STATUT
MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej, zwany dalej Związkiem, jest związkiem
sportowym, zrzeszającym organizacje prowadzące działalność związaną z piłką siatkową.
§2
Terenem działania Związku jest województwo mazowieckie. Związek dla realizacji swoich
celów może działać poza granicami Mazowsza. Siedzibą Związku jest m.st. Warszawa.
§3
Związek używa skrótu MWZPS.
§4
Związek działa w oparciu o niniejszy Statut oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w tym

w szczególności ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.

2017 poz. 210

i Dz. U. 2018 poz. 723 ze zmianami), a także ustawę z dnia 25 czerwca

2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz.857 i Dz. U. 2018 poz. 1263, 1669 ze zmianami).
§5
Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci.
§6
Związek jest członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, może być także członkiem
krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
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ROZDZIAŁ 2
Cele i sposoby działania
§7
Celem Związku jest rozwój i popularyzacja piłki siatkowej.
§8
1. Związek realizuje swoje cele przez:
1) zrzeszanie stowarzyszeń i innych podmiotów prowadzących działalność związaną z piłką
siatkową,
2) organizację i prowadzenie szkoleń,
3) organizację i prowadzenie rozgrywek sportowych,
4) tworzenie regulaminów regulujących pracę Związku,
5) współpracę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej,
6) prowadzenie dokumentacji w zakresie piłki siatkowej,
7) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami
sportowymi w kraju i za granicą,
8) dbanie o przestrzeganie przepisów prawa,
9) opracowywanie kalendarzy imprez sportowych,
10) opracowywanie wieloletnich kierunków rozwoju piłki siatkowej w województwie
mazowieckim,
11) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku,
12) prowadzenie działań o charakterze integracji społecznej,
13) zapobieganie patologiom i problemom społecznym,
14) udział w projektach społecznych oraz realizacji programów i strategii społecznych o
charakterze lokalnym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim i ogólnoeuropejskim,
15) koordynację działań członków Związku oraz kadry zawodniczej, trenerskiej i sędziowskiej,
16) wyróżnianie kadry zawodniczej, trenerskiej i sędziowskiej oraz działaczy i klubów,
17) sprawowanie kontroli nad kadrą zawodniczą, trenerską, sędziowską oraz działaczami i
klubami.
2. Cele Związku są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność.
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ROZDZIAŁ 3
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§9
Członkiem Związku mogą być stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje sportowe i
społeczne oraz inne osoby prawne prowadzące działalność związaną z piłką siatkową.
§ 10
1. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje na podstawie zgłoszenia pisemnego,
zaakceptowanego przez Zarząd Związku, w drodze uchwały.
2. Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia w poczet członków

przysługuje

odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia
uchwały podmiotowi, którego ona dotyczy. Odwołania do których nie przychyli się Zarząd
będą rozpatrywane na kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów.
§ 11
Członkowie Związku mają prawo:
1) uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem
stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku oraz oceniać ich działalność,
3) uczestniczyć w rozgrywkach,
4) korzystać z pomocy Związku w miarę jego możliwości.
§ 12
Członkowie Związku mają obowiązek:
1) czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Związku,
2) przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w piłce siatkowej,
3) stosowania się do uchwał władz Związku,
4) dbania o dobre imię Związku i poszanowania jego mienia,
5) dbania o podnoszenie poziomu sportowego swych zawodników,
6) terminowego opłacania składek członkowskich.
§ 13
1. Utrata praw członkowskich Związku następuje w przypadku:
1) wystąpienia na własne żądanie zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku,
2) skreślenia z listy członków,
3) rozwiązania się Związku lub stowarzyszenia będącego członkiem Związku.
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2. W przypadku naruszenia postanowień statutu członek Związku może zostać uchwałą
Zarządu zawieszony w prawach członkowskich lub skreślony.
3. Podmiotowi, którego dotyczy uchwała o skreśleniu lub zawieszeniu, przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Delegatów, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia mu tej uchwały wraz z uzasadnieniem na piśmie. Odwołanie jest
rozpoznawane przez najbliższe Walne Zebranie Delegatów.
4. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy wniesionego odwołania przez Walne Zebranie
Delegatów, dotyczącego zawieszenia lub skreślenia, prawa członka ulegają zawieszeniu.

