STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU KORFBALLU

RozdziałI
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§1
Polski Związek Korfballu /w skrócie PZKorf/, zwany dalej „Związkiem” jest polskim
związkiem sportowym.
§2
Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz
Związku miasto Warszawa. Dla realizowania celów statutowych Związek może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentującym dyscyplinę
korfball w kraju i za granicą.
§4
1. Związek działa zgodnie z niniejszym statutem oraz przepisami prawa
obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W zakresie swojej działalności Związek podlega nadzorowi Ministra Sportu
i Turystyki.
3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy.
§5
1. Związek jest członkiem International Korfball Federation /IKF/.
2. Związek może być członkiem innych międzynarodowych organizacji sportowych.
§6
Związek może posiadać znaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§7
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy.
2. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać
pracowników.
R o z d z i a ł II
Cele i środki działania
§8
Celem działalności jest:
1/ rozwój i popularyzacja korfballu w Polsce,
2/ organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego,
3/ reprezentowanie interesów korfballu w organizacjach krajowych i
międzynarodowych.

§9
Związek działając z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa realizuje swoje
cele przez:
1/ przygotowanie planów i programów rozwoju korfballu,
2/ reprezentowanie korfballu w międzynarodowych organizacjach sportowych,
3/ organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego trenerów, instruktorów
i sędziów sportowych,
4/ organizowanie lub współorganizowanie współzawodnictwa sportowego o randze
Mistrzostw Polski,
5/ przygotowanie reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym,
6/ organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników,
7/ nadawanie licencji sportowych klubom, zawodnikom, trenerom i sędziom,
8/ prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów.
R o z d z i a ł III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Związku dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych,
c) członków wspierających.
§11
Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby
prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie
działalności korfballowej.
§12
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zobowiąże
się do przestrzegania postanowień statutu Związku i zadeklaruje pomoc
materialną na rzecz Związku.
2. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w Związku za pośrednictwem
swojego przedstawiciela.
§13
1. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Związku, Walne
Zebranie Delegatów osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju
korfballu w Polsce.
2. Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarządu – Walne Zebranie
Delegatów.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§14
Przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego następuje decyzją Zarządu
Związku na podstawie pisemnego wstąpienia.

1.
a)
b)
c)
2.

§15
Członkowie zwyczajni Związku maja prawo do:
biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,
zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku,
korzystania z uprawnień statutowych członka Związku.
Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków
zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§16
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji korfballu,
2/ podnoszenia poziomu sportowego,
3/ przestrzegania zasad statutu, przepisów, uchwał i regulaminów Związku,
4/ regulowania w terminie opłat członkowskich w wysokości określonej przez władze
Związku,
5/ dbania o swój wysoki poziom moralny i etyczny,
6/ dbania o dobre imię Związku,
7/ budowania przyjaznej atmosfery wewnątrz i wokół Związku.
§17
Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje w przypadku:
1/ dobrowolnej rezygnacji pisemnej po uregulowaniu zobowiązań finansowych,
2/ zaprzestania działalności korfballowej,
3/ skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez
okres sześciu miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
4/ wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Związku z powodu naruszania
postanowień statutu lub przepisów wydanych na jego podstawie.
§18
1. W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu lub innych
przepisów Związku, Zarządowi przysługuje prawo:
a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w
wyznaczonym terminie,
b) zawieszenia w prawach członka na okres trzech miesięcy,
c) wykluczenia członka za działalność na szkodę Związku po uprzednio
przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym przez powołaną Komisję
Dyscyplinarną lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
2. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały za
pośrednictwem Zarządu.

R o z d z i a ł IV
Władze Związku
§19
1. Walne Zebranie Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§20
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.
2. Członkowie władz pełnią funkcje społecznie.
3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają
zwykłą większością głosów.
4. Funkcję Prezesa można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie
kadencje.
5. Członek Zarządu nie może:
a) łączyć funkcji z funkcją w innych władzach Związku,
b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio
z realizacją przez Związek zadań statutowych,
c) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
§21
Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków na
miejsce ustępujących. Ilość dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 osób
poprzednio wybranych.
§22
1. Członkowie władz Związku, którzy uchylają się od wypełniania przyjętych
obowiązków i nie biorą bez usprawiedliwienia udziału w posiedzeniach władz
przez okres minimum sześciu miesięcy, mogą być zawieszeni w prawach członka
tych władz do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.
2. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje Zarząd po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego.
§23
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane, jako
sprawozdawcze, nie rzadziej niż raz w ciągu roku.
2. Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co cztery lata.
3. Walne Zebranie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał przy obecności
co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę
obecnych w drugim terminie.

