TEKST JEDNOLITY
STATUT
KRAJOWEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
1. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zwane dalej Zrzeszeniem LZS lub
Zrzeszeniem, jest związkiem stowarzyszeń w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawa, działającym na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, rekreacji, wychowania
fizycznego i turystyki wśród mieszkańców miast i wsi.
2. Zrzeszenie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w
szczególności:
1.
ustawy prawo o stowarzyszeniach;
2.
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3.
ustawy o sporcie;
oraz niniejszym statutem.
§2
Terenem działania Zrzeszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest
miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. Zrzeszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Zrzeszenia jest nieograniczony.
§4
1. Zrzeszenie jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem o celach nie
zarobkowych, opierającym swą działalność na aktywności i pracy społecznej ogółu
swoich członków i sympatyków, członków organów statutowych i przedstawicieli
członków Zrzeszenia.
2. Dla realizacji podejmowanych działań Zrzeszenie może zatrudniać pracowników.
Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin zatwierdzany
przez Prezydium Rady Głównej Zrzeszenia.
§5
1. Zrzeszenie LZS może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji
zainteresowanych rozwojem sportu, rekreacji, wychowania fizycznego i turystyki,
korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących
przepisów prawnych.
2. O przystąpieniu Zrzeszenia LZS do krajowych lub międzynarodowych organizacji oraz
o wystąpieniu z nich, decyduje Rada Główna Krajowego Zrzeszenia LZS.
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§6
1. Zrzeszenie LZS używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie regulaminów uchwalonych przez Radę Główną.
2. Barwami Zrzeszenia są kolory: zielony i czerwony.
3. Flaga jest koloru zielono - czerwonego, pośrodku, której znajduje się godło Zrzeszenia
LZS.
4. Godłem Zrzeszenia LZS jest koło, na którego zielonym polu znajdują się ułożone w
obwodzie kłosy, a po środku wschodzące słońce. Na ogólnym tle godła figurują trzy
litery: LZS.
Rozdział 2
Cele statutowe działalności Zrzeszenia LZS i sposoby ich realizacji
§7
Celem Zrzeszenia jest:
1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
5. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
6. wypoczynek dzieci i młodzieży;
7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
8. ochrona i promocja zdrowia;
9. turystyka i krajoznawstwo;
10. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
12. promocja i organizacja wolontariatu;
13. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
14. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
15. działalność wspomagająca organizacje członkowskie Zrzeszenia LZS;
16. promowanie rozwoju sportu, rekreacji, wychowania fizycznego i turystyki.
§8
Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 7 Zrzeszenie LZS podejmuje następujące działania:
1. współdziała z organami samorządowymi i państwowymi
2. organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne i krajoznawcze dla
swych członków oraz w środowisku działania, jak również bierze udział w imprezach o
podobnym charakterze, organizowanych przez organy samorządowe i państwowe oraz
inne organizacje i stowarzyszenia
3. propaguje piękno ojczystego kraju oraz zapoznaje z jego dorobkiem
4. prowadzi działalność informacyjną w zakresie wychowania fizycznego, sportu i turystyki
5. prowadzi działalność kulturalno - oświatową i współdziała w zakresie ochrony przyrody,
krajobrazu i zabytków kultury
6. współuczestniczy poprzez sport w propagowaniu ekologii, ochrony zwierząt i
dziedzictwa przyrodniczego
7. stwarza możliwości dzieciom i młodzieży podnoszenia ich poziomu sportowego
8. organizuje kursy, konferencje, szkolenia, seminaria, kolonie i obozy
9. inicjuje i popiera prace naukowo - badawcze w zakresie sportu, rekreacji i turystyki
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10. zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi, rozwija działalność w
zakresie budownictwa, remontów i konserwacji urządzeń sportowych i turystycznych
11. współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki z właściwymi
instytucjami i organizacjami
12. promuje i organizuje rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenach popegeerowskich
13. przyznaje stypendia sportowe
14. organizuje działania na rzecz integracji europejskiej oraz kontakty i współpracę
międzynarodową w zakresie promocji zdrowia, sportu, rekreacji i turystyki
15. wykonuje poprzez swoje organy i członków zwyczajnych publiczne zadania zlecone w
zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji, turystyki, promocji i organizacji wolontariatu.
§9
1. Wskazuje się następujący przedmiot działalności gospodarczej Zrzeszenia według Polskiej
Klasyfikacji Działalności:
46.90.Z
47.61.Z
47.62.Z
47.64.Z
47.78.Z
55.10.Z
55.20.Z
55.30.Z
55.90.Z
56.21.Z
56.29.Z
58.11.Z
58.13.Z
58.19.Z
73.12.A
73.12.B
73.12.C
73.12.D
85.59.B
86.90.E
93.11.Z
93.13.Z
93.19.Z
93.29.Z
96.04.Z
96.09.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe
Pozostałe zakwaterowanie
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (katering)
Wydawanie książek
Wydawanie gazet
Pozostała działalność wydawnicza
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność obiektów sportowych
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Pozostała działalność związana ze sportem
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Dla realizacji celów statutowych Zrzeszenie może uczestniczyć w spółkach.
5. Zrzeszenie może tworzyć oddziały i fundacje.
6. Działalność gospodarczą Zrzeszenie może podjąć wyłącznie jako działalność dodatkową.
7. Działalność gospodarcza będzie wyodrębniona rachunkowo, prawnie i faktycznie w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.
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Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Zrzeszenia LZS dzielą się na:
1.
zwyczajnych
2.
wspierających
3.
honorowych
§ 11
1.
2.
3.