ROZDZIAŁ 4
Władze Związku
§ 14
Władzami Związku są:
1) Walne Zebranie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.
2. Wybór władz Związku odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz delegatami na Walne Zebranie Delegatów
MWZPS

nie mogą być osoby karane prawomocnym wyrokiem skazującym za

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie posiadają pełni praw obywatelskich.
4. Członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą
kandydować w kolejnej kadencji do nowo wybieranych władz Związku.
5. Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.
6. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Związku MWZPS lub Komisji
Rewizyjnej MWZPS w trakcie kadencji, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo
kooptacji. Liczba dokooptowanych członków w Zarządzie lub komisji Rewizyjnej nie może
przekraczać ⅓ liczby członków pochodzących z wyboru.
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Walne Zebranie Delegatów
§ 16
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele
członków Związku.
3. Walne Zebranie Delegatów Związku może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd raz na rok, jako
Zebranie Sprawozdawcze oraz raz na cztery lata, jako Zebranie SprawozdawczoWyborcze.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane na skutek:
1) uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów,
2) uchwały Zarządu,
3) wniosku Komisji Rewizyjnej,
4) wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Związku,
5) w razie ustąpienia powyżej ⅓ członków Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane w terminie nieprzekraczającym
trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1) uchwalenie kierunków i programów działalności Związku,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Związku,
3) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Związku,
4) wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie zmian w statucie,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku,
7) wybór delegatów MWZPS na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Piłki
Siatkowej,
8) rozpatrywanie wniosków wniesionych przez Zarząd i członków Związku,
9) podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych przez statut do kompetencji
pozostałych władz Związku,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,
§ 18
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1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1) z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym – delegaci,
2) z głosem doradczym - o ile nie zostali wybrani delegatami - członkowie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej, a także zaproszeni goście.
2. Członkowie Związku otrzymują mandaty na Walne Zebranie Delegatów zgodnie z
następującymi zasadami:
1) Każda organizacja będąca czynnym członkiem Związku otrzymuje 1 mandat.
2) Dodatkowo według stanu na dzień 31 października roku poprzedzającego rok wyborczy:
a) 1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za jednoczesny udział przynajmniej trzech
zespołów sekcji żeńskiej lub sekcji męskiej w rozgrywkach ligowych organizowanych
przez Związek ( nie dotyczy rozgrywek mini siatkówki i siatkówki plażowej),
b) 1 mandat otrzymuje każdy członek Związku za udział przynajmniej 1 zespołu w
seniorskich rozgrywkach ligowych szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki
Siatkowej. Dotyczy I i II ligi oraz najwyższych lig kobiet i mężczyzn organizowanych
przez PZPS oraz na zlecenie PZPS (nie dotyczy centralnych lig młodzieżowych).
3.

Zgodnie z powyższym, każdy czynny członek zwyczajny Związku może posiadać
maksymalnie 3 mandaty na Walne Zgromadzenie Delegatów. Wszelkie wątpliwości
dotyczące ilości mandatów rozstrzyga Zarząd.

4. Członek Związku przedstawia pisemnie Zarządowi Związku na 7 dni przed terminem
Walnego Zebrania Delegatów listę osób, które będą go reprezentowały podczas Walnego
Zebrania Delegatów (listę delegatów). Po złożeniu listy delegatów członek Związku ma
prawo zmiany osoby delegata na Walne Zebranie Delegatów. Zmiana taka następuje na
piśmie – w informacji skierowanej w tym celu do Zarządu Związku. Lista osób
reprezentujących członka Związku na Walne Zebranie Delegatów Związku musi być
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji członka Związku.

