
STATUT 

LUBUSKIEJ FEDERACJI SPORTU 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. 

§ 1 

Lubuska Federacja Sportu, zwana dalej Federacją, jest związkiem sportowym. 

§ 2 

Obszarem działania Federacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraje Unii 
Europejskiej, a siedzibą władz miasto Zielona Góra. 

§ 3 

1. Federacja posiada osobowość prawną. 
2. Federacja może być członkiem innych organizacji  krajowych i międzynarodowych                                

o podobnym profilu działania. 

§ 4 

Federacja działa zgodnie z obowiązującym prawem a w szczególności z ustawą o sporcie, 
ustawą – prawo o stowarzyszeniach ustawą o działalności pożytku publicznego                                                               
i o wolontariacie oraz niniejszym statutem. 

§ 5 

Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 
Do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników. 

§ 6 

Federacja może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

ROZDZIAŁ II 

Cel i środki działania 

§ 7 

Celem Federacji jest: 
 

1. Uczestniczenie w procesie rozwoju sportu we wszystkich grupach wiekowych,  
w upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. 

2. Podnoszenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 
3. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia. 
4. Stwarzanie warunków do rozwoju sportu wyczynowego. 
5. Współpraca z zagranicznymi  i międzynarodowymi organizacjami sportowymi. 
6. Koordynowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 
7. Propagowanie wybitnych indywidualności sportowych, osiągnięć i wydarzeń. 
8. Konsolidacja, wspieranie i reprezentowanie środowisk działających na rzecz sportu, 

rekreacji i zdrowia a szczególnie okręgowych związków sportowych. 
9. Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i prowadzenie działalności w 

zakresie sportu i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 



§ 8 

Federacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi mającymi wpływ 

na stan legislacji w zakresie sportu. 
2. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, terytorialnej oraz 

organizacjami i instytucjami zainteresowanymi  sportem, rekreacją ruchową i 
profilaktyką zdrowotną. 

3. Wspomaganie działań tworzących dogodne warunki do uprawiania aktywnego 
wypoczynku. 

4. Organizowanie szkoleń oraz poradnictwa z zakresu sportu dla osób fizycznych i 
prawnych. 

5. Współdziałanie  w realizacji i tworzeniu programów upowszechniania sportu i profilaktyki 
zdrowotnej. 

6. Współdziałanie za środkami masowego przekazu. 
7. Prowadzenie działalności wydawniczej, inicjowanie i popieranie prac naukowo 

- badawczych z zakresu sportu i rekreacji. 
8. Promocję i wspieranie działalności klubów sportowych. 
9. Organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Federacji. 
10. Krzewienie idei olimpijskiej. 
11. Popularyzację osiągnięć i dokonań znanych sportowców.  
12. Realizowanie zadań zleconych w zakresie sportu, rekreacji i profilaktyki zdrowotnej. 
13.   Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.   
14.   Podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnie z prawem w ramach statutowej       

  działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju sportu. 
15.   Prowadzenie działalności gospodarczo-usługowej jako dodatkowej w stosunku do   

  działalności pożytku publicznego, z której dochód w całości przeznacza się na cele    
  statutowe Federacji. 

16.   Szkolenie oraz  doszkalanie kadr  trenersko- instruktorskich. 
17.   Współpracę z Polskim Związkami Sportowymi. 
18.   Organizację imprez sportowych i innych z udziałem osób niepełnosprawnych. 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 9 

Członkowie Federacji dzielą się na : 
1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych. 

§ 10 

1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej oraz związki 
sportowe. 

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swego 
przedstawiciela oraz osoby fizyczne uznające i wspierające cele Federacji. 

3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie 
pisemnej deklaracji i uchwały  Zarządu Federacji. 

§ 11 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) uczestniczenia poprzez swych delegatów w Walnym Zebraniu Federacji                  

z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, 



2) brać czynny udział w pracach Federacji, uczestniczyć w imprezach zawodach               
i szkoleniach, 

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Federacji oraz oceniać ich 
działalność, 

4) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 
Federacji. 

