
Statut Związku Sportowego

pod nazwą Polska Federacja Padla

Dział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1.

Polska Federacja Padla, zwana dalej Federacją, jest związkiem sportowym w rozumieniu

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.),

zrzeszającym kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne działające w sporcie

padel. Federacja może używać skrótu PFP.

§ 2.

1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

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

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Federacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

1. Federacja jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość

prawną. Federacja działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w

tym

w szczególności: ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia

1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261), ustawą z dnia 24

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020

r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz niniejszym Statutem.

2. Federacja działa w zakresie sportu padel.

3. Federacja może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o tym samym

lub podobnym profilu działania.

4. Federacja może używać godła, flag i barw, odznak, znaczków organizacyjnych oraz

pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Czas trwania Federacji nie jest ograniczony.
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6. Federacja samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 4.

1. Federacja w ramach swojej działalności współpracuje z organizacjami kultury fizycznej

i innymi organizacjami społecznymi oraz organami administracji rządowej i organami

samorządu terytorialnego.

2. Federacja może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji oraz

stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

3. Federacja może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Federacja może do realizowania działań programowych zatrudniać pracowników.

5. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie swoich założeń

statutowych. Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych.

Rozdział II

Cele, kierunki i środki działania

§ 5.

Celami Federacji są:

1) organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój padla,

2) reprezentowanie interesów padla w organizacjach krajowych,

3) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju padla w formie amatorskiej

i profesjonalnej.

§ 6.

Federacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej oraz

sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

2) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami

stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Federacji oraz kontroli nad

przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad

uprawiania sportu,

3) organizację i realizację współzawodnictwa sportowego,
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4) określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego dotyczącego dopingu oraz

organów prowadzących to postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb

postępowania oraz rodzaje i wysokość wymierzanych kar,

5) prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych, szkół mistrzostwa

sportowego i ośrodków szkolenia młodzieży uzdolnionej,

6) wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych, rozwoju sportu dzieci

i młodzieży oraz sportu powszechnego

7) pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla rozwoju padla.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Członków Federacji

§ 7.

1. Członkowie Federacji dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Federacji może być klub sportowy, związek sportowy lub inna

osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie

działalności w zakresie sportu padel.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna popierająca cele

Związku i wspierająca go materialnie, na zasadach określonych przez Zarząd Federacji.

§ 8.

1. Członkowie zwyczajni Federacji mają prawo do:

a) biernego i czynnego prawa wyborczego,

b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Federacji,

c) korzystania z pomocy Federacji oraz uprawnień członkowskich wynikających ze

statutowej działalności Federacji,

d) wyrażania opinii o działalności Federacji,

e) uzyskiwania od organów Federacji informacji o jego działalności i zamierzeniach,

f) pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Federacji, w miarę

posiadanych możliwości finansowych,

g) żądania od władz Federacji działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących

działalności w zakresie padla.
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2. Członkom wspierającym Federacji przysługują prawa określone w ust. 1 lit. b i c.

§ 9.

1. Członkostwo zwyczajne i wspierające Federacji nabywa się na mocy uchwały Zarządu, po

uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowany podmiot.

2. Od negatywnej decyzji Zarządu Federacji dotyczącej przyjęcia w poczet członków

zwyczajnych i wspierających, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia

Delegatów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji na piśmie

z uzasadnieniem. Walne Zgromadzenie Delegatów rozpatruje odwołanie na najbliższym

posiedzeniu po dacie otrzymania odwołania.

§ 10.

1. Członkowie zwyczajni Federacji zobowiązani są do:

a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju padla;

b) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Federacji oraz innych przepisów

związanych z działalnością statutową Federacji, w tym przyjętych przez Międzynarodową

Federację Padla (FIPA);

c) opłacania składek członkowskich i innych opłat ustalonych przez Federację;

d) dbania o dobre imię Federacji;

e) dbania o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy społecznych,

sędziów, członków sztabu medycznego, zawodników, trenerów, instruktorów;

f) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Federacji w sprawach

wynikających z działalności Federacji;

g) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Federację jeśli

są klubami;

h) zagwarantowania zgodności ich statutów z przepisami prawa powszechnie

obowiązującego;

i) przestrzegania przepisów dotyczących zwalczania dopingu i korupcji w sporcie;

j) informowania Federacji o zmianach w statucie i zmianach członków władz.

