
REGULAMIN SSŻ

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych (SSŻ) zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Gubin.

§3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§5
Stowarzyszenie  może  używać  odznak  i  pieczęci  na  zasadach  określonych  w
przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6
Celem Stowarzyszenia jest:

a) ochrona grupowych i indywidualnych interesów i dobrego imienia sędziów,
b) propagowanie wiedzy na temat przepisów sportu żużlowego,
c) proponowanie zmian i poprawek do regulaminów sportu żużlowego,
d) samokształcenie i doskonalenie umiejętności sędziów sportu żużlowego,
e) uczestnictwo w publicznej dyskusji nad kierunkami rozwoju sportu żużlowego,
f) wymiana  doświadczeń  w  zakresie  sędziowania  zawodów  żużlowych  ze

środowiskami sędziowskimi w innych krajach,
g) wspieranie szkolenia kandydatów na sędziów sportu żużlowego,
h) publiczne  wyrażanie  opinii  na  temat  interpretacji  i  stosowania  przepisów

regulaminów sportu żużlowego,
i) wspieranie,  także  finansowe,  członków  Stowarzyszenia  znajdujących  się  w

trudnej sytuacji życiowej,
j) kreowanie pozytywnego wizerunku środowiska sędziów żużlowych.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) szkolenia, konferencje, pokazy i inne spotkania służące wymianie poglądów,
b) przygotowanie  formalnych  wniosków,  dezyderatów,  zapytań  i  sugestii  do

właściwych organów PZM,
c) publiczne wypowiedzi w środkach masowego przekazu,
d) wydawanie własnych publikacji,
e) zapraszanie gości z zagranicy i organizowanie wyjazdów w celu doskonalenia

umiejętności sędziowskich i wymiany doświadczeń,
f) wyłanianie i nagradzanie najlepszych sędziów,
g) współpracę  z  PZM  i  klubami  w  zakresie  szkolenia  osób  urzędowych  i

funkcyjnych,
h) wszelkie inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.

§8
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Stowarzyszenie  organizuje  okresowe  spotkania  członków  zainteresowanych
omówieniem  wiążącej  się  z  realizacją  celów  określonych  w  §6  niniejszego
Regulaminu.

§9
1. Stowarzyszenie  może  ustanowić  wyróżnienia  i  odznaki  honorowe  i  nadawać  je

osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez
Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

2. Ustanowienie wyróżnień i  odznak o których mowa w ust.  1 oraz ich nadawanie
należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających.

§11
Członkami  zwyczajnymi  Stowarzyszenia  mogą  być  sędziowie  sportu  żużlowego
posiadający  aktualną  licencję  sędziego  oraz  byli  sędziowie  sportu  żużlowego,
nieposiadający aktualnej licencji.

§13
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.

§14
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej

deklaracji kandydata.
2. Od  odmowy  przyjęcia  w  poczet  członków  zainteresowanym  przysługuje  prawo

odwołania  się  do  walnego  zebrania,  którego  uchwała  w  tym  przedmiocie  jest
ostateczna.

§15
Członek zwyczajny ma prawo do :

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z

realizacji celów Stowarzyszenia,
d) zaskarżenia do walnego zebrania członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o

skreśleniu z listy członków.

§16
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i

nie naruszać solidarności organizacyjnej,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§17
1. Członek  wspierający  ma  prawo  do  uczestniczenia  w  pracach  i  imprezach

organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także na walnym
zebraniu członków.
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2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości,  jednak  nie  mniej  niż  50%  składki  członkowskiej  członka
nadzwyczajnego.

§18
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykroczenie.
2. Skreślenia  z  listy  członków  zwyczajnych  dokonuje  Zarząd  w  następujących

przypadkach:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b) nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą  składek  członkowskich  za  okres

przekraczający 2 miesiące,
c) śmierci członka,

3. Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje Zarząd w następujących wypadkach:
a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Regulaminem,
b) popełnienia  czynu,  który  dyskwalifikuje  daną  osobę  jako  członka

Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
4. Przed  podjęciem  uchwały  w  sprawach  określonych  w  ust.3  Zarząd  umożliwia

członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie o której mowa w ust. 3 członek Stowarzyszenia

może  odwołać  w  terminie  30  dni  od  podjęcia  uchwały  lub  powzięcia  o  niej
wiadomości do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19
Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§20
Kadencja  Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej  trwa  dwa lata,  a  ich  wybór  odbywa się  w
głosowaniu  tajnym,  bezwzględną  większością  głosów  członków  zwyczajnych
obecnych na Walnym Zebraniu.

