
STATUT 

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  BADMINTONA 
 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1.  Polski Związek Badmintona - w skrócie: PZBad - zwany dalej „Związkiem” - jest polskim związkiem 

sportowym działającym w badmintonie. 

2.  Obok nazwy polskiej w kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy w języku angielskim: Polish 

Badminton Association. 

 

§ 2 

Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 3 

Związek ma osobowość prawną. 

 

§ 4 

Związek jest: 

 1/ jedynym reprezentantem polskiego badmintona w kraju i za granicą, 

 2/ członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 

 3/ członkiem światowej i europejskiej organizacji badmintona. 

 

§ 5 

1.  Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją o celach niezarobkowych, działającą 

 w oparciu o swoich członków, osoby funkcyjne i działaczy sportowych. 

2.  Dla prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników. 

 

§ 6 

1.  Związek działa zgodnie z właściwymi ustawami, innymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 

2.  Przy wykonywaniu swoich zadań Związek przestrzega statuty, regulaminy, inne przepisy oraz decyzje 

właściwych międzynarodowych organizacji sportowych. 

 

§ 7 

1.  Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala 

przepisy wewnętrzne. 

2.  Działalność Związku nadzoruje minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

 

§ 8 

Związek używa pieczęci i odznak organizacyjnych. 

 

Rozdział II – Cele i sposoby ich osiągania 

 

§ 9 

Celami Związku są: 

 1/ organizacja, popularyzacja i rozwój badmintona w Polsce, 

 2/ reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków. 

 

§ 10 

Związek osiąga swoje cele w szczególności przez: 

 1/ opracowywanie kierunków rozwoju badmintona w kraju, 

 2/ prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, 

 3/ kierowanie i koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem badmintona w Polsce, 

 4/ popularyzację badmintona niepełnosprawnych, 

 5/ organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym międzynarodowych, 

 6/ organizację i realizację krajowego systemu współzawodnictwa, w tym rozgrywek mistrzowskich (mających na 

celu wyłonienie Mistrzów Polski) we wszystkich kategoriach wiekowych, 

 7/ reprezentowanie polskiego badmintona we właściwych międzynarodowych organizacjach sportowych oraz 

organizowanie udziału polskich zawodników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

 8/ powoływanie kadry narodowej oraz przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji Polski do udziału w 

Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i innych rozgrywkach międzynarodowych, 

 9/ wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, 

10/ szkolenie trenerów, instruktorów i sędziów, 

11/ opracowywanie lub uchwalanie: 



  a/ przepisów gry w badmintona, 

  b/ przepisów regulujących krajowe współzawodnictwo sportowe w badmintonie, 

  c/ regulaminu dyscyplinarnego i innych przepisów sankcjonujących naruszanie zasad uczciwej rywalizacji 

sportowej, 

12/ ochronę prawną członków, 

13/ rozstrzyganie sporów powstałych między członkami w wyniku ich działalności w badmintonie, 

14/ nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków, zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów i działaczy dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, uchwał, 

przepisów i zasad obowiązujących w badmintonie, 

15/ prowadzenie niezbędnych ewidencji, dokumentacji oraz wydawanie materiałów informacyjnych i 

redagowanie witryny internetowej, 

16/ utrzymywanie stałych kontaktów z mediami, 

17/ podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu finansów na realizację zadań, 

18/ przedstawianie wniosków oraz wydawanie opinii dla władz samorządowych w sprawach dotyczących 

modernizacji i rozbudowy obiektów oraz urządzeń sportowych na potrzeby badmintona. 

 

§ 11 

Związek prowadzi działalność poprzez swoje organy: władzy, jurysdykcyjne i wykonawcze. 

 

§ 12 

Związek może powołać spółkę kapitałową prawa handlowego, fundację oraz uczestniczyć w innych 

przedsięwzięciach nie sprzecznych z celami statutowymi Związku w celu gospodarczego wykorzystania dóbr 

materialnych i niematerialnych. 