Członkami zwyczajnymi Zrzeszenia LZS mogą być Wojewódzkie Zrzeszenia LZS
posiadające osobowość prawną.
Przyjęcie osób prawnych w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie
uchwały podjętej przez Radę Główną Zrzeszenia LZS.
Rejestr członków zwyczajnych prowadzi Rada Główna Zrzeszenia LZS.
§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.
uczestniczyć poprzez swych delegatów, wybranych na wojewódzkich zjazdach, w
Krajowym Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS z głosem stanowiącym oraz czynnym i
biernym prawem wyborczym
2.
uczestniczyć w zawodach oraz imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych
Zrzeszenia LZS
3.
wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Zrzeszenia LZS oraz oceniać ich
działalność
4.
otrzymywać od władz Zrzeszenia LZS pomoc w zakresie realizacji statutowych zadań;
5.
korzystać z urządzeń i sprzętu sportowo-turystycznego Zrzeszenia LZS, używać jego
barw i godła;
6.
korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu.
§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1.
przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał władz Zrzeszenia LZS;
2.
opłacanie składek na rzecz Zrzeszenia LZS w wysokości ustalonej przez Radę
Główną;
3.
branie czynnego udziału w działalności Zrzeszenia LZS,
4.
przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
5.
podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego.
§ 14
1.

2.

Członkami wspierającymi Zrzeszenia LZS mogą być osoby prawne, w tym
stowarzyszenia działające za pośrednictwem swego przedstawiciela oraz osoby
fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Zrzeszenia LZS.
Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały podjętej
przez Radę Główną Zrzeszenia LZS.
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§ 15
Członkowie wspierający mają prawo:
1.
brać udział (w przypadku osób prawnych - poprzez swych przedstawicieli) z głosem
doradczym w Krajowych Zjazdach Delegatów;
2.
wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Zrzeszenia LZS i oceniać ich działalność;
3.
korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu;
4.
używać symboli Zrzeszenia LZS na zasadach określonych w regulaminach Zrzeszenia;
§ 16
Do obowiązków członków wspierających należy:
1.
wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe działalności Zrzeszenia LZS w
realizacji celów statutowych poprzez realizację zadeklarowanych świadczeń;
2.
przestrzeganie statutu Zrzeszenia LZS.
§ 17
1. Członkami honorowymi Zrzeszenia LZS mogą być osoby fizyczne, szczególnie
zasłużone dla Zrzeszenia w rozwijaniu sportu, rekreacji i turystyki.
2. Godność członka honorowego jest nadawana przez Radę Główną Zrzeszenia LZS.
3. Krajowy Zjazd Delegatów, na wniosek Prezydium Rady Głównej, może przyznać
Członkowi Honorowemu Zrzeszenia, za wybitne zasługi dla Zrzeszenia, godność
Honorowego Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS.
§ 18
1.

2.