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu

i regulaminów oraz wspierania działalności Federacji.

3. Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich wraz z terminarzem ich płatności

określa Walne Zgromadzenie Delegatów.
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4. Wystąpienie, skreślenie, wykluczenie członka nie zwalnia go z obowiązku uregulowania

majątkowych zobowiązań wobec Federacji, wymagalnych na dzień wystąpienia,

skreślenia, wykluczenia.

§ 11.

1. Członkostwo zwyczajne lub wspierające w Federacji ustaje w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej do Zarządu Federacji;

2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka Federacji lub rozwiązania określonej sekcji

padla - z datą prawomocnego orzeczenia bądź uchwały w przedmiocie rozwiązania,

likwidacji lub upadłości członka bądź sekcji padla;

3) wykluczenia ze Federacji za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem,

przepisami, wytycznymi lub decyzjami Związku, FIPA, w tym za:

a) działanie na szkodę Federacji;

b) zaleganie z zapłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy

- z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie.

2. Wykluczenie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Federacji .

3. Wykluczenie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Federacji

i może być zastosowane w przypadku stwierdzenia zaniechania wspierania Federacji na

zasadach określonych przez Zarząd Federacji lub w przypadkach, o których mowa w ust.

1 pkt 3.

4. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wykluczenie członka określa Regulamin

Dyscyplinarny, o którym mowa w § 33 ust. 2 Statutu.

§ 12.

1. Członek Federacji może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd

Federacji w przypadku

a) naruszenia postanowień Statutu;

b) niezapłacenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na określonym w Regulaminie

Dyscyplinarnym – okresowym pozbawieniu członka Federacji uprawnień statutowych,

w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych.

3. Zawieszenie członka Federacji w prawach członkowskich następuje na podstawie

uchwały Zarządu Federacji.
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§ 13.

Od uchwały Zarządu Federacji w przedmiocie wykluczenia lub zawieszenia w prawach

członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia

Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie wraz z

uzasadnieniem. Walne Zgromadzenie Delegatów rozpatruje odwołanie na najbliższym

posiedzeniu po dacie otrzymania odwołania.

Rozdział IV

Władze Federacji

Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 14.

1. Władzami Federacji są:

1) Walne Zgromadzenie Delegatów;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Federacji trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 15.

1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16.

1. Mandat na Walne Zgromadzenie Delegatów otrzymują członkowie zwyczajni, którzy

opłacili składkę członkowską i nie mają żadnych zaległości finansowych wobec Federacji.

2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział członkowie:

a) z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym - delegaci członków

zwyczajnych wybrani według klucza wyborczego ustalonego w ust. 3-5,

b) z głosem doradczym - członkowie organów Federacji, o ile nie uzyskali mandatu oraz

członkowie wspierający i zaproszeni przez Zarząd goście.

3. Jeden mandat na Walne Zgromadzenie Delegatów otrzymują członkowie zwyczajni oraz

dodatkowo:

a) jeden dodatkowy mandat - członkowie zwyczajni uczestniczący we współzawodnictwie

organizowanym przez Federacji;
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4. Maksymalna liczba mandatów uzyskana w sposób określony w ust. 3 wynosi trzy.

5. Trzy dodatkowe mandaty otrzymują członkowie komitetu założycielskiego Federacji lub

ich następcy prawni. Maksymalna liczba mandatów dla członków zwyczajnych

pochodzących z komitetu założycielskiego Federacji przyznanych z uwzględnieniem

zasad określonych w ust. 3 wynosi sześć.

6. Kadencja delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo – Wyborcze

rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów

Sprawozdawczo-Wyborczego i trwa do dnia zwołania nowego Walnego Zgromadzenia

Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczego.

7. Członkowie przyjęci w poczet Federacji w okresie pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi

Zgromadzeniami Sprawozdawczo - Wyborczymi, otrzymują mandaty według kryteriów

opisanych powyżej na najbliższe, po momencie ich przyjęcia, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo- Wyborcze.