 

§ 13 

Związek może prowadzić działalność edukacyjną w formie Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego. 

 

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 14 

Członkowie dzielą się na: 

 1/ zwyczajnych, 

 2/ wspierających, 

 3/ honorowych. 

 

§ 15 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być:  

- wojewódzkie związki badmintona,  

- kluby sportowe działające w badmintonie zgodnie z właściwą ustawą dotyczącą sportu. 

2. Członkostwo zwyczajne powstaje z chwilą wpisania (na podstawie pisemnego wniosku) na listę członków 

zwyczajnych. 

 

§ 16 

1.  Członkami wspierającymi mogą być inne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na rzecz 

badmintona. 

2.  Członkostwo wspierające powstaje z chwilą wpisania (na podstawie pisemnego wniosku) na listę członków 

wspierających. 

 

§ 17 

Członkami honorowymi (w tym Prezesem Honorowym) zostają osoby fizyczne, którym nadano tę godność za 

szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania badmintona. 

 

§ 18 

Członkowie zwyczajni mają prawo do reprezentacji na Krajowym Zjeździe Delegatów poprzez klucz wyborczy 

(§ 36 ust. 1). 

 

§ 19 

Członkowie zwyczajni i wspierający mają prawo do: 

 1/ zgłaszania wniosków do władz, 

 2/ korzystania z uprawnień nadanych im przez  Związek. 

 

§ 20 

Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w Krajowym  Zjeździe Delegatów z głosem doradczym. 

 

 



§ 21 

Członkowie są zobowiązani do: 

 1/ przestrzegania statutu i innych przepisów wewnętrznych oraz powszechnie obowiązującego prawa, 

 2/ realizacji uchwał Związku, 

 3/ dbania o dobre imię Związku oraz właściwy klimat wokół badmintona. 

 

§ 22 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

 1/ aktywnej działalności dla rozwoju i podnoszenia poziomu badmintona oraz realizacji zadań Związku, 

 2/ opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Związku. 

 

§ 23 

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do dbania o  poziom moralno-wychowawczy i sportowy 

działaczy, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz osób zatrudnionych w badmintonie. 

 

§ 24 

Członkowie za naruszenie postanowień statutu i innych przepisów wewnętrznych podlegają odpowiedzialności 

organizacyjnej i dyscyplinarnej. 

 

§ 25 

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku: 

 1/ przyjęcia pisemnego wniosku o wykreślenie z listy członków zwyczajnych,  

 2/ likwidacji klubu sportowego lub wojewódzkiego związku badmintona, 

 3/ dwuletniego niepłacenia składki członkowskiej,  

 4/ uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu. 

 

§ 26 

Członkostwo wspierające ustaje w przypadku: 

 1/ przyjęcia pisemnego wniosku o wykreślenie z listy członków wspierających, 

 2/ likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym, 

 3/ uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu. 

 

§ 27 

Członkostwo honorowe ustaje w przypadku: 

 1/ śmierci, 

 2/ pisemnej rezygnacji, 

 3/ przyjęcia uchwały o pozbawieniu członkostwa honorowego. 

 

Rozdział IV – Władze 

 

§ 28 

Władzami są: 

- Zebranie delegatów - Krajowy Zjazd Delegatów (dalej „Zjazd”), 

- Zarząd, 

- Komisja Rewizyjna jako organ kontroli wewnętrznej. 

 

§ 29 

1.  Kadencja władz trwa cztery lata. 

2.  Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym spośród osób korzystających z pełni praw publicznych (z 

zastrzeżeniem § 33 ust. 2 oraz § 40 ust. 2 i 3). 

3.  Zjazd może zezwolić na głosowanie na całą listę kandydatów do Zarządu w przypadku, gdy ich liczba nie 

przekracza 7. 

4.  Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności połowy składu z wyjątkiem 

przewidzianym w § 37 ust. 3. 

 

§ 30 

Najwyższą władzą jest Zjazd. 