Członkowie honorowi mają prawo do:
1/
udziału z głosem doradczym w Krajowych Zjazdach Delegatów;
2/
udziału w imprezach Zrzeszenia LZS.
Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień statutu
Zrzeszenia LZS.
§ 19
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1/
wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
2/
skreślenia z listy członków Zrzeszenia LZS uchwałą Rady Głównej w razie
nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nieopłacenia składek
członkowskich przez okres dłuższy niż rok;
3/
wykluczenia członka ze Zrzeszenia LZS w razie istotnego naruszania
postanowień niniejszego statutu;
4/
rozwiązania organizacji - członka Zrzeszenia LZS;
5/
rozwiązania Zrzeszenia LZS.
2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
wykluczenia w razie istotnego naruszenia postanowień statutu, w tym
- nie
wywiązywania się z uiszczania zadeklarowanych świadczeń , utraty osobowości
prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną lub śmierci członka
wspierającego będącego osobą fizyczną.
3. Członkostwo honorowe ustaje w wyniku pozbawienia tego tytułu na skutek stwierdzenia
rażącego nie przestrzegania postanowień statutu Zrzeszenia LZS.
4. Uchwałę wraz z uzasadnieniem w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w
ust. 2 i 3 podejmuje Rada Główna Zrzeszenia LZS. Od podjętej uchwały w terminie 30
dni od jej otrzymania, przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.
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Rozdział 4
Władze Zrzeszenia LZS
§ 20
1. Władzami Zrzeszenia LZS są:
1/
Krajowy Zjazd Delegatów;
2/
Rada Główna;
3/
Prezydium Rady Głównej;
4/
Główna Komisja Rewizyjna.
Kadencja organów Zrzeszenia LZS, jak również Delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów - trwa 4 lata. Mandat członków Rady Głównej, Prezydium i Głównej Komisji
Rewizyjnej Zrzeszenia wygasa z dniem odbycia Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo –
Wyborczego Delegatów, nie później jednak niż po 4 latach od dnia wyboru.
2. Mandat członka organu Zrzeszenia wygasa z chwilą jego śmierci lub pisemnej
rezygnacji z mandatu oraz z chwilą odwołania z pełnionej funkcji w składzie władz.
3. Mandat członka organu Zrzeszenia powołanego przed upływem danej kadencji celem
uzupełnienia zaistniałego wakatu w składzie władz, wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tych organów.
4. Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów
Zrzeszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% + 1
członków organu. Krajowy Zjazd Delegatów może podejmować uchwały w II terminie,
bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, o ile II termin podany był w
zawiadomieniu.
5. Mandat delegata wygasa z chwilą:
1) śmierci delegata;
2) pisemnej rezygnacji z mandatu;
3) utraty członkostwa organizacji macierzystej delegata w Zrzeszeniu LZS,
4) pozbawienia mandatu delegata przez jego macierzystą organizację.
6. Wygaśnięcie mandatu stwierdza właściwe wojewódzkie Zrzeszenie LZS, podejmując
stosowną uchwałę. Powierzenie mandatu delegata innej osobie odbywa się na tych
samych zasadach, na jakich dokonano wyboru.
§ 21
1.
2.

Władze Zrzeszenia LZS pochodzą z wyboru.
Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalonym każdorazowo przez Krajowy
Zjazd Delegatów.
§ 22

1.
2.
3.
4.

5.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Zrzeszenia LZS.
Krajowe Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest co 4
lata.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest na skutek:
1/
uchwały poprzedniego Krajowego Zjazdu Delegatów;
2/
uchwały Rady Głównej Zrzeszenia LZS podjętej:
a)
z inicjatywy własnej;
b)
na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
c)
na wniosek co najmniej 50 procent członków zwyczajnych.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Radę Główną w terminie
do 90 dni od daty uchwały lub wniosku złożonego na piśmie oraz obraduje nad
sprawami, dla których został zwołany.
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6.

Termin, miejsce i proponowany porządek Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być
podany do wiadomości delegatów, najpóźniej 14 dni przed datą Zjazdu. Podanie do
wiadomości odbywa się drogą pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres
wskazany przez członka LZS) i strony internetowej Zrzeszenia LZS.
§ 23

1.
2.

3.

