków tych związków,
3)delegaci członków wspierających wskazanych w § 17 ust.3 niniejszego statutu,
4)członkowie funkcjonującego lub ustępującego Zarządu,
5)członkowie funkcjonującej lub ustępującej Komisji Rewizyjnej
6)członkowie honorowi Związku.
2.

z głosem doradczym:
1)członkowie lub przedstawiciele członków wspierających,
2)zaproszeni goście.
§31

Ilość delegatów biorących udział w Walnym Zebraniu Członków jest następująca :
1.po trzech delegatów z wojewódzkich związków koszykówki wskazanych w § 4 ust.2 niniejszego
statutu,
2.po jednym delegacie na każdych 5 klubów zarejestrowanych w wojewódzkim związku
koszykówki wskazanym w ust.1, biorących udział w rozgrywkach mistrzowskich, przy czym dla
określenia liczby delegatów liczy się każda rozpoczęta piątka klubów
3.po dwóch delegatów klubów będących członkami zwyczajnymi Związku, posiadających
drużynę w najwyższej klasie rozgrywkowej i po jednym delegacie klubów będących członkami
zwyczajnymi Związku, posiadających drużynę w drugiej w kolejności najwyższej klasie
rozgrywkowej uczestniczącą w rozgrywkach sezonu, w którym odbywa się Walne Zebranie.
4.po trzech delegatów pozostałych członków wspierających Związku, wskazanych w § 17 ust.3
niniejszego statutu
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§32
1.Zarząd Związku składa się z 7 do 11 członków - w tym Prezesa Związku - wybranych na
Walnym Zebraniu Delegatów
2.Podział funkcji w Zarządzie począwszy od funkcji Wiceprezesów dokonuje Zarząd we własnym
zakresie na swoim pierwszym posiedzeniu.
3.W przypadku, gdy w skład Zarządu wejdzie więcej niż 8 osób, Zarząd powołuje ze swojego
grona Prezydium Zarządu w składzie 5-cio osobowym. W skład Prezydium wchodzą z urzędu
Prezes i Wiceprezesi Związku.
§33
1.Prezes

