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Regulamin Działalności 
 Gdyńskiego Stowarzyszenia Brydżowego „SENIORZY” 

 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia  Ogólne 

 

§ 1 
Powołuje się Gdyńskie Stowarzyszenie  Brydżowe „SENIORZY” , o statusie 
stowarzyszenia zwykłego, nieprowadzącego działalności gospodarczej. 

 
§ 2 

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. Działa na podstawie Ustawy         
Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu 
Działalności. 
 

§ 3 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Gdynia. 

 
§ 4 

Terenem działania jest obszar miasta Gdyni i woj. pomorskie. 
 

§ 5 
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

 

§ 6 
Cele Stowarzyszenie są następujące: 
1. Aktywizacja społeczna i poprawa życia osób starszych /60+/, rozwijanie ich 

sprawności intelektualnej i fizycznej; 
2. Rozpowszechnianie wiedzy o brydżu sportowym wśród lokalnej społeczności,            

w tym szczególnie w grupie osób powyżej 60 lat; 
3. Działania na rzecz integracji środowiska brydżowego; 
4. Uprawianie i propagowanie gry w brydża sportowego; 
5. Organizacja przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych popularyzujących grę               

w brydża sportowego; 
6. Zdobywanie tytułów brydżowych zgodnie z regulaminem Polskiego Związku 

Brydża Sportowego. 
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§ 7 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Uczestniczenie w turniejach  brydżowych w Gdyni, na Pomorzu i w kraju, w celu 

podnoszenia swoich kwalifikacji i pozyskiwania tytułów brydżowych; 
2. Organizowanie spotkań i zawodów brydżowych; 
3. Organizowanie treningów i szkoleń podnoszących poziom gry w brydża; 
4. Wspomaganie członków w rozgrywkach ligowych; 
5. Prowadzenie działalności informacyjnej na temat brydża sportowego; 
6. Prowadzenie innych działań w celu popularyzacji brydża sportowego; 
7. Naukę gry w brydża dla początkujących oraz doskonalenie gry dla 

zaawansowanych; 
8. Popularyzacja literatury brydżowej; 
9. Prowadzenie treningów umysłowych i fizycznych. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 8 
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem 
polskim; 

2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację                       
i posiada rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych 
członków dokonuje Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie – uchwałą  
podjętą nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji. 
 

§ 9 
Członek  Stowarzyszenia ma prawo do: 
1. Czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia                      

z prawem głosu na Walnym Zebraniu Członków; 
2. Udziału w pracach Stowarzyszenia, szkoleniach brydżowych i innych 

wydarzeniach kulturalno-sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie; 
3. Reprezentowania Stowarzyszenia w spotkaniach organizowanych przez Polski 

Związek Brydża Sportowego oraz rozgrywkach organizowanych przez inne kluby 
sportowe; 

4. Zgłaszania wniosków i postulatów do działalności Stowarzyszenia i  jego Władz; 
5. Udziału we wszystkich turniejach brydżowych organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 
 
 

§ 10 
Obowiązki członka Stowarzyszenia: 
1. Przestrzeganie Regulaminu Działalności, uchwał i postanowień Władz 

Stowarzyszenia oraz czynny udział w pracach Stowarzyszenie; 
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2. Ochrona własności Stowarzyszenia; 
3. Uczestniczenie w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia; 
4. Regularne opłacanie składek członkowskich. 
 

 

§ 11 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. Śmierci członka; 
2. Dobrowolnego wystąpienia członka poprzez zgłoszenie na piśmie lub drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia 
seniorzy.gdynia@gmail.com (adres mailowy) 

3. Wykluczenia przez Komisję Rewizyjną z powodu działania na szkodę 
Stowarzyszenia lub jego członków, a także rażącego naruszenia Regulaminu 
Działalności lub Uchwał; odwołanie od decyzji Komisji Rewizyjnej składa się 
pisemnie do Walnego Zebrania Członków; decyzja Zebrania jest ostateczna; 

4. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez                        
6 miesięcy; 

5. Rozwiązanie Stowarzyszenia. 
 

 

ROZDZIAŁ IV 
Władze Stowarzyszenia 

 

§ 12 
Władzami Stowarzyszenie są: 
1. Walne Zebranie Członków; 
2. Komisja Rewizyjna 
3. Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie. 
 