8. W sprawozdawczym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział

delegaci wybrani na ostatnie Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze

oraz osoby, o których mowa w ust. 2.

9. Zgłoszenie delegatów przez członków Federacji odbywa się na co najmniej 30 dni przed

datą zebrania Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego. Uchwałę

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego podejmuje

Zarząd, co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji Walnego Zgromadzenia

Delegatów.

10. Zgłoszenia kandydatów do władz Federacji odbywają się na 30 dni przed datą Walnego

Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego i wymagają pisemnej zgody

kandydata oraz oświadczeniu o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 ust. 3 ustawy

o sporcie.

11. Mandat delegata wygasa z chwilą jego wyboru do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu, utraty mandatu przez podmiot, który

reprezentował lub odwołania go z funkcji delegata przez ten podmiot, skazania delegata

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo

skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

12. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów ustanawiani są przez członków zwyczajnych

w oparciu o ich statuty, natomiast kluby sportowe działające w formie spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej działają w oparciu o umowy spółki

lub statut spółki.
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13. Zmiana delegata jest możliwa i powinna być zgłoszona na piśmie do Walnego

Zgromadzenia Delegatów przez podmiot, który jest reprezentowany przez tego delegata

najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów.

14. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego

delegata, trwa do dnia zwołania nowego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Sprawozdawczo-Wyborczego.

§ 17.

Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na:

1) Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, zwoływane raz na 4 lata;

2) Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane raz w roku;

3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd.

2. O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd

Federacji zawiadamia delegatów co najmniej na 45 dni przed terminem Zgromadzenia.

W zawiadomieniu należy wskazać termin i miejsce oraz przewidywany porządek obrad.

3. Zawiadomień, o których mowa w ust. 2, dokonuje się pisemnie listem poleconym, faxem

lub elektronicznie z wykorzystaniem poczty email oraz przez umieszczenie komunikatu

na stronie internetowej Federacji. Termin zawiadomień, o których mowa w ust. 2 , uważa

się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony

przed jego upływem.

4. Zarząd, w terminie co najmniej 14 dni przed datą Zgromadzenia, dostarcza delegatom

materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia, w tym projekt porządku i regulaminu

obrad. Dostarczenie uważa się za dokonane, jeśli przed tym terminem materiały zostaną

opublikowane na stronie internetowej Federacji lub przesłane za pomocą poczty

elektronicznej.

5. Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez

siebie porządku i regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd.

6. Walne Zgromadzenie Delegatów może podejmować uchwały jedynie w sprawach

objętych porządkiem obrad.
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§ 19.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne, jeżeli w pierwszym podanym terminie,

bierze udział co najmniej połowa liczby delegatów. W drugim terminie Walne

Zgromadzenie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów. Drugi

termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia

Delegatów.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów

w głosowaniu jawnym lub tajnym w obecności co najmniej połowy liczby obecnych

delegatów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania ustępującego Zarządu z działalności

Federacji oraz Komisji Rewizyjnej,

2) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Federacji, Komisji

Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej;

3) wybór Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej,

4) wybór członków Komisji Dyscyplinarnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzanego przez Zarząd sprawozdania z

działalności Federacji oraz sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego

rewidenta,

6) uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Federacji,

7) zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad,

8) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników

Zgromadzenia;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Federacji w sprawach określonych

w Statucie lub innych przepisach wewnętrznych Federacji, w tym w sprawach

odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia lub zawieszenia w prawach

członkowskich Federacji,

10) uchwalanie statutu Federacji lub jego zmian,

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji,

12) podejmowanie uchwały w sprawach majątku Federacji w przypadku jego rozwiązania,

13) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Federacji i członków

Federacji,
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14) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,

15) uchwalanie regulaminu kontroli wewnętrznej,

16) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których Statut nie określa właściwości

pozostałych władz Federacji.

§ 21.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczego należą sprawy

wymienione w § 20 pkt 4-15.

2. W przypadku ustąpienia Zarządu Federacji lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, a

także zmniejszenia się liczby członków tych władz do liczby uniemożliwiającej kooptację,

sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów może również zając się sprawami,

o których mowa w § 20 pkt 1-4, po przyjęciu stosownej uchwały.

