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Tekst jednolity

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W POZNANIU
-------------------------------------------------------------------------------------Rozdział I
----------------POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w Poznaniu w skrócie WZPS, zwany dalej
Związkiem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.
§ 2.
Terenem działania Związku jest obszar województwa wielkopolskiego,
a siedzibą jego władz jest miasto Poznań.
§ 3.
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
§ 4.
Związek jest członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Związek może być członkiem innych organizacji sportowych o podobnym profilu
działania.
§ 5.
Związek posiada logo i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6.
Związek działa w oparciu o niniejszy statut, Zwany dalej Statutem, zgodnie z
powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą z dnia 25 czerwca
2010 r o sporcie (Dz. U. z 2010 r, Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz
ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 r. Nr 79,
poz. 855 z późn.zm.).

Rozdział II
------------------CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 7.
1. Celem Związku jest organizowanie i propagowanie piłki siatkowej we wszystkich
jej formach na terenie Województwa Wielkopolskiego
2. Związek realizuje swoje cele poprzez :
a) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
b) organizowanie lub współorganizowanie zawodów, imprez sportowych
i rekreacyjnych
c) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej
w zakresie kultury fizycznej
d) szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich oraz sędziów
e) wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych
f) organizowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego
g) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Związku
i wydanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej przepisów dotyczących
uprawiania piłki siatkowej we wszystkich jej formach
h) współpracę z terenowymi Związkami Piłki Siatkowej działającymi na terenie
jednego lub więcej powiatów wchodzących w skład województwa
wielkopolskiego na terenie którego funkcjonuje WZPS.
i) prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia
j) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
k) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami
m) prowadzenie ewidencji w zakresie piłki siatkowej
n) realizowanie zadań zleconych WZPS przez Polski Związek Piłki
Siatkowej
§ 8.
Związek może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział III
-----------------CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9.
Członkami Związku mogą być :
1. Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
posiadające osobowość prawną, spółki akcyjne uczestniczące we
współzawodnictwie sportowym oraz inne osoby prawne, których statut, umowa
albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sportach
reprezentowanych przez związek.

2. Inne osoby prawne z tym, że osoby prawne mające cele zarobkowe oraz kluby
sportowe nie uczestniczące we współzawodnictwie sportowym mogą być jedynie
członkami wspierającymi.
§ 10.
Członkowie Związku dzielą się na :
1. członków zwyczajnych
2. członków honorowych
3. członków wspierających
§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym może być klub sportowy uczestniczący we
współzawodnictwie sportowym, a więc sportowe spółki akcyjne, stowarzyszenia
kultury fizycznej i uczniowskie kluby sportowe.
Przyjęcie w poczet członków Związku następuje po złożonej pisemnej deklaracji
i akceptacji przez Zarząd Związku.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój Związku lub w inny sposób wniosła zasługi do Związku. Nadanie
godności członka honorowego następuje poprzez Walne Zebranie Delegatów
na wniosek Zarządu.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Związku, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Związku przez swojego
przedstawiciela. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje po złożeniu
pisemnej deklaracji i akceptacji przez Zarząd Związku
§ 12.
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do :
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku
b) uczestniczenia w zebraniach, naradach, odczytach itp. organizowanych przez
władze Związku /w tym udziału w Walnym Zebraniu Delegatów/
c) zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Związku
d) zaskarżania do Walnego Zebrania Delegatów, uchwały Zarządu
e) członkowie honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich
f) uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa sportowego
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do :
a) aktywnego uczestnictwa w pracach Związku oraz propagowanie jego
celów i programu
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku
c) regularnego opłacania rocznej składki członkowskiej i innych
świadczeń obowiązujących w Związku

