
STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ   
WE WROCŁAWIU 
Tekst ujednolicony 

 
ROZDZIAŁ I 
 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY 

 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej” /w skrócie DZOS/ 

zwany w dalszych postanowieniach statutu "Związkiem". 

 

§2 

1. Terenem działania Związku jest obszar województwa dolnośląskiego. 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza 

województwem dolnośląskim. 

3. Siedzibą Związku jest Wrocław. 

 

§3 

1. Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 

857 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 

2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm.) oraz 

niniejszym statutem. 

2. Związek jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada 

osobowość prawną. 

 

§4 

Związek działa zgodnie ze statutem, uchwałami władz Związku a także z państwowymi 

aktami normatywnymi wymienionymi w §3 pkt. 1. 

 

§5 

Związek współpracuje z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami. 

 

 

 

 



§6 

 

1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Orientacji Sportowej /PZOS/ i stosuje się do 

jego przepisów. 

2. Związek może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych. 

 

§7 

Związek posiada odznaki organizacyjne i używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

 

§8 

Związek opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej działaczy, a do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

ROZDZIAŁ II 
 

CELE I FORMY DZIAŁANIA ZWIĄZKU 

 

§9 

Celem Związku jest dążenie do rozwoju, podnoszenia poziomu sportowego, 

upowszechnianie i popularyzacji w dyscyplinach Orientacji Sportowej: 

1/ bieg na orientację (bno), 

2/ rowerowa jazda na orientację (rjno), 

3/ narciarski bieg na orientację (nbno), 

4/ orientacja precyzyjna (op). 

 

§10 

Związek realizuje cele o których mowa w § 9 poprzez: 

1. Zrzeszanie organizacji społecznych zajmujących się rozwojem orientacji sportowej na 

terenie swojego działania. 

2. Podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój biegu na orientację, 

rowerowej jazdy na orientację, narciarskiego biegu na orientację i orientacji precyzyjnej. 

3. Organizowanie szkolenia zawodników, a także współdziałanie z odpowiednimi instytucjami 

w zakresie szkolenia trenerów, instruktorów i sędziów. 

4. Sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przez swoich członków regulacji i 

przepisów wydanych przez PZOS 

5. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. 



ROZDZIAŁ III 
 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§11 

Członkowie Związku dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 

2. Honorowych 

3. Wspierających 

 

§12 

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe posiadające osobowość 

prawną, które złożyły pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Związku. 

2. Członkami honorowymi Związku są osoby fizyczne lub prawne, którym nadano ten tytuł 

przez Zjazd Delegatów. 

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją 

celów Związku i wspierające Związek finansowo, materialnie lub organizacyjnie. Członków 

wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§13 

I. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

   1. Uczestnictwa w Zjeździe Delegatów z biernym i czynnym prawem wyborczym, 

   2. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku, 

   3. Korzystania z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutu, 

   4. Uzyskiwania informacji o działalności Związku. 

II. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do: 

   1. Uczestnictwa w Zjeździe Delegatów z biernym prawem wyborczym, 

   2. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku, 

   3. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu. 

 

§14 

Do obowiązków członków Związku należy: 

1. Aktywne uczestniczenie w działalności statutowej Związku, 

2. Przestrzeganie statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku, 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

4. Dbanie o dobre imię Związku. 

 



§15 

Członkostwo w Związku ustaje w przypadku: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uregulowaniu zobowiązań 

finansowych wobec Związku, 

2.Skreślenia z listy członków uchwałą zarządu za: 

   a) umyślne naruszenie postanowień statutu, 

   b) nie branie udziału w działalności statutowej Związku przez okres 2 lat, 

3. Likwidacji stowarzyszenia w którym członek jest stowarzyszony, 

 

§ 16 

Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich 

przysługuje jednorazowe odwołanie się do Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania decyzji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

WŁADZE ZWIĄZKU 

 

§17 

Władzami Związku są: 

1. Zjazd Delegatów, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Prezydium Zarządu. 

 

§ 18 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się zgodnie z decyzją 

Zjazdu w sposób tajny lub jawny. 

 

§19 

Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Delegatów, który może być zwyczajny lub 

nadzwyczajny. Zwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany co cztery lata jako zjazd 

sprawozdawczo-wyborczy, a co dwa lata jako sprawozdawczy. Zjazd jest prawomocny w 

pierwszym terminie przy obecności powyżej 50% delegatów, a w drugim terminie bez 

względu na liczbę delegatów, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 

 



§20 

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy: 

1. Podejmowanie uchwał o kierunkach działania Związku, 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu, 

3. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

4. Wybór prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5. Nadawanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego Związku, 

6. Uchwalanie zmian w statucie, 

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku, 

8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących wykluczenia lub zawieszenia w 

prawach członka Związku, 

 

§21 

W Zjeździe Delegatów udział biorą: 

1. Z głosem stanowiącym - delegaci wybrani spośród członków zwyczajnych na zebraniach 

klubów sportowych według zasad ustalonych przez ustępujący Zarząd, 

2. Z głosem doradczym - członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej jeżeli nie są 

delegatami, członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście. 

 

§22 

Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają większością głosów. 

 

§23 

O terminie, miejscu, porządku i regulaminie obrad Zjazdu Delegatów, Zarząd zawiadamia 

delegatów co najmniej na 21 dni przed terminem Zjazdu. 

 

§24 

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Związku z własnej 

inicjatywy, na pisemny wniosek potwierdzony przez co najmniej połowę członków 

zwyczajnych Związku, lub jednogłośny wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Musi on być przeprowadzony przez Zarząd w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia 

wniosku o jego zwołanie. Przedmiotem jego obrad są sprawy, które były przyczyną 

zgłoszenia wniosku o jego zwołanie. 