W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na
wojewódzkich zjazdach delegatów, zachowując ważność mandatów na okres kadencji.
Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się w oparciu o ordynację
wyborczą uchwaloną przez Radę Główną uwzgledniającą:
1) po trzy mandaty dla każdego członka zwyczajnego Zrzeszenia LZS;
2) dodatkowo po jednym mandacie na każde rozpoczęte 100 członków posiadających
osobowość prawną, zrzeszonych w poszczególnych wojewódzkich zrzeszeniach LZS.
Ustalenia ilości członków zrzeszonych w wojewódzkich zrzeszeniach LZS dokonuje się w
oparciu o sprawozdania statystyczne za rok poprzedzający rok, w którym podejmowana
jest uchwała o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów o charakterze sprawozdawczo –
wyborczym, przekazywane przez zarząd każdej z organizacji będącej członkiem
zwyczajnym Zrzeszenia LZS.
§ 24

W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
1/
członkowie władz Zrzeszenia LZS, którzy nie zostali wybrani delegatami
2/
osoby posiadające godność członka honorowego
3/
przedstawiciele członków wspierających będących osobami prawnymi lub
członkowie wspierający będący osobami fizycznymi,
4/
osoby zaproszone przez Radę Główną

§ 25
Krajowy Zjazd Delegatów wybiera każdorazowo przewodniczącego,
przewodniczącego i sekretarza Zjazdu oraz uchwala regulamin obrad.

zastępców

§ 26
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:
1/
uchwalenie kierunków i programów działalności Zrzeszenia LZS;
2/
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Rady Głównej i Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności Zrzeszenia LZS;
3/
udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Głównej;
4/
ustalanie liczby członków Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej na daną
kadencję w ramach określonych statutem;
5/
wybór i odwołanie przewodniczącego Rady Głównej, przewodniczącego Głównej
Komisji Rewizyjnej, członków Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej;
6/
uchwalenie statutu Zrzeszenia LZS i dokonywanie jego zmian;
7/
podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Główną,
Główną Komisję Rewizyjną lub delegatów, niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz;
8/
nadawanie godności Honorowego Przewodniczącego KZ LZS;
9/
rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Głównej, Prezydium Rady Głównej i
Głównej Komisji Rewizyjnej.
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2. O jawnym lub tajnym sposobie wyboru Przewodniczącego Rady Głównej i Głównej Komisji
Rewizyjnej, ich członków, uchwaleniu statutu Zrzeszenia LZS oraz podejmowania innych
uchwał - decyduje uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 27
1.
2.
3.
4.

Rada Główna składa się z 16 – 21 osób, łącznie z przewodniczącym.
Liczbę członków Rady Głównej ustala każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów.
Członkami Rady Głównej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
Członkami Rady Głównej nie mogą być również pracownicy biura Rady Głównej
Zrzeszenia LZS z wyjątkiem Zastępcy Przewodniczącego Rady i Dyrektora Biura.
§ 28

1.
2.

3.

Rada Główna kieruje bieżącą działalnością Zrzeszenia.
Do kompetencji Rady Głównej należy:
1/
reprezentowanie Zrzeszenia LZS na zewnątrz;
2/
wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i realizacja programu
Zrzeszenia LZS;
3/
planowanie i kierowanie całokształtem bieżącej działalności Zrzeszenia LZS;
4/
uchwalanie budżetu Zrzeszenia LZS, nadzorowanie jego
realizacji oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
5/
uchwalanie wysokości składek członkowskich;
6/
zarządzanie majątkiem i funduszami Zrzeszenia LZS;
7/
nadzór nad przestrzeganiem statutu i uchwał Zrzeszenia LZS przez organizacje
członkowskie oraz udzielanie im pomocy w realizacji celów statutowych
Zrzeszenia LZS;
8/
przyznawanie odznaczeń Zrzeszenia LZS;
9/
wybór Prezydium Rady Głównej wraz z ustaleniem liczby jego członków;
10/
uchwalanie regulaminów: pracy Rady Głównej i Prezydium, przyznawania
stypendiów sportowych oraz użytkowania pieczęci, odznak i znaków
organizacyjnych;
11/
uchwalanie szczegółowej ordynacji wyborczej;
12/
podejmowanie uchwał o przystąpieniu Zrzeszenia LZS lub jego wystąpieniu z
organizacji, o których mowa w § 5 statutu;
13/
podejmowanie decyzji o badaniu sprawozdania finansowego przez podmiot
zewnętrzny;
Rada Główna zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
§ 29