§ 13.
1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada
prawa określone w § 12 pkt b – f.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach Związku.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Związku.
§ 14.
1. Członkostwo w WZPS ustaje na skutek :
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi WZPS,
po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
b) rozwiązania się stowarzyszenia lub klubu sportowego lub utraty osobowości
prawnej przez członka wspierającego
c) skreślenie z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej lub
długotrwałego zaprzestania działalności, przy jednoczesnym nie opłaceniu
składek przez okres 2 lat
d) wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu Związku, w przypadku stwierdzenia
rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał
i regulaminów, zasad etyki sportowej. Instytucją odwoławczą w tym przypadku
jest Walne Zebranie Delegatów.
e) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania
Delegatów
f) członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
WZPS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu. Zawieszenie
członka zwyczajnego w prawach członka WZPS polega na okresowym
pozbawieniu go uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału
w systemie rozgrywek piłki siatkowej we wszystkich jej formach.
Instytucją odwoławczą w tym przypadku jest Walne Zebranie Delegatów.
Rozdział IV
----------------STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 15.
1. Władzami Związku są :
a) Walne Zebranie Delegatów
b) Zarząd Związku
c) Komisja Rewizyjna
§ 16.
1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby
kandydatów zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania Delegatów .

2. Uchwały władz Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków /quorum/.
3. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 17.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Związku w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród nie wybranych
kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób
członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
W wypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, wyboru nowego Prezesa
dokonują członkowie Zarządu WZPS spośród aktualnego składu na najbliższym
zebraniu Zarządu WZPS.
WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
§ 18.
1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział :
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oraz członkowie
Zarządu Związku. Liczbę delegatów w stosunku do ogólnej ilości członków
zwyczajnych poszczególnych klubów uchwala każdorazowo Zarząd Związku
przed Walnym Zebraniem Delegatów
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Związku powiadamia delegatów
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.
4. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają przy obecności :
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
delegatów /quorum/
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 19.
1. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów zwołuje się raz w roku,
sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.
3. Walne Zebranie Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może odbywać się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd :
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na umotywowane żądania co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych.
6. W przypadku określonych w ust. 5 pkt. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie
Delegatów winno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia
odpowiedniego wniosku lub żądania, przedłożonego Zarządowi Związku.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla
których zostało zwołane.
§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów w szczególności należy :
1.
2.
3.
4.

określenie głównych kierunków działania Związku i uchwalenia budżetu
uchwalenie statutu i jego zmian
uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania Delegatów
wybór i odwołanie Prezesa oraz władz Związku
a) Walne Zebranie Delegatów wybiera Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych
przez Zarząd z własnej inicjatywy lub przez Zarządy klubów będących członkami
WZPS w terminie co najmniej 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów
b) Walne Zebranie Delegatów wybiera pozostałe władze Związku spośród
kandydatów zgłoszonych przez Delegatów
5. wybór delegatów na zjazd Polskiego Związku Piłki Siatkowej
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku i udzielanie na wniosek
Komisji Rewizyjnej WZPS absolutorium
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego
władze
8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu
9. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
12. Zatwierdzenie Regulaminu Dyscyplinarnego Związku.
ZARZĄD
--------------§ 21.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Delegatów.
2. Zarząd składa się z Prezesa oraz od 8 do 12 członków.
3. W skład Zarządu wchodzą z urzędu Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego
i Przewodniczący Rady Trenerów.
4. Ostateczną liczbę członków Zarządu nie mniejszą niż 8 i nie większą niż 12
zatwierdza każdorazowo Walne Zebranie Delegatów
5. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Związku wybiera ze swego grona
od 2 do 3 wiceprezesów.
6. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 9-ciu członków, może ze swego grona powołać
od 3 do 5-cio osobowe Prezydium.
7. Ukonstytuowanie się Zarządu Związku winno nastąpić w terminie 7 dni od
daty wyborów.
8. Prezydium kieruje działalnością Związku między posiedzeniami Zarządu
i posiada ten sam zakres kompetencji co Zarząd.
9. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez
Zarząd.
10. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
3 razy w roku.