Związku

jest

wybierany

przez

Walne

Zebranie

Delegatów

w

pierwszej

kolejności w oddzielnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów.
Zgłoszenie kandydatury na Prezesa Związku wymaga uzasadnienia.
2.Pozostałych członków Zarządu w liczbie 6-10 wybiera Walne Zebranie Delegatów. Kandydatów
na członków Zarządu zgłasza wybrany Prezes Zarządu oraz osoby uczestniczące w Walnym
Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym. Zgłoszenie każdego kandydata wymaga
uzasadnienia.
3.Co najmniej 50 % członków Zarządu wybieranych jest spośród kandydatów zaproponowanych
przez Prezesa Związku.
4.W przypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji wyboru nowego Prezesa dokonuje
Zarząd spośród swoich członków wybranych na Walnym Zebraniu na najbliższym swoim
posiedzeniu. W sytuacji braku decyzji o wyborze nowego Prezesa spośród członków Zarządu,
wybór na tę funkcję następuje na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów.
5.Zarząd ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków w miejsce
tych, którzy z różnych przyczyn ustąpili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji. Liczba
nowych członków Zarządu nie może jednak przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu
pochodzących z. wyboru na Walnym Zebraniu Delegatów.
6.Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie lub społecznie. Decyzję o
zasadach wynagradzania i wysokości uposażenia Prezesa Zarządu i członków Zarządu podejmuje
Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, zaś umowy w tym zakresie z Prezesem i
członkami Zarządu podpisuje w imieniu Związku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§34
Strukturę organizacyjną Zarządu, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków i
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odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu określa uchwalony przez Zarząd i
zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Związku Regulamin Pracy Zarządu.
§35
1.Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i działa w jego imieniu w
kontaktach z innymi organizacjami.
2.Do kompetencji Zarządu należy :
1)Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów, w szczególności w
zakresie kierunków działalności i założeń programowych Związku oraz realizacji celów
statutowych Związku
2)Opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych do ich realizacji,
3)Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
4)Reprezentowanie Związku na zewnątrz,
5)Ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej,
6)Prowadzenie ewidencji członków,
7)Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i
innych organizacji a także w sprawie powołania lub przystąpienia do spółek prawa
handlowego,
8)Podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku, a nie
zastrzeżonych dla innych władz Związku,
9) Nadzór nad organizacją i pracą biura Związku.
§ 36
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa inny
członek Zarządu. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. W przypadku powołania Prezydium Zarządu posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę
potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał, zaś posiedzenia Prezydium w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.
§37
1.Zarząd - dla usprawnienia pracy Związku - może powoływać wydziały, komisje i zespoły
problemowe a także inne organy wykonawcze dla prowadzenia spraw w określonych dziedzinach.
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Organy te pracują w oparciu o odrębne regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Związku w drodze
uchwały.
2.Zarząd może powołać Sekretarza Generalnego Związku, który jest uprawniony do
jednoosobowego reprezentowania związku z stosunku do osób trzecich w granicach udzielonego
mu pełnomocnictwa.
§38
1.Zarząd dla całokształtu spraw sędziowskich dotyczących organizowanych lub zlecanych przez
siebie rozgrywek szczebla centralnego, powołuje Kolegium Sędziów Szczebla Centralnego
PZKosz zwane dalej Kolegium.
2.Czas trwania kadencji Kolegium wynosi 4 lata.
3.Przewodniczący jak i pozostali członkowie Kolegium pochodzą z wyboru dokonywanego przez
Walne Zgromadzenie Sędziów PZKosz.
4.Szczegółowe zasady funkcjonowania Kolegium określają odrębne regulaminy, które wymagają
zatwierdzenia przez Zarząd Związku.
§39
1.Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych uprawnionych
organów zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisje
Rewizyjną lub inne organy kontrolujące i złożyć wyjaśnienia co do ich ewentualnej realizacji.
§40
1.Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3-5 członków wybranych na Walnym
Zebraniu Delegatów.
2.Komisja

Rewizyjna

na

swoim

pierwszym

posiedzeniu

wybiera

ze

swego

grona

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3.Komisja rewizyjna ma prawo dokooptowania do swego grona nowych członków w miejsce
tych, którzy z różnych przyczyn zrezygnowali z pracy w Komisji w czasie trwania kadencji, przy
czym zawsze co najmniej połowa składu Komisji musi pochodzić z wyboru.
4.W

przypadku

rezygnacji

członków

Komisji

w

liczbie

większej

niż

połowa

jej

składu Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, na którym zostanie wybrany
nowy skład Komisji.
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§41
1.Komisja

Rewizyjna

jest

organem

kontroli

wewnętrznej

Związku

i

co

najmniej

raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku z uwzględnieniem
gospodarki finansowej. Szczególnej kontroli podlegają prawidłowość, celowość, rzetelność w
gospodarowaniu majątkiem Związku.
2.Protokoły z przeprowadzanych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne,
przedkładane są Zarządowi Związku. Komisja ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości
stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu. Ponadto Komisja może w każdym czasie żądać
informacji o bieżących pracach Zarządu Związku.
3.Komisja Rewizyjna - po upływie kadencji władz Związku - przedstawia Walnemu Zebraniu
Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności i jedynie ona ma wyłączne prawo stawiania
wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku bądź poszczególnym jego
członkom.
4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo
brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku oraz innych organów Związku. W posiedzeniach
tych uprawnieni członkowie Komisji uczestniczą jedynie z głosem doradczyni.
5.Komisja