Rada Główna działa kolegialnie.
§ 30
1. Rada Główna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera 5 – 9 osobowe Prezydium Rady
Głównej, w skład którego wchodzi Przewodniczący Rady Głównej.
2. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący Rady Głównej lub upoważniony przez
niego członek – odpowiednio: Rady lub Prezydium.
3. W razie wygaśnięcia mandatu bądź rezygnacji z pełnionej funkcji przez Przewodniczącego
Rady, Rada Główna wybiera ze swojego składu nowego przewodniczącego, który pełni tę
funkcję do czasu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.
4. O jawnym lub tajnym wyborze przewodniczącego z powodu okoliczności, o których mowa
ust. 3 oraz członków Prezydium decyduje Rada Główna.
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§ 31
1. Prezydium może wykonywać uprawnienia Rady Głównej w zakresie:
1) reprezentowania Zrzeszenia LZS na zewnątrz;
2) planowania i kierowania całokształtem bieżącej działalności Zrzeszenia LZS;
3) zarządzania majątkiem i funduszami Zrzeszenia LZS;
4) realizowania programu Zrzeszenia LZS i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
5) przygotowania projektu rocznego sprawozdania finansowego;
6) przygotowywania materiałów i projektów uchwał na posiedzenia Rady Głównej;
7) nadzoru nad przestrzeganiem statutu i uchwał Zrzeszenia LZS przez organizacje
członkowskie i udzielania im pomocy w realizacji celów statutowych Zrzeszenia LZS;
8) przyznawania odznaczeń Zrzeszenia LZS.
2. O sposobie realizacji tych uprawnień, Prezydium przedkłada sprawozdanie Radzie Głównej
na każdym jej posiedzeniu.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
§ 311
1. Rada Główna może powoływać komisje lub zespoły doradczo-opiniodawcze, które mogą
mieć charakter stały lub doraźny.
2. Komisje i zespoły doradcze realizują zadania powierzone im przez Radę Główną.
3. Skład zespołów i komisji doradczych ustala Rada Główna.
§ 32
Szczegółowy tryb pracy Rady Głównej, oraz komisji i zespołów doradczych określają
regulaminy uchwalone przez Radę Główną.
§ 33
1.
2.

3.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 – 7 członków, w tym przewodniczącego.
Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej każdorazowo określa Zjazd.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1/ nie mogą być członkami Rady Głównej ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej;
3/ nie mogą być pracownikami Zrzeszenia LZS.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Rady Głównej i Prezydium Zrzeszenia LZS oraz mogą otrzymywać z
tytułu pełnienia funkcji zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów.
§ 34

1.

Główna Komisja Rewizyjna:
1/
przeprowadza okresowe kontrole działalności statutowej i finansowogospodarczej Rady Głównej Zrzeszenia LZS
2/
może żądać od Rady Głównej wyjaśnień dotyczących jej działalności
3/
w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości - określa terminy oraz
sposoby ich usunięcia
4/
inspiruje działalność komisji rewizyjnych organizacji będących członkami
zwyczajnymi Zrzeszenia LZS
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składa Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności
oraz posiada wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielanie absolutorium
Radzie Głównej
Szczegółowy tryb pracy Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony
przez tę komisję.
W razie wystąpienia wakatu na stanowisku przewodniczącego Głównej Komisji
Rewizyjnej w okresie kadencji, Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona
nowego przewodniczącego.
O jawnym lub tajnym wyborze wyboru przewodniczącego z powodu okoliczności, o
których mowa w ust. 3, decyduje Główna Komisja Rewizyjna
Komisja w sprawach wymagających szczególnej wiedzy dla prowadzonej kontroli może
wnioskować do Prezydium Rady Głównej o powołanie biegłego lub innego specjalisty.
5/

2.
3.

4.
5.