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa 
wyborczego. 

§ 12 

Członkowie Federacji obowiązani są do: 
1. Aktywnej działalności na rzecz sportu, rekreacji i zdrowia, podnoszenia poziomu. 

sportowego oraz realizacji zadań statutowych. 
2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i decyzji władz Federacji. 
3. Udziału w zawodach i mistrzostwach organizowanych przez  Federację. 
4. Stałego podnoszenia poziomu sportowego swoich członków. 
5. Regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 13 

1. Członkostwo ustaje w przypadku: 
1) wystąpienia członka Federacji zgłoszonego na piśmie, 
2) rozwiązania się stowarzyszenia, 
3) wykreślenia przez Zarząd Federacji za nieopłacenie składek członkowskich 

przez rok, 
4) wykluczenia przez Zarząd za naruszenie postanowień niniejszego statutu. 

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego zawinionych 
może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy w drodze uchwały Zarządu. 

3. Członek Federacji może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd                       
w przypadku nie brania udziału w realizacji zadań i celów Federacji lub innego naruszenia 
postanowień statutu, uchwał i decyzji Federacji. 

4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień 
statutowych  do 2 lat. 

5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje prawo 
odwołania się do Walnego Zebrania delegatów w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia 
o podjętej uchwale. 

§ 14 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna  szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu 
celów Federacji. 
Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Federacji. 
Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony                 
z opłacania składek członkowskich. 

 

 
 

 



Rozdział IV 

WŁADZE ZWIĄZKU 

§ 15 

Władzami Federacji są: 
1) Walne Zebranie Delegatów 
2) Zarząd 
3) Prezydium Zarządu 
4) Komisja Rewizyjna 

§ 16 

Kadencja władz Federacji trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym                
lub jawnym w zależności od przyjętego postanowienia w tym zakresie. 
Do władz Federacji wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę głosów. 

§ 17 

1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd                 
co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 
1) uchwalanie zmian w  statucie, 
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Federacji, 
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz, 
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
6) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Federacji, 
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia                 

lub zawieszenia w prawach członka, 
8) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Federacji, 
9) przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego. 

§ 18 

1. W  Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych, 
2) z głosem doradczym - członkowie władz Federacji, którzy nie zostali wybrani na 

delegatów oraz zaproszeni goście. 
2. Kadencja delegatów trwa do chwili rozpoczęcia kolejnego Walnego Zebrania Wyborczego, 

jednak nie dłużej, jak po upływie 30 dni od  upływu kadencji. 
3. W Walnym Zebraniu Federacji biorą udział delegaci wybrani według  klucza wyborczego 

uchwalonego każdorazowo przez Zarząd.  
4. Członkowie Federacji są zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego 

Zebrania Delegatów telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną, co najmniej 7 dni 
przed terminem obrad.                                         

 

§ 19 

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę 
delegatów w drugim terminie, o ile  dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 
 

 



§ 20 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów  może być zwołane na skutek: 

1) uchwały Zarządu, 
2) wniosku Komisji Rewizyjnej, 
3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Federacji. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów  zwoływane jest przez Zarząd w terminie 

dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami                       
dla których zostało zwołane. 

§ 21 

1. Zarząd Federacji jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów. 
2. Zarząd Federacji składa się z 9-15 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.   
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący     
     obrad Walnego Zebrania. 
4. Zarząd Federacji wybiera spośród siebie pięcioosobowe  Prezydium,                                        

w skład którego wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów i dwóch członków Zarządu. 
5. Posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji zwołuje Prezes w miarę potrzeb pomiędzy  
     posiedzeniami Zarządu. 
6. Prezydium Zarządu Federacji odpowiada przed Zarządem za decyzje podjęte w jego     
     imieniu. Ma obowiązek przedstawienia informacji – sprawozdań z podjętych decyzji na       
     każdym posiedzeniu Zarządu Federacji. 
7. Decyzje Prezydium zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby  
     członków Prezydium. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos    
     przewodniczącego posiedzenia. 
8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo      

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
9. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby  
     członków. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego 

posiedzenia. 
10. Zarząd może podejmować uchwały obiegiem na zebraniach zarządu bądź drogą 

korespondencji elektronicznej lub w trakcie telekonferencji. 

