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STATUT 
FEDERACJI SPEED-BALL POLSKA 

 
tekst jednolity 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
§ 1. 

1. Federacja Speed-Ball Polska (dalej zwana Federacją) jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
związkiem stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawnych.  

2. Federacja działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującym w 

sferze pożytku publicznego, kultury fizycznej i sportu oraz niniejszego statutu. 
 

3. Federacja realizuje swoje cele w granicach obowiązującego prawa i nie działa w celu osiągnięcia 
zysku. 

 
§ 2. 

1. Federacja posiada osobowość prawną. 
2. Siedzibą Federacji jest Poręba.  
3. Federację powołuje się na czas nieokreślony. 

 
§ 3. 

Federacja może ustanawiać i używać znaki graficzne, pieczęcie oraz odznaki organizacyjne 
i honorowe według wzorów uchwalonych przez Zarząd Federacji. 

 
§ 4. 

1. Federacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji 

zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach. 
4. Federacja może przystępować jako członek zbiorowy do związku stowarzyszeń oraz innych 

organizacji społecznych. 
5. Federacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 
 

§ 5. 
1. Federacja opiera się na pracy społecznej członków. 
2. Federacja reprezentuje interesy zrzeszonych członków. 
3. Federacja może reprezentować interesy innych stowarzyszeń i podmiotów wyłącznie na ich 

wniosek. 
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4. Praca członków zrzeszonych w Federacji ma charakter społeczny, bez prawa do wynagrodzenia, 
także w postaci ryczałtowej (diety). 

5. Do prowadzenia swoich działań Federacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku 

z pełnioną funkcją.  
 
 

Rozdział II 
Cele Federacji oraz sposoby ich realizacji 

§ 6. 
Celem Federacji jest działalność na rzecz:  

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
2) ochrony i promocji zdrowia; 
3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
4) dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
5) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 
6) promocji i organizacji wolontariatu; 
7) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
10) wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności; 
11) turystyki i krajoznawstwa; 
12) działalności charytatywnej. 
 

§ 7. 
Federacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad wszelkimi działaniami 
mającymi wpływ na rozwój sportu, w szczególności promocję i upowszechnianie Speed-Ball w 
Polsce; 

2) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i organizacjami sportowymi działającymi w 
zakresie objętym celami Federacji na poziomie krajowym i międzynarodowym; 

3) organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających za cel 
przeprowadzanie amatorskich turniejów, rozgrywek, mistrzostw w Speed-Ball w kraju i 
zagranicą; 

4) opracowanie systemów rozgrywek amatorskich w Speed-Ball; 
5) organizowanie i współorganizowanie treningów, obozów, szkoleń, warsztatów, 

kursów, wykładów, prelekcji, spotkań, doradztwa, konferencji i kampanii społecznych; 
6) organizowanie szkoleń i doskonalenie kadr trenerskich i instruktorskich Speed-Ball w Polsce; 
7) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia relacji medialnych z imprez sportowych 

Speed-Ball w Polsce i zagranicą; 
8) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków Federacji; 
9) inicjowanie i finansowanie rozbudowy infrastruktury sportowej; 
10) tworzenie zasad i standardów działania i współpracy między organizacjami propagującymi 

Speed-Ball (programy współpracy kodeksy zawodnicze, regulaminy, uprawnienia i obowiązki 
instruktorów, trenerów, uczestników itp.); 

11) podejmowanie i finasowanie działań w sferze ochrony i promocji zdrowia, realizowanej w 
szczególności w formie akcji profilaktycznych, pogadanek, wydawnictw; 
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12) podejmowanie i finasowanie działań w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
realizowanych w związku z realizacją celów statutowych w szczególności poprzez seminaria, 
konkursy, konferencje, wykłady; 

13) podejmowanie i finasowanie działań kierowanych do dzieci i młodzieży, w tym między innymi 
realizowanych w formie konkursów, warsztatów, szkoleń, jak również organizacji czasu wolnego 
i wypoczynku w formie wycieczek i kolonii; 

14) popularyzacja idei wolontariatu wśród organizacji prowadzących działalność sportową, 
wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla wolontariuszy oraz korzystających; 

15) działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i 
innowacyjności w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym, realizowana w 
szczególności poprzez wydawanie publikacji, organizację konferencji, szkoleń, wykładów i 
spotkań autorskich, wspieranie twórców wynalazków oraz rozwiązań innowacyjnych; 

16) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w 
szczególności imprez popularyzujących Speed-Ball; 

17) prowadzenie zbiórek oraz organizowanie innych form pomocy charytatywnej; 
18) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań na rzecz wspierania organizacji 

pozarządowych, w szczególności organizacji prowadzących działalność o tożsamych celach; 
19) inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych 

propagujących działalność Federacji; 
20) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi 

oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, 
nie wykluczając międzynarodowych; 

21) podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Federacji.  
 

Rozdział III 
Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki 

§ 8. 
Członkowie Federacji dzielą się na: 

1. Członków Zwyczajnych; 
2. Członków Wspierających; 
3. Członków Honorowych. 

 
§ 9. 