§ 35
W przypadku zmniejszenia w trakcie kadencji stanu osobowego Rady Głównej Zrzeszenia LZS
lub Głównej Komisji Rewizyjnej (za wyjątkiem przypadku odwołania członka ze składu organu
przez Krajowy Zjazd Delegatów), organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje
prawo kooptacji, spośród delegatów na ostatni Zjazd Delegatów. Liczba członków danego
organu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków tego organu
pochodzących z wyboru.
Rozdział 5
Organizacja Zrzeszenia LZS
§ 36
Wojewódzkie Zrzeszenia LZS jako członkowie zwyczajni Krajowego Zrzeszenia LZS
zrzeszają :
1/
powiatowe zrzeszenia LZS
2/
gminne zrzeszenia LZS
3/
ludowe kluby sportowe i turystyczne, uczniowskie ludowe kluby sportowe
oraz inne stowarzyszenia kultury fizycznej, realizujące cele i zadania Zrzeszenia
LZS.
Rozdział 6
Nagrody, kary i rozstrzyganie sporów
§ 37
1. W razie naruszenia przez organizacje będące członkami zwyczajnymi Zrzeszenia LZS
postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz Zrzeszenia LZS, Radzie Głównej
przysługuje stosownie do okoliczności prawo:
1/
zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w
określonym terminie
2/
zawieszenia w prawach członkowskich na okres maksymalnie do 24 miesięcy
3/
skreślenia z listy członków, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 statutu,
4/
wykluczenia z grona członków, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 statutu.
2. Od uchwały o nałożeniu kary, o której mowa w ust. 1 ukaranemu członkowi przysługuje
prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni od jej otrzymania - do Krajowego Zjazdu
Delegatów.
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§ 38
1.
2.

Za aktywny udział w realizacji zadań Zrzeszenia LZS przyznawane są wyróżnienia
i nagrody.
Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Rada Główna.
§ 40

1.
2.

Rozstrzyganie sporów w obrębie Zrzeszenia LZS należy do Rady Głównej.
Szczegółowy
tryb rozstrzygania sporów określa regulamin, którego projekt
przygotowuje Rada Główna i przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi
Delegatów.
Rozdział 7
Majątek i fundusze
§ 41

1.
w
2.

Majątek Zrzeszenia LZS stanowią nieruchomości, w tym Centralny Ośrodek Szkolenia
Mielnie, ruchomości oraz fundusze.
Na fundusze Zrzeszenia LZS składają się:
1/
dotacje i subwencje
2/
wpływy ze składek członkowskich
3/
darowizny, spadki i zapisy
4/
wpływy z działalności statutowej, prowadzonej jako odpłatna działalność
pożytku publicznego,
5/
dochody z działalności gospodarczej Zrzeszenia LZS
6/
dochody z ofiarności publicznej.

§ 42
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych
zobowiązań uprawniona jest wyłącznie Rada Główna. Decyzje Rady Głównej w tych
sprawach zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50%
członków Rady.
2. Dla występowania w imieniu Zrzeszenia LZS, w tym dla ważności oświadczeń woli w
zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch
członków Rady Głównej, wskazanych imiennie w uchwale Rady Głównej.
3. Zabrania się:
1)
udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Zrzeszenia w
stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
organów oraz pracownicy Zrzeszenia 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”;
2)
przekazywania majątku na rzecz członków organów
lub pracowników oraz
ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
3)
wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
„osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Zrzeszenia;
4)zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich „osoby bliskie”, na zasadach innych niż w stosunku do
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osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 8
Zmiana statutu i rozwiązanie Zrzeszenia LZS
§ 43
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością co
najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% delegatów uprawnionych do udziału w
Krajowym Zjeździe Delegatów.
§ 44
Rozwiązanie Zrzeszenia LZS jako związku stowarzyszeń może nastąpić:
1/
na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 2/3
Głosów, przy obecności co najmniej 50% delegatów uprawnionych do
udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów .
Uchwała powinna określać sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
2/
decyzją sądu, na wniosek organu nadzorującego.
§ 45
1.
2.

Likwidatorami Zrzeszenia LZS są członkowie Rady Głównej lub osoby wybrane przez
delegatów zjazdu obecnych na Krajowym Zjeździe Delegatów.
Likwidatorzy po zakończeniu działalności występują do Sądu z wnioskiem o
wykreślenie Zrzeszenia LZS z rejestru.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 46

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
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