  



 

ZARZĄD ZWIĄZKU 

 

§25 

1. W skład Zarządu wchodzą działacze wybrani na Zjeździe Delegatów. Liczbę członków 

Zarządu ustala każdorazowo Zjazd Delegatów. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, 

ma on prawo dokooptowania nowych członków do Zarządu spośród członków zwyczajnych, 

honorowych lub wspierających w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu 

wybranych na Zjeździe. 

2. Zarząd składa się z 10-13 osób, w tym z prezesa, wiceprezesa d/s organizacyjnych, 

wiceprezesa d/s rozwoju, sekretarza i członków Zarządu. Zarząd konstytuuje się na swoim 

pierwszym posiedzeniu. 

3. W przypadku ustąpienia prezesa, wyboru na to stanowisko dokonuje Zarząd większością 

głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu 

4. Posiedzenia Zarządu są jawne i odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołuje je 

prezes lub jeden z wiceprezesów. 

5. Do bieżącej działalności Zarząd wyłania Prezydium Zarządu w składzie: prezes, 

wiceprezesi, sekretarz, i jeden z członków Zarządu. Prezydium Zarządu odpowiada przed 

Zarządem za podjęte w jego imieniu decyzje i ma ono obowiązek przedstawiania 

sprawozdania z podjętych decyzji na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 

członków Zarządu, przy obecności prezesa lub dwóch wiceprezesów. W razie równości 

głosów rozstrzygający jest głos prowadzącego posiedzenie Zarządu. 

 

§26 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2. Wykonywanie uchwał Zjazdu, 

3. Realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych, 

4. Uchwalanie planów działania i planów finansowych, 

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z przepisami, 

6. Nadzorowanie i ocena działalności sekcji biegu na orientacje, 

7. Powoływanie stałych i czasowych komisji problemowych działających na podstawie 

regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd 

8. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad rejestracji członków, 

9. Ustalenie zasad wyborów delegatów na Krajowy Zjazd delegatów, 

10. Opracowywanie okręgowego terminarza imprez, 



11.Współdziałanie ze Związkami i klubami BnO, RJnO, NBnO działającymi na terenie 

Województwa Dolnośląskiego. 

12. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka 

Związku. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§27 

1. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Zjazd spośród delegatów nie będących 

członkami Zarządu, 

2. Komisja składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego i jego 

zastępcę. W wypadku ustąpienia członka komisji, komisja uzupełnia swój skład spośród 

członków zwyczajnych Związku, uzupełnienie nie może dotyczyć więcej niż 1/3 pierwotnego 

składu, 

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę po zakończeniu każdego roku 

kalendarzowego. Przedmiotem kontroli jest całokształt działalności Związku, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności finansowo -gospodarczej. Protokół po zakończeniu kontroli 

przedstawia na najbliższym Zjeździe Delegatów. 

4. Na koniec kadencji Zarządu Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z której składa 

sprawozdanie Zjazdowi Delegatów. Posiada ona wyłączne prawo stawiania wniosku o 

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z 

ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji bierze 

udział w posiedzeniu Zarządu i innych organów Związku z prawem zadawania pytań i 

otrzymywania odpowiedzi, 

 

ROZDZIAŁ V 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

§28 

1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania swoich członków, 

2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają przepisy, uchwały i 

zarządzenia PZOS 

 



ROZDZIAŁ VI 
 

KARY 

 

§29 

1. Związek ma prawo wymierzania kar swoim członkom, 

2. Rodzaje kar oraz warunki ich nakładania określają przepisy, uchwały i zarządzenia PZOS 

 

ROZDZIAŁ VII 
 

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU 

 

§30 

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§31 

Na fundusze Związku składają się: 

1. Składki członkowskie, 

2. Wpływy z imprez i działalności gospodarczej, 

3. Dotacje państwowe i samorządowe, 

4. Zapisy i darowizny, 

5. Inne wpływy. 

 

§32 

Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych 

odpowiednimi przepisami, w celu powiększenia swojego majątku. 

 

§33 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 

publicznego poprzez: 

1) organizowanie zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym w biegu na orientację, rowerowej jeździe na orientację, narciarski, biegu 

na orientację i orientacji precyzyjnej, 

2) organizacje projektów mających na celu promocję biegu na orientację, rowerowej jazdy 

na orientację, narciarskiego biegu na orientację i orientacji precyzyjnej, 

3) organizowanie oraz współudział w szkoleniu kadr trenersko-instruktorskich, animatorów 

oraz sędziów i innych specjalności związanych z dyscyplinami orientacji sportowej, 



4) organizowanie imprez popularyzacyjnych i rekreacyjnych, 

5) prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji zarejestrowanych zawodników, 

6) podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych 

na realizację zadań statutowych, 

7) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń 

prowadzących sportową działalność z dziećmi, młodzieżą szkolną i akademicką.” 

 

§34 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Związku wymagane 

są podpisy dwóch spośród trzech osób: prezesa, wiceprezesa d/s organizacyjnych, 

sekretarza. 

 

ROZDZIAŁ VIII 
 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU 

 

§35 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku lub rozwiązania się Związku podejmuje Zjazd 

Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów delegatów uprawnionych do głosowania, 

obecnych na Zjeździe. 

 

§36 

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 

zostanie majątek Związku. 

 

§37 

Uchwała o likwidacji Związku i zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez organ 

rejestrujący. 