 

§ 31 

1.  Zjazd może być: 

 a/ Zwyczajny (Roczny lub Kadencyjny), 

 b/ Nadzwyczajny. 

2.  Roczny Zjazd zwoływany jest w drugiej połowie każdego roku. 

3.  Kadencyjny Zjazd zwoływany jest przed upływem kadencji. 

4.  Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest w ciągu 3 miesięcy: 



 a/ z inicjatywy Zarządu, 

 b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

 c/ na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

 

§ 32 

1. Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu należą: 

 a/ uchwalanie statutu i jego zmian, 

 b/ uchwalanie przepisów dyscyplinarnych, 

 c/ wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

 d/ uchwalanie likwidacji Związku, 

 e/ ocena sprawozdania finansowego Związku po kontroli biegłego rewidenta, 

 f/ nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego, 

 g/ rozpatrywanie odwołań od decyzji dyscyplinarnych, 

 h/ rozpatrywanie zgłoszonych wniosków. 

2. Dodatkowo do kompetencji Kadencyjnego Zjazdu należą: 

 a/ uchwalanie ogólnych kierunków i programu działania na kadencję, 

 b/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 c/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

 d/ wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu (z uwzględnieniem § 29 ust. 3), 

 e/ wybór Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 33 

1. W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi bądź niektórym jego członkom Zjazd Kadencyjny może 

zobowiązać Zarząd bądź te osoby do dopełnienia w wyznaczonym terminie określonych czynności. 

2. W  przypadku nie udzielenia absolutorium całemu Zarządowi następuje głosowanie nad udzieleniem 

absolutorium poszczególnym jego członkom. Osoby, którym nie udzielono absolutorium nie mogą na tym 

Kadencyjnym Zjeździe kandydować w wyborach do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 34 

1.  Nadzwyczajny Zjazd rozstrzyga wyłącznie sprawy, dla których został zwołany. 

2.  Nadzwyczajny Zjazd może być połączony ze Zjazdem Rocznym. 

3.  Ewentualny wybór nowych członków władz na danym Zjeździe nie przedłuża kadencji. 

 

§ 35 

W Zjeździe uczestniczą: 

 1/ delegaci – z głosem stanowiącym, 

 2/ nie będący delegatami – z głosem doradczym: 

     - członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

- członkowie honorowi, 

- zaproszeni goście, 

 3/ osoby powołane do obsługi – bez prawa głosu. 

 

§ 36 

1. Wojewódzkie związki badmintona mają po 2 mandaty, a kluby sportowe o aktualnym członkostwie mają po 1 

mandacie - według stanu organizacyjnego Związku na 3 miesiące przed datą Kadencyjnego Zjazdu. 

2. Delegaci wybrani przez członków zwyczajnych w ilościach podanych w ust. 1 zachowują swe mandaty przez 

całą kadencję z uwzględnieniem przypadków określonych w § 39. 

 

§ 37 

1. Obrady Zjazdu otwiera Prezes albo przez niego upoważniona osoba. 

2. Zjazd wybiera Przewodniczącego i uchwala Regulamin Obrad. 

3. Uchwały (za wyjątkiem zmian statutu i likwidacji Związku) podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności 50 % + 1 delegatów w pierwszym terminie oraz w drugim terminie przez obecnych wtedy 

delegatów. 

 

§ 38 

1. Uprawnione do uczestnictwa osoby zawiadamia się o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu co najmniej 

na 30 dni przed rozpoczęciem tego Zjazdu. 

2. Podczas zawiadamiania o Rocznym Zjeździe sprawozdanie finansowe za ubiegły rok dostępne jest na 

witrynie internetowej Związku. 

3. Do zawiadomienia o Kadencyjnym Zjeździe dołącza się sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz 

sprawozdania organizacyjne ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

 

 



§ 39 

1. W przypadku wyboru delegata do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Sekretarz Generalny w ciągu 30 dni 

zawiadamia właściwego członka zwyczajnego o wygaśnięciu mandatu z wezwaniem do wyłonienia nowego 

delegata. 