1. Członkiem Zwyczajnym Federacji mogą być organizacje pozarządowe lub inne osoby prawne:  
1) działające na rzecz promocji sportu, w tym dyscypliny Speed-Ball; 
2) których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Federacji; 
3) niemające celów zarobkowych; 
4) niebędące partiami lub fundacjami utworzonymi przez partie polityczne. 

2. Członkiem Wspierającym Federacji mogą osoby fizyczne, które udzielają Federacji pomocy 
finansowej, rzeczowej lub intelektualnej. 

3. Członkiem Honorowym Federacji może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
realizację celów Federacji. 

4. Osoba prawna działa w Federacji przez swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być 
udzielone na piśmie, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zarząd Federacji 
 

§ 10. 
1. Członków Zwyczajnych Federacji przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji 

zawierającej rekomendację dwóch Członków Zwyczajnych Federacji. 
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2. Członka Wspierającego Federacji przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.  
3. Tytuł Członka Honorowego Federacji nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały 

podejmowanej na wniosek Zarządu za zgodą osoby zainteresowanej. 
4. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wnioski w sprawie członkostwa na najbliższym posiedzeniu, 

nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia dostarczenia wniosku. O podjętej decyzji 
Zarząd informuje w formie pisemnej. 

 
§ 11. 

1. Członek Zwyczajny Federacji ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego; 
2) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji z głosem stanowiącym; 
3) uczestniczenia w działalności Federacji; 
4) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Federacji; 
5) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności. 

2. Członek Wspierający i Honorowy Federacji, ma prawo do: 
1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji z głosem doradczym; 
2) uczestniczenia w działalności Federacji; 
3) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Federacji; 
4) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności.  

 
§ 12. 

1. Członek Zwyczajny Federacji ma obowiązek:  
1) propagować cele Federacji i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji; 
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji; 
3) opłacać regularnie składki członkowskie; 
4) troszczyć się o dobro i rozwój Federacji; 
5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

2. Członek Wspierający ma obowiązek: 
1) propagować cele Federacji i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji; 
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji; 
3) wspierać działalność Federacji na uzgodnionych zasadach; 
4) troszczyć się o dobro i rozwój Federacji; 
5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

3. Członek honorowy Federacji zobowiązany jest do: 
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji; 
2) troszczenia się o dobro i rozwój Federacji. 

  
§ 13. 

1. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek: 
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Członków Zarządu; 
2) zrzeczenia się tytułu Członka Honorowego; 
3) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz 

Federacji, w szczególności zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres ponad 
jednego roku; 

4) likwidacji osoby prawnej będącej Członkiem Zwyczajnym lub Wspierającym Federacji; 
5) śmierci osoby fizycznej. 

2. Informacje o wykluczeniu (wraz z uzasadnieniem) lub przyjęciu nowych członków Zarząd 
przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji. 
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3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka Federacji przysługuje odwołanie do 
najbliższego Walnego Zebrania Członków Federacji w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
uchwały Zarządu o wykluczeniu. 

4. Odwołanie wstrzymuje ważność decyzji Zarządu do chwili jej rozpatrzenia przez Walne Zebranie 
Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
Rozdział IV 

Władze i organizacja Federacji 
§ 14. 

1. Władzami Federacji są: 
1) Walne Zebranie Członków Federacji, 
2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jak również ich odwoływanie, odbywa się 
w głosowaniu jawnym, lub też może się odbyć, na wniosek co najmniej trzech Członków 
Zwyczajnych Federacji, w głosowaniu tajnym. 

3. Nie można być jednocześnie Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 
5. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji; 
2) ustania członkostwa w Federacji organizacji, której jest się przedstawicielem; 
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków; 
4) pozbawienia uprawnień do reprezentowania Członka Zwyczajnego. 

6. W przypadku zmniejszenia liczby członków wybieralnych władz Federacji w trakcie kadencji, 
skład osobowy może być każdorazowo uzupełniany uchwałą władzy Federacji, w której nastąpił 
wakat, do co najwyżej łącznie 1/3 składu pochodzącego z wyboru.  

 
§ 15. 

1. Władze Federacji podejmują decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym.  
2. Uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

Członków uprawnionych do głosowania. 
3. Posiedzenia władz Federacji są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa Członków 

uprawnionych do głosowania. 
4. Walne Zebranie Członków Federacji może podejmować uchwały w terminie pierwszym, przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, lub w terminie drugim, bez 
względu na liczbę uczestników zgromadzenia, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu. 

 
Walne Zebranie Członków 

§ 16. 
   

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Federacji. 
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Federacji należy w szczególności:  

1) uchwalanie kierunków działania Federacji; 
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
3) nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu; 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
5) uchwalanie zmian Statutu;  
6) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Federacji i przeznaczeniu jej majątku;  
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7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Federacji;  
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć: 

1) z głosem stanowiącym – przedstawiciele (pełnomocnicy) Członków Zwyczajnych, przy czym 
każdemu Członkowi Zwyczajnemu przysługuje jeden głos, 

2) z głosem doradczym: 
a) przedstawiciele Członków Wspierających; 
b) Członkowie Honorowi; 
c) zaproszeni goście. 

4. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, lub na pisemny 
wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 1/3 liczby Członków Zwyczajnych Federacji i 
ustala jego datę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.  

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd 
powiadamia wszystkich członków drogą elektroniczną na adresy email podane w deklaracjach 
członkowskich na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. 

 
Zarząd 
§ 17. 

1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Federacji i odpowiada za swoją pracę 
przed Walnym Zebraniem Członków Federacji. 

2. Zarząd składa się z 2 do 5 Członków wybieranych spośród wytypowanych kandydatów w drodze 
głosowania Członków Zwyczajnych uczestniczących w Walnym Zebraniu. 

3. Skład Zarządu może zostać rozszerzony do 5 Członków.  
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa, który kieruje jego pracami, 

oraz Wiceprezesów. 
5. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Federacji; 
2) kierowanie bieżącą działalnością Federacji; 
3) reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu; 
4) przyjmowanie i odwoływanie Członków Zwyczajnych i Wspierających; 
5) występowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu Członka Honorowego; 
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Federacji; 
7) sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu; 
8) uchwalenie dokumentów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie Federacji; 

9) zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji, uchwalanie wysokości składek członkowskich 
i innych opłat na rzecz Federacji; 

10) uchwalanie planów działania i planów finansowych; 
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Federacji do innych organizacji krajowych i 

zagranicznych; 
12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej; 
13) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu; 
14) przyjmowanie i odwoływanie członków Federacji; 
15) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 
16) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu; 
17) zatrudnianie pracowników i ustalanie wynagrodzeń; 
18) uchwalanie regulaminów zawodów organizowanych przez Federację 
19) nadawanie zawodnikom tytułu Członka Kadry Polskiej; 
20) uchwalanie zasad wydawania uprawnień i licencji dla sędziów, trenerów, instruktorów; 
21) ocena działalności członków Federacji; 
22) nagradzanie i wyróżnianie działaczy, trenerów, sędziów i zawodników; 
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23) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia Członków i Komisji Rewizyjnej. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby 

Członków, w tym Prezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
8. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Federacji i jego Kierownika. 
9. Pracami Biura kieruje Kierownik na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd. 
10. W uzasadnionych przypadkach głosowanie Zarządu może odbyć się w drodze ustalenia 

telefonicznego, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustalenia 
korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich Członków Zarządu 
o treści głosowanej uchwały. W takich sytuacjach protokół z podjęcia uchwały sporządza się na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

 
§ 18. 

Zarząd Federacji może powoływać Zespoły Zadaniowe do opracowania zleconych przez Federację 
tematów i wykonania określonych zadań. Przewodniczącego Zespołu wybierają Członkowie Zespołu na 
pierwszym zebraniu Zespołu. 
 

Komisja Rewizyjna 
§ 19. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 Członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków 
spośród przedstawicieli Członków Zwyczajnych. 

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 
kierującego jej pracami. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 20. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. kontrolowanie całokształtu działalności Federacji; 
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 
3. zwracanie się do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 
4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym Statutem; 
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 
6. członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie 
7. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie. 

 
Rozdział V 

Majątek i fundusze  
§ 21. 

Majątek Federacji stanowią prawa majątkowe nabyte przez Federację w toku działalności. 
 

§ 22. 
1. Źródłami majątku Federacji są: 

1) składki członkowskie; 
2) darowizny, zapisy i spadki; 
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3) dotacje i subwencje; 
4) zbiórki publiczne; 
5) oprocentowanie pochodzące ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 

Federacji; 
6) dochody z majątku Federacji. 

2. Dochód Federacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 
pomiędzy organizacje członkowskie. 

3. Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, powinny być przechowywane na 
rachunkach bankowych Federacji. 

 
§ 23. 

1. Dochody Federacji pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 
wykorzystane jedynie dla realizacji celów statutowych Federacji, z poszanowaniem woli 
donatorów, grantodawców lub spadkodawców. 

2. Dochody i mienie Federacji nie mogą stanowić przysporzeń majątkowych osobom prywatnym 
lub organizacjom działającym dla zysku, za wyjątkiem zwrotu należnych im kosztów lub 
wynagrodzenia za pracę, bądź jako zapłata za rzeczy zakupione przez Federację, zgodnie z ich 
wartością rynkową.  

3. Żaden z Członków Federacji nie ma stosunku własności do mienia Federacji. 
4. W sprawach przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia odpowiednie oświadczenia, wymagane 

przepisami prawa, w imieniu Federacji składa Zarząd.  
 

§ 24.  
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Federacji upoważniony jest każdy członek Zarządu 

jednoosobowo z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 30 

000 PLN (trzydziestu tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 
Federacji.  

3. Federacja może być również reprezentowana przez pełnomocników powoływanych przez 
Zarząd. 

 
Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Federacji 
§ 25. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów 
przy obecności przedstawicieli reprezentujących co najmniej połowę Członków Zwyczajnych Federacji. 
 

§ 26. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Federacji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 

głosów przy obecności przedstawicieli reprezentujących co najmniej połowę Członków 
Zwyczajnych Federacji. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Federacji. 

 
 