§ 22.

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy wyłącznie

rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Federacji:

1) z własnej inicjatywy w drodze uchwały;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Federacji.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów powinno się odbyć w ciągu 3 miesięcy od

dnia podjęcia uchwały przez Zarząd lub chwili złożenia odpowiedniego wniosku, o

którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

Zarząd Federacji

§ 23.

1. Zarząd Związku kieruje działalnością Związku i jest najwyższą władzą wykonawczą

Związku pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów. Za swoją pracę i działania

odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Wszyscy członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów

w głosowaniu tajnym.

4. Zarząd Federacji składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

5. Funkcji Prezesa Zarządu nie można pełnić dłużej niż przez dwie następujące po sobie

kadencje.
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6. Członek Zarządu nie może:

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Federacji, z wyjątkiem pełnienia funkcji

delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane dla wyboru władz;

2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Federację

jego zadań statutowych;

3) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną

z realizacją przez Federację jego zadań statutowych akcji lub udziałów;

4) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność

gospodarczą związaną z realizacją przez Federację jego zadań statutowych;

5) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;

6) być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na

rzecz Federacji usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu

finansowego lub rzeczowego;

7) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -

Kodeks karny, dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu

na rzecz Federacji usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu

finansowego lub rzeczowego;

8) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -

Kodeks karny, dla osoby:

a) posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,

b) będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,

c) będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie

prowadzącym działalność gospodarczą

- jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na

rzecz Federacji usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego

lub rzeczowego;

9) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów

bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.

o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca

1990 r.;

10) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze

jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.
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§ 24.

1. Zarząd powinien się ukonstytuować na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w

ciągu miesiąca od dnia wyboru.

2. Zarząd ustala zakres uprawnień i obowiązków poszczególnych członków Zarządu

w Regulaminie.

3. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni

członkowie Zarządu, kadencja tego Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu trwa

do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczego.

§ 25.

1. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem wyboru nowych władz.

2. Mandat członków Zarządu wygasa przed upływem kadencji na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach

lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w podejmowaniu uchwał w drodze

korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trzech

kolejnych głosowaniach,

3) odwołania z powodu działalności sprzecznej z prawem, Statutem, regulaminami lub

uchwałami władz Związku,

4) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub

umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,

5) śmierci członka.

3. Odwołania członka Zarządu, w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 3, dokonuje Walne

Zgromadzenie Delegatów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej

połowy liczby uprawnionych delegatów.

4. Prezesa Zarządu, w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 3, może odwołać Walne

Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby

delegatów.

5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie lub odwołania w przypadkach

wskazanych w ust. 2 pkt 3, Zarząd ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych

członków.

6. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby

członków pochodzących z wyboru.
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3. W przypadku ustąpienia, utraty funkcji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa

w okresie kadencji Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd Federacji z grona członków

Zarządu.

4. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co

najmniej 2/3 członków Zarządu.

5. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu

lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 7 i 8 lub dokooptować

członka, wówczas Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem

przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w ciągu trzech miesięcy

od zaistnienia tej okoliczności.

6. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, przewidziane jest przeprowadzenie

sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 26.

1. Nieudzielenie przez Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze

absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu Związku w

przypadku, gdy za nieudzieleniem absolutorium oddano 2/3 głosów przy obecności co

najmniej 2/3 Delegatów.

2. Odwołany Zarząd do czasu wyboru nowego Zarządu kieruje Federacją wyłącznie

w sprawach bieżącej działalności. Odwołany Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Delegatów celem dokonania wyboru nowego Zarządu w terminie 90 dni od

dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze uchwały

o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi. W razie braku zwołania Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Delegatów w powyższym terminie, Nadzwyczajne Zgromadzenie

Delegatów zostaje zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 27.