 § 13 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zebranie może 

być Zwyczajne   lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje 
się raz    w roku jako sprawozdawcze i ran na trzy lata jako sprawozdawczo-
wyborcze. 

2. Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie i Komisja Rewizyjna wybierani są 
przez Walne Zebranie Członków. 

3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 
4. Uchwały wszystkich Władz zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do 
głosowania lub – w przypadku drugiego terminu Zebrania – przy obecności 
jakiejkolwiek liczby członków. 
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ROZDZIAŁ V 
Walne Zebranie Członków 

 

§ 14 
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania decyzji 

przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby członków 
uprawnionych do głosowania, a w drugim głosowaniu bez względu na liczbę 
obecnych. 

2. Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie, co  najmniej 14 dni przed 
wyznaczonym terminem,  jest zobowiązany powiadomić członków 
Stowarzyszenia         o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia Brydżowego „SENIORZY” 
 

§ 15 
Do właściwości Walnego Zebrania należą, m.in.: 
1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 
2. Wybierania i odwoływanie Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie                       

i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie jej składu; 
3. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej; 
4. Udzielanie absolutorium Przedstawicielowi reprezentującemu Stowarzyszenie                    

i członków Komisji Rewizyjnej; 
5. Uchwalanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego 

majątku 
§ 16 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie 
lub 1/3 członków Stowarzyszenia. 

2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje: 

a. z własnej inicjatywy 
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej 
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczy członków 

Stowarzyszenia 
d. Komisja Rewizyjna – w przypadku bezczynności Przedstawiciela 

reprezentującego Stowarzyszenie 
      

 

ROZDZIAŁ VI 
Komisja Rewizyjna 

 

§ 17 
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – przewodniczącego komisji,                                                    

z-cy przewodniczącego oraz sekretarza. 
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3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się na wniosek Przewodniczącego co 
najmniej 2 razy w roku. 

 
§ 18 

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należą: 
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
2. Składanie sprawozdań merytorycznych Walnemu Zebraniu Członków; 
3. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium 

Przedstawicielowi reprezentującemu  Stowarzyszenie lub o jego odwołanie; 
4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w przypadku 

bezczynności Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie; 
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
 
 

ROZDZIAŁ  VII 
Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenia 

 

§ 19 
1. Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie powołany jest do kierowania 

działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. 
2. Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie reprezentuje je w kontaktach             

z innymi podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi 
 

§ 20 
Do właściwości Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie należą: 
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, z wyłączeniem czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu (w znaczeniu funkcjonalnym),                   
tj. w szczególności nabywanie oraz zbywanie nieruchomości lub prawa 
użytkowania wieczystego, ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego, 
zawieranie umów kredytu albo pożyczki, przejmowanie długów, uznawanie 
długów, zwalnianie z długów,  przystępowanie do długów, zawieranie umów 
poręczenia lub zawieranie innych podobnych umów, zaciąganie innych 
zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 

3. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia; 
4. Przyjmowanie do Stowarzyszenia nowych członków, którzy złożą pisemną 

deklarację   i posiadają rekomendację dwóch  członków Stowarzyszenia; 
5. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z realizacji jego uchwał            

i z działalności własnej; 
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 
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ROZDZIAŁ VIII 
Majątek i gospodarka finansowa 

 

§ 21 
1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z : 

− darowizn, zapisów i spadków, 

− dotacji i sponsoringu, 

− składek członkowskich, 

− ofiarności publicznej. 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
Postanowienia końcowe 

 

§ 22 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Działalności Stowarzyszenia, a także 

rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą 
większością głosów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Działalności, mają 
zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach 
 

Niniejszy Regulamin Działalności został uchwalony przez Walne Zebranie Członków 
Gdyńskiego Stowarzyszenia Brydżowego „SENIORZY” w dniu 24.IV.2019 r. 
 
 

Przewodniczący Zebrania                                Sekretarz Zebrania 

       Czesław Pertkiewicz                                        Ewa Walczyńska-Wasiluk 

 

 
 
 
 
 