Rewizyjna

sprawuje

nadzór

nad

pracą

Zarządu

Związku

w

zakresie

określonym w niniejszym statucie.
§42
Poza uprawnieniami i obowiązkami wskazanymi w §§ 19,24,26 i 40 niniejszego statutu Komisja
wyraża swoją opinię dotyczącą podjęcia przez Zarząd decyzji o:
1)nabyciu bądź zbyciu przez Zarząd nieruchomości, utworzeniu lub przystąpieniu przez Związek
do spółek bądź innych organizacji,
2)zaciągnięciu bądź udzieleniu przez Zarząd kredytów lub pożyczek a także udzieleniu poręczeń
i gwarancji,
3)zaciągnięciu przez Zarząd jednorazowo zobowiązania lub rozporządzeniu majątkiem Związku
w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną raz w roku przez Komisję w drodze uchwały.
§43
1.Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2.Posiedzenia Komisji

zwołuje i prowadzi Przewodniczący

członek Komisji. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
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lub wyznaczony przez niego

3.Decyzje Komisji zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 2/3 składu Komisji. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego
lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Komisji.

Rozdział V
Majątek i fundusze Związku
§44
1.Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.Na fundusze Związku składają się w szczególności :
1) wpływy z tytułu składek członkowskich, opłat transferowych, licencyjnych,
uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich oraz innych imprezach i zawodach
sportowych,
2)wpływy z działalności gospodarczej,
3)wpływy z darowizn,
4)wpływy z reklam i umów zawartych z organizatorami zawodów zleconych przez Związek,
5)dotacje celowe przekazywane do Związku,
6)odsetki bankowe i lokaty terminowe,
7)środki na realizację zadań zleconych.
§45
Dla ważności oświadczeń dotyczących zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem
Związku wymagane jest - z uwzględnieniem postanowień § 41 oraz z zastrzeżeniem wynikającym
z § 37 ust.2 niniejszego statutu - współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub
upoważnionego przez niego Wiceprezesa Związku.
§46
Zarząd realizuje sprawy finansowe Związku w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd roczne plany
finansowe oraz regulamin finansowy .
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Rozdział VI
Nagrody, wyróżnienia, kary
§47
1. Do rozstrzygnięcia sporów, w tym także sporów majątkowych, oraz podejmowania decyzji w
sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej Zarząd Związku może powołać :
1)Komisję Dyscyplinarną
2)Sąd Polubowny
2.Organy te działać będą na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd.
3.Zarząd Związku ma prawo nagradzania, wyróżniania zasłużonych dla koszykówki osób i
organizacji. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady i warunki ich przyznawania określają
uchwalone w tym zakresie regulaminy oraz przepisy państwowe
4.Dla wszystkich tych organizacji i osób Zarząd Związku może występować o nadanie odznaczeń
resortowych lub państwowych.
§48
Rodzaje kar oraz warunki i zasady ich nakładania określają przepisy dyscyplinarne zawarte w
odpowiednim regulaminie opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd Związku.
§49
1.Decyzje właściwych organów Związku mogą być zaskarżone do Trybunału Polskiego Komitetu
Olimpijskiego po wyczerpaniu środków odwoławczych działających w ramach struktur
organizacyjnych Związku.
2.Odwoływanie się do Trybunału Polskiego Komitetu Olimpijskiego może dotyczyć jedynie
decyzji podjętych przez władze Związku w sprawach :
a) wykluczenia lub skreślenia ze składu członków Związku następujących instytucji lub
osób: wojewódzkiego związku koszykówki, klubu, organizacji sportowej, zawodnika,
szkoleniowca, sędziego i działacza sportowego,
b) dyskwalifikacji dożywotniej zawodnika, szkoleniowca, sędziego lub działacza
sportowego,
c)pozbawienia zawodnika lub zespołu tytułu mistrza kraju lub zdobywcy Pucharu Polski,
d)przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,
e)zakazu reprezentowania Polski w zawodach rangi międzynarodowej.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§50
1.Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania osób.
2.Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie
przeznaczony zostanie majątek Związku.
§51
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o
kulturze fizycznej, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisów wykonawczych do tych
ustaw.
§ 52
Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem jego uchwalenia.
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