2. Delegat może ustanowić pełnomocnika na dany Zjazd. 

 

§ 40 

1. Zarząd składa się najwyżej z 7 osób, w tym Prezesa i pozostałych członków. 

2. Prezes może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba: 

 a/ prowadząca działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją statutowych zadań Związku, 

 b/ prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia 

publicznego, 

 c/ będąca delegatem lub członkiem Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 41 

Prezes kieruje całokształtem prac Związku i reprezentuje go na zewnątrz. Do kompetencji Prezesa należy 

również zwoływanie zebrań Zarządu oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki. 

 

§ 42 

Sekretarz Generalny jest powoływany przez Zarząd z poza jego składu, stając się kierującym pracą Biura. 

 

§ 43 

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

 a/ śmierci, 

 b/ zaistnienia okoliczności w § 40 ust. 3 pkt. a/ i b/, 

 c/ przyjęcia pisemnej rezygnacji, 

 d/ uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu. 

 

§ 44 

W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie Zarząd uchwala wybory uzupełniające na najbliższym Zjeździe, a 

w przypadku Prezesa - powierzając jednemu ze swych członków czasowe pełnienie obowiązków Prezesa. 

 

§ 45 

1.  Na pierwszym zebraniu (nie później niż 14 dni po rozpoczęciu kadencji) konstytuuje się Zarząd, powołując 

między innymi wiceprezesów. 

2.  Dla usprawnienia pracy i podziału kompetencji Zarząd może uchwalić Regulamin Organizacyjny. 

3.  Skierowane według kompetencji do niego sprawy Zarząd rozpatruje najpóźniej na drugim kolejnym 

zebraniu. 

 

§ 46 

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

  1/ realizowanie uchwał Zjazdu, 

  2/ działanie w imieniu Związku, 

  3/ powoływanie Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej, 

  4/ zarządzanie majątkiem, 

  5/ uchwalanie planów pracy i preliminarzy finansowych, 

  6/ przyjmowanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego Związku, 

  7/ zwoływanie Zjazdu, 

  8/ realizacja klucza wyborczego – powiadomienie członków zwyczajnych o ilości mandatów najpóźniej na 2 

miesiące przed datą Kadencyjnego Zjazdu, 

  9/ uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego, 

10/ powoływanie kadry narodowej, 

11/ zatwierdzanie innych regulaminów normujących działalność organizacyjną,  w tym Biura oraz Rady 

Trenerów i Kolegium Sędziów, 

12/ uchwalanie wszelkich przepisów normujących uprawianie badmintona w Polsce, w tym: 

 a/ przepisów gry zgodnych z przepisami międzynarodowymi, 

 b/ zasad współzawodnictwa sportowego - Regulaminu Sportowego. 

13/ ustalanie składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem w działalności Związku, 

14/ powoływanie i odwoływanie osób funkcyjnych - jeżeli tryb ich powoływania i odwoływania nie został 

ustalony inaczej, 

15/ ocena działalności wojewódzkich związków badmintona, 

16/ przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla Komisji Rewizyjnej, 

17/ zatwierdzanie umowy o zasadach funkcjonowania Ligi Zawodowej, 

18/ interpretacja statutu i innych przepisów wewnętrznych, 



19/ rozpatrywanie odwołań od decyzji osób funkcyjnych z wyjątkiem odwołań rozpatrywanych przez Komisję 

Dyscyplinarno-Arbitrażową, 

20/ wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień, 

21/ wyznaczanie pełnomocników Związku, 

22/ wykonanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych, 

23/ wnioskowanie o utworzenie i likwidację szkół mistrzostwa sportowego, 

24/ podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych dla Zjazdu, Komisji Rewizyjnej i 

Komisji Dyscyplinarno-Arbitrażowej. 

 

§ 47 

Komisja Rewizyjna składa się najwyżej z 5 członków (w tym Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 

sekretarza) i konstytuuje się na pierwszym zebraniu. 