§ 22.
1. Do zakresu działania Zarządu należy :
1) realizacja celów Związku oraz uchwał Walnego Zebrania Delegatów
2) określenia szczegółowych kierunków działania
3) ustalenie budżetu i preliminarzy
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku
5) uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbytu majątku nieruchomego
i ruchomego
7) powołanie i odwołanie Wydziałów oraz Komisji z określeniem ich zadań
8) zwołanie Walnego Zebrania Delegatów
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich /przyjmowanie, wykluczanie,
zawieszanie/
11) prowadzenie ewidencji w zakresie piłki siatkowej
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
Związku
13) zatwierdzanie wniosków o nadanie odznaczeń związkowych
14) wnioskowanie w sprawach odznaczeń resortowych, państwowych
15) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów
16) stosowanie nagród i kar wg postanowień statutowych
17) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń
18) podejmowanie decyzji w sprawie rozstrzygania sporów między członkami
Związku
19) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu
20) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura Zarządu
21) Wprowadzenie zmian w statucie Związku wynikających ze zmiany
obowiązujących aktów prawnych, regulujących działanie Związku.
O każdej zmianie Zarząd informuje Delegatów i członków Związku w terminie
nie przekraczającym 14 dni od daty wprowadzenia zmian.
Od decyzji o zmianie statutu przysługuje Delegatom odwołanie do Walnego
Zebrania Delegatów.
2. Do Zarządu należą wszystkie decyzje nie zastrzeżone dla innych władz Związku.
§ 23.
1. Zarząd WZPS ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla WZPS
członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, pracowników i działaczy
zgodnie z regulaminem odznaczeń
2. Od decyzji Zarządu w sprawach regulaminowych i dyscyplinarnych oraz decyzji
o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego
Zebrania Delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Delegatów.
Uchwała Walnego Zebrania Delegatów jest ostateczna.

§ 24.
1. Zarząd Związku wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu.
Pracą Biura kieruje Prezes WZPS lub upoważniony członek Zarządu Związku.
KOMISJA REWIZYJNA
---------------------------------§ 25.
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Związku powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, jego
zastępcy oraz sekretarza. O ilości członków każdorazowo decyduje Walne Zebranie
Delegatów.
§ 26.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku bieżącej działalności Związku
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i lustracji
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu
4) zwołanie Walnego Zebrania Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem
5) składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosków o udzielenie
/lub odmowę udzielenia/ absolutorium władzom Związku
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów
7) Wybór podmiotu wykonującego audyt finansowy Związku.
§ 27.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku.
Rozdział V
-----------------MAJĄTEK i

FUNDUSZE

§ 28.
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29.
1. Źródłami majątku Związku są :
1) opłaty składek członkowskich, wpływy z wpisowego
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Związku
3) dotacje, darowizny, składki i zapisy
4) dochody z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych
5) wpływy z działalności gospodarczej
2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Związku. Wpływy gotówkowe winny być, po uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto Związku.
3. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 30.
1. Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd Związku.
2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane
jest współdziałanie 2 osób spośród : prezesa, wiceprezesów, lub upoważnionego
członka zarządu
Rozdział VI
------------------UCHWALANIE STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 31.
1. Uchwalenie statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne
Zebranie Delegatów, wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 delegatów
obecnych i biorących udział w głosowaniu, w I terminie – połowy liczby delegatów,
w II terminie – bez względu na liczbę delegatów. Dopuszcza się możliwość
zarządzenia korespondencyjnego głosowania nad zmianą statutu. Sposób
głosowania określa każdorazowo Regulamin Walnego Zebrania Delegatów.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana, oraz rozwiązanie Związku mogą być
przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów.
Do zawiadomienia określonego w § 17 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych
uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walne Zebranie Delegatów określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.
Likwidatorami Związku są członkowie Zarządu.
§ 32.
Koszty likwidacji Związku pokrywa się z majątku likwidowanego Związku.

§ 33.
Uchwała o rozwiązaniu Związku wymaga powiadomienia Sądu rejestrowego
o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora.
§ 34.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia
Prawa o stowarzyszeniach oraz Ustawy o sporcie.
§ 35.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego.