1. Do kompetencji Zarządu Federacji należy:

a) reprezentowanie Federacji na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;

b) kierowanie działalnością Federacji;
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c) przyjmowanie nowych członków Federacji, zawieszanie członków w ich prawach,

wykluczanie z Federacji;

d) realizowanie programu w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu padla

w Polsce;

e) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;

f) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów;

g) zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa

w szczególności w zakresie dysponowania środkami przyznanymi przez Ministra

właściwego do spraw kultury fizycznej oraz zgodnie z treścią uchwał Walnego

Zgromadzenia Delegatów;

h) przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Federacji i corocznych

sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Delegatów do

rozpatrzenia i zatwierdzenia; sprawozdanie finansowe podlega ocenie biegłego rewidenta;

i) zapewnienie sporządzania corocznych sprawozdań finansowych;

j) podejmowanie uchwał ws. zatrudnienia Dyrektora Biura, Kierownika wyszkolenia,

trenerów, trenerów współpracujących i innych członków sztabu szkoleniowego oraz

ustalania warunków ich współpracy oraz warunków wynagradzania;

k) realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w Regulaminie

Dyscyplinarnym;

l) uchwalanie planów działania i planów finansowych Federacji;

m) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową;

n) reprezentowanie Federacji w międzynarodowych federacjach;

o) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu;

p) ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego;

q) całokształt spraw związanych z licencjami dla:

i) zawodników,

ii) trenerów i instruktorów,

iii) sędziów sportowych,

iv) klubów sportowych.

r) ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubu sportowego;

s) stanie na straży przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu

zwalczania dopingu, w szczególności Międzynarodowej Federacji Padla (FIPA)

i Światowej Organizacja Antydopingowej (WADA);

t) uchwalanie i zmiana Regulaminu nagród i wyróżnień;
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u) powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji (w tym m.in. komisji

zawodniczej i rady trenerskiej), jako organów doradczych Zarządu, ustalanie ich

kompetencji i uchwalanie regulaminów działania.

2. Do Zarządu należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla

Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 28.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wiceprezes.

3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

1) reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jego imieniu pomiędzy

posiedzeniami Zarządu z zastrzeżeniem § 36 ust. 5;

2) zwoływanie zebrań Zarządu Federacji  i jego Prezydium;

3) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;

4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

4. O podjętych decyzjach Prezes informuje członków Zarządu na najbliższym posiedzeniu

Zarządu lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

5. Zarząd może upoważnić Prezesa do podejmowania działań innych niż określone w ust. 3.

§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy

członków Zarządu Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, osoba upoważniona

pisemnie przez Prezesa.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej

połowy członków.

4. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dla ważności uchwał

podejmowanych w tym trybie ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

Prezydium Zarządu

§ 30.
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1. Zarząd może powołać Prezydium Zarządu Federacji (Prezydium) w składzie 3 osób.

2. W skład Prezydium wchodzi Prezes, wiceprezes i skarbnik.

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.

4. Prezydium Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu posiada kompetencje

Zarządu Federacji, o których mowa w § 27 ust. 1.

5. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej

połowy członków.

6. Uchwały Prezydium mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dla ważności uchwał

podejmowanych w tym trybie ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Uchwały podejmowane przez Prezydium są przekazywanie wszystkim członkom Zarządu

listownie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Rewizyjna

§ 31.

1. Organem kontroli wewnętrznej Federacji jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego i sekretarza i jest wybierana w głosowaniu tajnym przez Walne

Zgromadzenie Delegatów na czteroletnią kadencję. Kandydatów na członków Komisji

Rewizyjnej mogą zgłaszać delegaci i zaproszeni goście.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub małżonkami członka Zarządu lub pozostające z członkiem

Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe;

c) będące pracownikami Federacji lub członkami sztabu szkoleniowego;

d) pobierające wynagrodzenie z tytułu wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz

Federacji;

e) wobec których członek Zarządu pozostaje w stosunku nadrzędności służbowej w ramach

innej struktury niż Federacja.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji, który uchwala Walne

Zgromadzenie Delegatów.
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5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos

przewodniczącego.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze

korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis

ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrana nowa Komisja Rewizyjna lub

poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej, kadencja tej Komisji lub kadencja

wybranych członków Komisji trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Sprawozdawczo-Wyborczego.

8. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 25 ust. 2, 3 5,6 i 9.

§ 32.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności Federacji

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności

i gospodarności działań;

b) coroczny wybór w drodze uchwały biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania

finansowego Federacji;

c) przedkładanie corocznie sprawozdań z kontroli Walnemu Zgromadzeniu Delegatów;

d) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;

e) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania

wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości;

f) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delegatów.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może

brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Federacji z głosem doradczym.