 

§ 48 

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku: 

 a/ śmierci, 

 b/ przyjęcia pisemnej rezygnacji, 

 c/ uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu. 

 

§ 49 

W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej powiadamia ona Zarząd dla uchwalenia wyborów 

uzupełniających na najbliższym Zjeździe. 

 

§ 50 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

 1/ przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, 

 2/ przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzonych kontroli z ewentualnym żądaniem wyjaśnień i 

usunięcia nieprawidłowości, 

 3/ wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu, 

 4/ przedkładanie sprawozdań Kadencyjnemu Zjazdowi i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

Rozdział V – Organy jurysdykcyjne 

 

§ 51 

Związek jest uprawniony do sprawowania jurysdykcji wobec swoich członków, zawodników, trenerów, 

instruktorów, sędziów oraz działaczy, a także do rozstrzygania wynikłych między nimi sporów ze stosunków 

sportowych. 

 

§ 52 

Organami jurysdykcyjnymi są: 

- Komisja Dyscyplinarno-Arbitrażowa, 

- Zjazd 

działające zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym.  

 

Rozdział VI – Sport profesjonalny 

 

§ 53 

Związek może utworzyć Ligę Zawodową. 

 

§ 54 

1.  Zasady funkcjonowania Ligi Zawodowej ustalane są w formie umowy pomiędzy Związkiem a spółką 

zarządzającą Ligą. 

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera postanowienia gwarantujące Związkowi realizację zobowiązań 

krajowych i zagranicznych oraz wykonywanie uprawnień dyscyplinarnych. 

 

Rozdział VII – Organy wykonawcze i administracyjne 

 

§ 55 

Organem wykonawczo-administracyjnym jest Sekretarz Generalny wraz z podległym mu Biurem. 

 

§ 56 

 W Związku funkcjonują Rada Trenerów i Kolegium Sędziów jako organy wykonawcze reprezentujące swoje 

środowisko. 

 



Rozdział VIII - Zawodnicy 

 

§ 57 

Zawodnikiem jest zarejestrowana w Związku osoba uprawiająca badminton. 

 

§ 58 

Szczegółowe przepisy dotyczące zawodników (w tym ich praw i obowiązków) określają regulaminy 

zatwierdzone przez Zarząd. 

 

§ 59 

Do reprezentowania zawodników wobec Zarządu może być powołana Rada Zawodników, której regulamin jest 

zatwierdzany przez Zarząd. 

 

Rozdział IX - Wyróżnienia i nagrody 

 

§ 60 

Związek ma prawo wyróżniania i nagradzania osób związanych z działalnością Związku. 

 

§ 61 

Związek może występować do władz państwowych i resortowych o przyznanie nagród i wyróżnień osobom 

związanym z działalnością Związku. 

 

§ 62 

Rodzaje i zasady przyznawania nagród i wyróżnień określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd. 

 

Rozdział X - Majątek 

 

§ 63 

1.  Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2.  Na fundusze składają się: 

 a/ składki członkowskie, 

 b/ opłaty dotyczące udziału we współzawodnictwie sportowym, 

 c/ wpływy z zawodów, 

 d/ inne wpływy z działalności statutowej, 

 e/ dotacje, darowizny, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł. 

 

§ 64 

Sposób reprezentacji Związku: 

W zakresie upoważnienia udzielonego przez Zarząd: Prezes, wiceprezesi, Sekretarz Generalny oraz 

pełnomocnicy. Dla ważności oświadczeń woli lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa lub wiceprezesa. Dla ważności innych dokumentów 

finansowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych osób. 

 

Rozdział XI - Zmiana statutu i likwidacja 

 

§ 65 

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Związku przez likwidację podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów, 

w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 

 

§ 66 

Uchwała o likwidacji określa jej sposób i przeznaczenie majątku. 

 

Rozdział XII - Postanowienia końcowe 

 

§ 67 

Niniejszy statut uchwalony 6 października 2012 obowiązuje od dnia rejestracji. 


