STATUT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba
§1
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Siatkowej, zwany dalej Związkiem, jest wojewódzkim
związkiem sportowym działającym w dziedzinie piłki siatkowej, siatkówki plażowej oraz
innych odmian piłki siatkowej uznawanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
§2
1. Terenem działania Związku jest województwo Warmińsko-Mazurskie.
2. W celu realizacji swoich zadań Związek może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
jak również poza jej granicami.
3. Siedzibą Związku jest miasto Olsztyn.
4. Związek może używać skrótu WMZPS.
§3
1. Związek działa w formie dobrowolnego, samorządnego stowarzyszenia i jest trwałą
organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.
2. Związek może mieć status organizacji pożytku publicznego prowadzącą działalność w
dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wychowania poprzez sport.
§4
Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala swoje akty wewnętrzne przestrzegając postanowień niniejszego statutu, ustawy z
dnia z dnia 25.06.2010 r. o sporcie /Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857/ oraz ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. z 2001r. nr.79 poz. 855 z późniejszymi
zmianami/.
§5
1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i realizuje jej cele.
2. Związek jest jedynym reprezentantem województwa Warmińsko-Mazurskiego w
profesjonalnej i amatorskiej piłce siatkowej, siatkówce plażowej oraz innych odmianach
piłki siatkowej.
3. Związek może udzielić jednorazowego pełnomocnictwa do reprezentowania swoich
interesów innym podmiotom.
§6
1. Związek posiada sztandar i odznaki organizacyjne.
2. Wzór sztandaru określa uchwała Zarządu.
3. Wzór odznak organizacyjnych, zasady ich przyznawania oraz używania określa uchwała
Zarządu.
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§7
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy w nim
zrzeszonych.
2. Związek może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
§8
1. Celem Związku jest:
1. organizacja współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój piłki
siatkowej, siatkówki plażowej i innych odmian piłki siatkowej w województwie;
2. przygotowanie reprezentacji województwa do uczestnictwa i współzawodnictwa na
szczeblu krajowym;
3. reprezentowanie interesów piłki siatkowej, siatkówki plażowej i innych odmian piłki
siatkowej wobec innych organizacji społecznych, samorządowych i sportowych;
4. promocja i rozwój amatorskiej i zawodowej piłki siatkowej, siatkówki plażowej i innych
odmian piłki siatkowej;
5. prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie sportu, zdrowia i
ochrony środowiska;
6. ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków, działaczy, trenerów,
sędziów, instruktorów, menadżerów i sztabów medycznych
2. Dla osiągnięcia celów Związek może podejmować uchwały i decyzje wiążące członków
Związku oraz podejmować działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na
prowadzenie działalności statutowej.
§9
1. Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. opracowanie planów rozwoju piłki siatkowej, siatkówki plażowej i innych form piłki
siatkowej;
2. prowadzenie szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów i sędziów samodzielnie
lub we współpracy z odpowiednimi instytucjami bądź organizacjami;
3. prowadzenie współzawodnictwa sportowego wśród klubów siatkarskich;
4. współpracę z Warmińsko-Mazurską Federacją Sportu;
5. organizację bezpośrednio lub pośrednio zawodów wojewódzkich, ogólnopolskich i
międzynarodowych;
6. opiekę szkoleniową i wychowawczą nad członkami Związku;
7. opracowanie zasad i nadawanie licencji klubom uprawniających do udziału we
współzawodnictwie;
8. reprezentowanie interesów klubów i członków w innych organizacjach krajowych;
9. opracowanie preliminarzy finansowych;
10. prowadzenie ewidencji klubów, zawodników i zawodniczek, trenerów, instruktorów i
sędziów oraz ich archiwizację;
11. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie rozgrywania zawodów i klasyfikacji
sportowej;
12. kontrolowanie realizacji planów szkoleniowych opracowanych i wdrażanych przez
kluby;
13. rozstrzyganie sporów między swoimi członkami;
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14. utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu;
15. stosowanie wyróżnień i kar;
Rozdział III
Członkowie Związku
§ 10
1. Związek zrzesza członków:
1. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. wspierających
2. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe, organizacje sportowe lub społeczne
posiadające sekcje piłki siatkowej, siatkówki plażowej lub innych odmian piłki siatkowej
akceptowanych przez Związek.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Związku.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna popierająca cele Związku
i wspierająca go materialnie lub organizacyjnie.
§ 11
1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd na
podstawie pisemnego zgłoszenia.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na podstawie
wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub grupę co najmniej 10 członków zwyczajnych.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. uczestniczenia w wyborze delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów z głosem
stanowiącym;
2. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku;
3. zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku;
4. korzystać z pomocy Związku oraz uprawnień wynikających ze statutu i działalności
Związku.