§24
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1/ uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,
2/ przyjęcie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4/ wybór Prezesa,
5/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
7/ zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
8/ podejmowanie uchwał o zmianach w statucie, uszczuplenia majątku i rozwiązaniu
się Związku,
9/ rozpatrywanie odwołań członków Związku,

10/ ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płacenia,
11/ podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa kompetencji
innych władz Związku.
§25
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych,
2/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi, członkowie
ustępujących władz /o ile nie zostali delegatami/ oraz zaproszeni goście.
§26
Delegaci na Walne Zebranie – każdy członek zwyczajny ma prawo do wyboru
jednego delegata.
§27
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd Związku
zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem.
§28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane przez Zarząd
z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/2
członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku
w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani
zgodnie z kluczem wyborczym na ostatnie Walne Zebranie Delegatów.
§29
1. Zarząd Związku składa się od 3 do 7 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa i
Sekretarza Generalnego.
2. Dokonując wyboru członków Zarządu Walne Zebranie decyduje jakie funkcje mają
pełnić poszczególni członkowie Zarządu.
3. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji, Zarząd powierza
pełnienie jego obowiązków do następnego Walnego Zebrania jednemu ze swych
członków.
4. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Delegatów.
§30
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2/ realizowanie zarządzeń i uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
3/ występowanie do władz publicznych w sprawach dotyczących działalności
Związku,
4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
5/ uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,
6/ opracowanie zasad i prowadzenie przyznawania licencji sportowych: klubom,
zawodnikom, trenerom i sędziom,
7/ reprezentowanie Związku w międzynarodowych organizacjach sportowych,

8/ powoływanie i nadzorowanie oraz rozwiązywanie doraźnych komisji i zespołów
oraz ustalanie regulaminów ich działania,
9/ opracowanie zasad i regulaminów współzawodnictwa sportowego,
10/ ustalanie kalendarza rozgrywek ligowych i pucharowych,
11/ organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego trenerów, instruktorów
i sędziów sportowych,
12/ organizowanie przygotowań kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie
międzynarodowym,
13/ ustalanie zasad i trybu przynależności klubowej,
14/ występowanie o nadanie lub odebranie członkostwa honorowego.
§31
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum raz na trzy miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.
§32
1. W okresie między posiedzeniami działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu
w składzie:
1/ Prezes,
2/ Wiceprezes,
3/ Sekretarz Generalny
2. Do kompetencji Prezydium Zarządu należą sprawy wymienione w §30 z wyjątkiem
wymienionych w punkcie: 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14.
§33
Zarząd może powołać komisje i zespoły dla realizacji zadań związanych z
działalnością Związku.
§34
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Delegatów, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem sfery finansowej pod
względem rzetelności i celowości działań.
3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądaniami wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Komisja Rewizyjna wnioskuje przed Walnym Zebraniem Delegatów o udzielenie
lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Delegatów.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział, z głosem doradczym,
w zebraniach Zarządu.

RozdziałV
Nagrody i wyróżnienia
§35
1. Zarząd Związku ma prawo do nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla
korfballu osób, organizacji i instytucji.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady ich przyznawania określa regulamin
Związku.
3. Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych osobom
prawnym i fizycznym wymienionym w ust.1.
R o z d z i a ł VI
Kary
§36
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Związek może nałożyć kary na:
członków Związku,
działaczy,
zawodników,
trenerów i instruktorów,
sędziów.
Tryb postępowania, rodzaje nagród i kar określa regulamin dyscyplinarny
uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów.

R o z d z i a ł VII
Majątek i fundusze Związku

1.
2.
a)
b)
c)
d)

§37
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze Związku składają się:
składki roczne członków Związku,
dotacje,
darowizny,
wpływy uzyskane z działalności gospodarczej i statutowej Związku.

§38
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku
wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa
i Sekretarza Generalnego.
§39
Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają obowiązujące przepisy
i uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

R o z d z i a ł VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku
§40
Uchwały w sprawie statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie
Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
§41
1. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek Związku.
2. Likwidatora Związku wyznacza Walne Zebranie Delegatów.
3. Likwidator po zakończeniu prac występuje do Sądu z wnioskiem o wykreślenie
Związku z Krajowego Rejestru Sadowego.