§ 22 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1) reprezentowanie Federacji na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów, 
3) kierowanie całokształtem działalności Federacji, 
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji, 
5) uchwalanie planów działania i planów finansowych, 
6) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów  oraz przygotowywanie stosownej 

dokumentacji, 
7) powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów, 
8) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Federacji, 
9) Zarząd sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne oraz roczne sprawozdanie 

finansowe z działalności Federacji i podaje je do publicznej wiadomości stosownie                
do przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        
i wolontariacie (Dz. U 2003 nr 96, poz. 873). 

§ 23 

Organem wykonawczym Zarządu Federacji jest Biuro, którego zakres działania określa 
regulamin uchwalony przez Zarząd. 



§ 24 

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów, i innych postanowień 
obowiązujących w Federacji - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków 
Federacji. 

2. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
a) członek ma prawo odwołania się do Zarządu, jako pierwszej instancji, 
b) w przypadku niekorzystnej dla członka decyzji pierwszej instancji członek                  

ma prawo w terminie 30 dni odwołania się do Walnego Zebrania jako drugiej 
instancji. 

3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny 
uchwalony przez Zarząd Federacji. 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Członka. 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-
gospodarczej  działalności Federacji. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie dotyczące 
działalności władz  Federacji oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawach 
absolutorium dla Zarządu. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi                    
z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

5. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać 
udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

6. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej 
organów określają regulaminy uchwalone przez Komisję. 

7.  Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej;  
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
GUS za rok poprzedni. 

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

9. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego  
o pozbawienie członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej wskutek nieuczestniczenia 
jej członka w pracach przez okres jednego roku. 

§ 26 

1. W przypadku ustąpienia Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zarządowi przysługuje 
prawo kooptacji. 

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyboru. 

3.  Kooptacji dokonuje się spośród delegatów ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-     
     Wyborczego. 
4. W przypadku nieuczestniczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w jej pracach 

przez okres jednego roku, Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej może pozbawić 
członkostwa i skorzystać z prawa kooptacji. 



ROZDZIAŁ V 

Majątek i fundusze Związku. 

§ 27 

1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Związku składają się: 

1) składki roczne członków Federacji, 
2) wpływy z zawodów organizowanych przez Federację, 
3) darowizny, dotacje i środki pochodzące z  działalności statutowej                      

i gospodarczej Związku oraz z ofiarności publicznej. 
3. Nieodpłatna i odpłatna działalność statutowa prowadzone są w sposób pozwalający na ich 
rachunkowe wyodrębnienie. 
4. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji                  
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,               
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
b) przekazywania i wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż                     
w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika                  
ze statutowego celu Federacji, 
c) zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Federacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich                  
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych               
niż ceny rynkowe. 

§ 28 

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Federacji wymagane 
jest współdziałanie co najmniej dwóch osób upoważnionych przez Zarząd. 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

§ 29 

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością  
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 

§ 30 

1. Rozwiązanie się Federacji następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne zebranie 
Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.  

2. Uchwała o rozwiązaniu się Federacji powinna określać przeznaczenie majątku i sposób 
jego likwidacji. 

3. Likwidatorami Federacji są członkowie Zarządu lub osoby wybrane przez Walne Zebranie 
Delegatów.  

Statut przyjęty przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Lubuskiej Federacji 
Sportu w dniu 16 listopada 2015r. w Drzonkowie. 

 
…………………………………………. 

                                                                                             Podpis Przewodniczącego obrad 