2. Członkowie honorowi mają prawo:
1. uczestniczenia z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym w Walnych
Zgromadzeniach Związku.
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku.
3. Członkowie wspierający mają prawo;
1.
2.

uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli z głosem doradczym i
biernym prawem wyborczym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów;
zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące działalności Związku.
§ 13

1. Członkowie Związku mają obowiązek:
1. dbać o dobre imię Związku i szanowanie jego majątku;
2. aktywnie działać na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego piłki siatkowej,
siatkówki plażowej i innych form piłki siatkowej;
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3. przestrzegać statutu, regulaminów
oraz innych przepisów obowiązujących w
Związku;
4. podnosić poziom sportowy, wychowawczy i etyczny swoich zawodników, trenerów,
działaczy, instruktorów, sędziów i członków Związku;
5. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 14
1. Utrata praw członkowskich Związku następuje w przypadkach:
1. zgłoszenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2. likwidacji bądź śmierci członka;
3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku uporczywego naruszenia
postanowień statutu i obowiązujących przepisów.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu stronie przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu.
3. Jeżeli strona nie wniesie odwołania w terminie 30 dni uchwała staje się prawomocna.
4. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów odwołanie nie przysługuje.
5. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Delegatów członek jest
zawieszony w swoich prawach.
§ 15
1. Członek Związku może być zawieszony w swoich prawach na okres nie dłuższy niż jeden
rok.
2. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje Zarząd.
3. Członek, wobec którego podjęto uchwałę o zawieszeniu, nie może wykonywać
uprawnień wynikających ze statutu.
4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Delegatów. Przepis § 14 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV
Władze Związku
§ 16
Władzami Związku są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna
§ 17
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.
2. Mandaty delegatów na Walne Zgromadzenie są ważne przez cały okres kadencji do dnia
zwołania przez Zarząd kolejnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia
Delegatów.
3. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa w momencie rozpoczęcia
prawomocnego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów.
4. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz głosowania w sprawach osobowych
odbywają się tajnie. Walne Zgromadzenie Delegatów może większością 2/3 głosów
postanowić o przeprowadzeniu wyborów jawnych.
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§ 18
1. Walne Zgromadzenia Delegatów są zwoływane przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane na wniosek Zarządu,
Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 30 % członków Związku w terminie najpóźniej 2
miesięcy od dnia złożenia wniosku. Porządek obrad obejmuje tylko zagadnienia, dla
których zostało zwołane
3. Pod koniec drugiego roku kadencji Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów w
celu złożenia sprawozdania ze swojej działalności.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 19
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykła większością głosów w
glosowaniu jawnym o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
Sposób wyboru oraz ilość delegatów określa Zarząd przyjmując zasadę, że każdy klub
lub miasto jest reprezentowane przez co najmniej jednego delegata.
Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne, jeśli w pierwszym terminie
uczestniczy ponad 50 % delegatów.
Walne Zgromadzenie Delegatów może odbyć się w II terminie. Dla ważności obrad i
podejmowanych uchwał wystarczy obecność przybyłych delegatów.
Terminy obrad ustala Zarząd w swojej uchwale przyjmując zasadę, że II termin obrad
musi być ustalony co najmniej 1 godzinę później niż I termin.
O terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów zawiadamia
delegatów Zarząd w formie pisemnej lub elektronicznej co najmniej 30 dni przed
terminem zgromadzenia.
§ 20

W Walnym Zgromadzeniu delegatów uczestniczą:
1. Wybrani delegaci – z głosem stanowiącym;
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym;
3. Zaproszeni goście – z głosem doradczym.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. Uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku;
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz przy
czym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów po II roku kadencji sprawozdania się nie
przyjmuje;
3. Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4. Wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5. Uchwalanie zmian w statucie Związku;
6. Rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu w sprawach personalnych;
7. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Piłki
Siatkowej;
8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku.
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§ 22
1. Prezes Zarządu jest wybierany w oddzielnym tajnym głosowaniu. Przepis § 17 ust. 4
stosuje się odpowiednio.
2. Prezes Zarządu jest delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku
Piłki Siatkowej.
3. Wyboru Prezesa dokonuje się z pośród kandydatów zgłoszonych w formie pisemnej do
Zarządu w terminie co najmniej 1 miesiąca przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
4. Prezes Zarządu jest członkiem Zarządu, kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Związek na
zewnątrz.