§21
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez 3 kadencje z rzędu.

§22
1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą

większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 ogólnej liczby uprawnionych
członków, chyba że regulamin stanowi inaczej.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych
członków,  chyba  że  regulamin  stanowi  inaczej.  Na podstawie  uchwały  pełnego
składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§23
Wszelkie prace na rzecz Stowarzyszenia wykonywane są społecznie.

§24
W przypadku ustąpienia,  wykluczenia lub śmierci  członka władz Stowarzyszenia w
trakcie  kadencji,  skład  osobowy  władz  jest  uzupełniany  poprzez  przeprowadzenie
wyborów na nie obsadzone stanowisko.
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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§25
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.  W walnym zebraniu członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§26
1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz do roku i jest zwoływane przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  zwołuje  Zarząd  w  szczególnie  uzasadnionych

przypadkach  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  albo  75%
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału
w  danym  Walnym  Zgromadzeniu  o  terminie  i  porządku  obrad  Walnego
Zgromadzenia,  za  pomocą  listów  poleconych  wysłanych  co  najmniej  na  dwa
tygodnie przed terminem jego odbycia. Zamiast listu poleconego, zawiadomienie
może  być  wysłane  pocztą  elektroniczną,  na  adres  uprzednio  wskazany  przez
członka Stowarzyszenia.

5. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie regulaminu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
b) uchwalanie rocznych programów działania Stowarzyszenia,
c) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) nadawanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu

jego majątku.
6. Porządek  nadzwyczajnego  walnego  zebrania  ustala  Zarząd  z  uwzględnieniem

spraw wskazanych we wniosku o jego zwołanie.
7. Walne zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu

obrad.
8. Walne zebranie Stowarzyszenia po otwarciu obrad przez Prezesa Zarządu wybiera

Przewodniczącego,  który  kieruje  porządkiem  obrad  oraz  Sekretarza,  który
sporządza protokół z obrad.

9. Uchwały  walnego  zebrania  członków  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w
obecności  co  najmniej  połowy  ogólnej  liczby  członków,  chyba  że  przepisy
regulaminu  stanowią  inaczej.  Jeżeli  w  pierwszym  terminie  nie  uczestniczy  co
najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być
podjęte w obecności dowolnej liczby członków.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o zwołaniu obrad i nie może
być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym
terminie.

10. Uchwały walnego zebrania członków zapadają w głosowaniu jawnym, jednak
na  wniosek  4/5  ogólnej  liczby  obecnych,  uchwały  mogą  być  podejmowane  w
głosowaniu tajnym.

ZARZĄD

§27
1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków wybranych spośród członków zwyczajnych.
2.  Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3.   Zasady i  sposób działania  Zarządu  określa  regulamin  uchwalony przez  walne
zebranie członków.
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4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 3 razy w roku.
5.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
walnego zebrania członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed walnym zebraniem członków.

§28
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja uchwalonego przez walne zebranie programu Stowarzyszenia oraz
innych uchwał walnego zebrania,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie  uchwał  dotyczących  przyjęcia  w  poczet  członków  i  ustania

członkostwa.

KOMISJA REWIZYJNA

§29
1. Komisja  Rewizyjna  jest  organem  Stowarzyszenia  powołanym  do  sprawowania

kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  członków  wybranych  spośród  członków

zwyczajnych.

§30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i
finansowej Stowarzyszenia,

b) składanie sprawozdań na walnym zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie  Zarządowi  protokołów  pokontrolnych  wraz  z  wnioskiem  o
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania.

§31
Komisja  Rewizyjna  działa  w  oparciu  o  uchwalony  przez  walne  zebranie  członków
regulamin.

§32
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w
posiedzeniu Zarządu.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§33
Stowarzyszenie  uzyskuje  środki  na  swoją  działalność  wyłącznie  ze  składek
członkowskich.

§34
Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa.

§35
1. Uchwalenie  Regulaminu  i  jego  zmiana  oraz  podjęcie  uchwały  o  rozwiązaniu

Stowarzyszenia przez walne zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości
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2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do
głosowania.

2. Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  walne  zebranie  członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
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