Rozdział V

Odpowiedzialność dyscyplinarna, nagrody, wyróżnienia

§ 33.

1. Członkowie Federacji, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy i działacze oraz inne

osoby biorące udział we współzawodnictwie organizowanym przez Federację podlegają
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odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie Statutu, regulaminów uchwalonych przez

Federację oraz innych obowiązujących przepisów i aktów prawnych.

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym

w Regulaminie Dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów

z zachowaniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie.

3. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.

4. Organami uprawnionymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:

1) Komisja Dyscyplinarna, która orzeka, jako organ pierwszej instancji z wyłączeniem spraw

dotyczących wykluczenia i zawieszenia członka Federacji;

2) Zarząd, który orzeka, jako:

a) organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wykluczenia lub zawieszenia

członka Federacji,

b) organ odwoławczy od orzeczeń wydanych przez Komisję Dyscyplinarną.

5. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności szczegółowe zasady powoływania

Komisji Dyscyplinarnej, kompetencje organów uprawnionych do orzekania

w postępowaniu dyscyplinarnym, tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje

wymierzanych kar.

6. Od ostatecznych decyzji dyscyplinarnych przysługuje prawo wniesienia skargi do

Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w trybie i na

zasadach określonych przepisami ustawy o sporcie.

7. Organy dyscyplinarne Federacji są niezawisłe, a członkowie tych organów są niezawiśli

w wykonywaniu swoich funkcji.

§ 34.

1. Federacja ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych działaczy, zawodników,

trenerów, instruktorów, sędziów sportowych, pracowników Federacji.

2. Federacja może występować o nadanie odznaczeń i odznak państwowych oraz

resortowych działaczom, zawodnikom i pracownikom Federacji.

3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa Regulamin

uchwalany przez Zarząd.

Rozdział VI

Doping w sporcie

§ 35.
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1. Federacja uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu w sporcie

stanowione w formie Polskich Przepisów Antydopingowych przez POLADA (Polska

Agencja Antydopingowa).

2. Federacja uznaje i respektuje wyłączne uprawnienie POLADA do realizacji stanowionych

przez nią reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, a tym samym uznaje

właściwość Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA do rozstrzygania w sprawach

dyscyplinarnych o doping w sporcie.

Rozdział VII

Finanse Federacji

§ 36.

1. Majątkiem i funduszami Federacji gospodaruje Zarząd.

2. Zasady gospodarki finansowej i rachunkowości Federacji określa Zarząd na podstawie

obowiązujących przepisów.

3. Majątek Federacji tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, w tym

nieruchomości, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Federacji.

3. Majątek Federacji pochodzi z:

1) składek członkowskich;

2) dotacji;

3) środków otrzymanych od sponsorów;

4) wpływów z zawodów organizowanych przez Federację;

5) darowizn;

6) zapisów i spadków;

7) dochodów z majątku;

8) innej działalności statutowej;

9) wpływów z działalności gospodarczej.

4. Nowo przyjęci członkowie Federacji wpłacają opłatę wpisową oraz ustalone składki

członkowskie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na

członka Federacji.

5. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Federacji

wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa lub Skarbnika

w połączeniu z Dyrektorem Biura lub Główną Księgową.

§ 37.
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1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Federację lub zabezpieczanie zobowiązań

majątkiem Federacji w stosunku do:

a) członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

b) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych

lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;

c) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W przypadku konieczności zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu osobą

reprezentującą Federację w umowie o zatrudnienie jest przewodniczący Komisji

Rewizyjnej.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji

§ 38.

1. Uchwalę w sprawie zmiany Statutu Federacji, rozwiązania się Federacji, podejmuje Walne

Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby

delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu

większością 2/3 głosów bez względu na liczbę delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Federacji określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony

zostanie majątek Federacji.

3. Likwidatorem Federacji jest Zarząd o ile Walne Zgromadzenie Delegatów nie wyznaczy

innych likwidatorów.

§ 39.

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów, a

pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów – Zarządowi Federacji.”
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