5. W przypadku rezygnacji z funkcji Prezesa w okresie między Walnymi SprawozdawczoWyborczymi Zgromadzeniami Delegatów Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa
przy czym rezygnacja z funkcji Prezesa nie jest równoznaczna z rezygnacją z
członkostwa w Zarządzie Związku.
§ 23
Zarząd składa się z 7-11 członków.
Uchwałę o ilości członków Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów.
Członkowie rad lub wydziałów mogą rekomendować do Zarządu swoich przedstawicieli.
Dla sprawności działania Zarząd może powołać Prezydium w składzie 3-5 członków.
Prezes Zarządu wchodzi w skład Prezydium z urzędu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes w zależności od potrzeb.
Uchwały Zarządu bądź Prezydium są podejmowane zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków.
9. W posiedzeniach Zarządu bądź Prezydium, na zaproszenie Prezesa, mogą uczestniczyć
przewodniczący wydziałów, komisji i rad w zależności od tematyki posiedzenia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju, promocji i podnoszenia poziomu
piłki siatkowej, siatkówki plażowej oraz innych odmian piłki siatkowej wynikających z
uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszem Związku.
3. Uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania i planów finansowych.
4. Przygotowanie i przyjęcie sprawozdania finansowego.
5. Ustalanie i zatwierdzanie terminarzy rozgrywek.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych i innych opłat od osób
fizycznych i prawnych.
7. Powoływanie wydziałów, komisji, rad i innych jednostek organizacyjnych Związku oraz
uchwalanie ich regulaminów działania.
8. Występowanie z wnioskami do odnośnych władz o dotacje, szkolenia oraz budowę
urządzeń sportowych.
9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów.
10. Rozstrzyganie sporów między członkami Związku.
11. Uchwalanie zasad ordynacji wyborczej na Walne Zgromadzenie Delegatów.
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12. Uchwalania regulaminu organizacyjnego Związku.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków. Uchwałę o ilości członków podejmuje
Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Komisja ze swojego składu wybiera przewodniczącego i sekretarza komisji oraz uchwala
regulamin działania.
3. Przewodniczący komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku.
§ 26
Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Związku ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Przeprowadzenie kontroli działalności Związku w zakresie realizacji uchwał Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo wydawania zaleceń pokontrolnych jak również kontrolować
ich wykonanie.
4. Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdania finansowe.
5. Komisja Rewizyjna stawia wniosek na Walnym Zgromadzeniu Delegatów o udzielenie
bądź nieudzielenie ustępującemu absolutorium Zarządowi.
6. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym
Zgromadzeniu Delegatów.
§ 27
1. W przypadku rezygnacji, wykluczenia albo skreślenia członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka.
2. Liczba dokooptowanych członków tych władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
Rozdział V
Majątek i fundusze Związku
§ 28
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze związku składają się:
1. Ze składek członkowskich;
2. Z wpływów z zawodów organizowanych przez Związek;
3. Z dochodów uzyskiwanych z działalności statutowej oraz z kar finansowych;
4. Z dotacji, darowizn, dochodów z wydawnictw, z funduszy przeznaczonych na rozwój
piłki siatkowej, siatkówki plażowej oraz innych odmian piłki siatkowej w ramach
programów rządowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej;
5. Z odpisów od podatku PIT.
§ 29
1. Dla ważności oświadczeń dotyczących spraw majątkowych wymagany jest podpis
Prezesa i jednego z wiceprezesów.
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2. Zarząd określa swoją uchwałą osoby upoważnione do składania podpisów pod
oświadczeniami w sprawach majątkowych.
§ 30
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Nadzór nad działalnością finansową i materiałową prowadzi Komisja Rewizyjna.
§ 31
1. Związek w swojej działalności kieruje się obowiązującymi przepisami w zakresie
prowadzenia rachunkowości oraz przepisami wydanymi przez organy państwowe i
administracji samorządowej.
2. Związek prowadzi księgi handlowe oraz ewidencje środków trwałych i nietrwałych.

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary
§ 32
1. Zarząd Związku ma prawo nagradzania i karania swoich członków.
2. Zasady oraz tryb nagradzania Zarząd opracuje w swoim Regulaminie Wyróżniania.
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego, kwalifikacje wymagane od osób pełniących funkcje
w organach dyscyplinarnych jak i rodzaje kar określa Regulamin Dyscyplinarny
uchwalony przez Zarząd.
§ 33
Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych zawodnikom,
trenerom, sędziom i działaczom.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§ 34
1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Delegatów zwykłą
większością głosów. Przepisy § 19 ust. 4, 5, 6 stosuje się odpowiednio.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów. Przepisy §
19 ust. 4, 5, 6 stosuje się odpowiednio.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i przeznaczenie składników
majątkowych.
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