§ 19
1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Delegatów
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów
w pierwszym terminie.
2. W razie braku wymaganej liczby delegatów podczas Walnego Zebrania Delegatów w
pierwszym terminie, Walne Zebranie Delegatów jest ważne i może podejmować wiążące
uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów w drugim
terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.
§ 20
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd Związku
zawiadamia członków Związku co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania
Delegatów pisemnie (listownie lub bezpośrednio) lub za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli
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członek wyraził zgodę na takie powiadomienie i podał do wiadomości Zarządu swój adres email.
Zarząd Związku
§ 21
1. Zarząd Związku składa się maksymalnie z 11 osób, w tym z Prezesa, do 2 Wiceprezesów,
Sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu jest wybierany w pierwszej kolejności w oddzielnym głosowaniu z
obecnych delegatów Walnego Zebrania.
3. Członkowie Zarządu Związku w liczbie maksymalnie 11 osób (wliczając Prezesa) są
wybierani przez Walne Zebranie Delegatów z obecnych delegatów Walnego Zebrania.
4. Zarząd Związku powołuje ze swego grona Wiceprezesów i Sekretarza.
5. Zarząd Związku przedkłada Walnemu Zwyczajnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze
swej działalności.
6. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym
reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania
pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których
jednym jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
7. W czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy MWZPS a członkiem Zarządu
Związek reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
8. Zarząd Związku może wyłonić z własnego grona Prezydium w liczbie 5 osób, w tym Prezes,
Wiceprezesi, Sekretarz i w przypadku wolnego miejsca - członek Prezydium.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, w tym w
szczególności występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach: dotacji dla
Związku, szkolenia kadry trenerskiej oraz sędziowskiej, budowy urządzeń sportowych,
produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami piłki siatkowej,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
3) uchwalanie rocznych planów działania i budżetu Związku,
4) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminu działalności Zarządu,
5) powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie ciał doradczych Związku w postaci wydziałów
i komisji,
6) analiza i ocena działalności Związku,
7) przyjmowanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków Związku,
8) zwoływanie i organizacja Walnych Zebrań Delegatów,
9) zarządzanie majątkiem Związku,
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10) ustalanie terminu wnoszenia rocznych składek członkowskich uiszczanych przez
członków na rzecz Związku, a także określenie ich wysokości,
11) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów regulujących pracę Związku,
12) wybranie spośród swojego grona Prezesa Związku, w przypadku ustąpienia Prezesa w
trakcie kadencji,
13) podejmowanie decyzji w pozostałych sprawach zastrzeżonych w statucie dla Zarządu.
2. Podczas głosowań uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje
głos Prezesa lub osoby prowadzącej zebranie, wyłonionej z obecnych członków Zarządu.
3. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1) podejmowanie decyzji w imieniu Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu,
2) przedkładanie Zarządowi wszystkich decyzji podjętych pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

§ 23
Członkowie Zarządu Związku pełnią swoje funkcje społecznie. Do prowadzenia spraw
Związku Zarząd może zatrudniać pracowników (na podstawie umowy o pracę lub innej cywilnoprawnej). Zatrudnieni w Związku mogą być również członkowie Zarządu, o ile to
zatrudnienie

nie

następuje

z tytułu funkcji pełnionej we władzach Związku.
§ 24
1. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.
3. Zarząd Związku może podejmować decyzje z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod
względem celowości, rzetelności i gospodarności.
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5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze swej
działalności corocznie oraz w związku z zakończeniem kadencji.
6. Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie finansowe Związku, a także przedkłada
Walnemu Zebraniu Delegatów wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień a w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości
określa terminy i sposoby ich usunięcia.
8. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków.

ROZDZIAŁ 5
Wyróżnienia i dyscyplina
§ 26
Związek ma prawo wyróżniania i dyscyplinowania swoich członków.
§ 27
Zasady oraz tryb wyróżnień Zarząd opracowuje i zatwierdza w odpowiednim regulaminie.
§ 28
1. W przypadku naruszania postanowień statutu, przepisów i regulaminów MWZPS
przysługuje tryb postępowania dyscyplinarnego i nakładania kar w stosunku do kadry
zawodniczej, trenerskiej, sędziowskiej oraz działaczy i klubów.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar określają regulaminy oraz przepisy
opracowane i zatwierdzone przez Zarząd MWZPS.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
§ 29
Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i innych, kadrze zawodniczej,
trenerskiej, sędziowskiej oraz działaczom.
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ROZDZIAŁ 6
Majątek i fundusze Związku
§ 30
Majątek Związku mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, fundusze, papiery wartościowe
i środki finansowe.
§ 31
1. Związek może pozyskiwać środki finansowe z:
1)

rocznych składek członkowskich wnoszonych przez jego członków,

2) wpływów z odpłatnej działalności statutowej, w tym zawodów organizowanych przez
Związek (m.in. opłat startowych wniesionych przez drużyny biorące udział w tych
rozgrywkach),
3) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów z funduszy prywatnych oraz z funduszy
przeznaczonych
samorządowych

na

rozwój

piłki

siatkowej

w

ramach

programów

rządowych,

i Unii Europejskiej,

4) dochodów pochodzących z działalności gospodarczej, jeżeli Związek taką działalność
prowadzi,
5) innych wpływów uzyskanych ze statutowej działalności Związku.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 32
1. Po decyzji Zarządu i po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, Związek może
prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 33
Związek może powołać spółkę kapitałową prawa handlowego lub wykupić udziały w istniejącej
spółce oraz może jej przekazać prawa do zarządzania sprawami Związku, dotyczącymi
gospodarczego wykorzystywania dóbr materialnych i niematerialnych przysługujących
Związkowi, na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Związkiem a tą
spółką.
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ROZDZIAŁ 7
Zmiana Statutu
§ 34
Uchwałę w sprawie przyjęcia statutu i jego zmiany, podejmuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów
§ 35
O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Zarząd
Związku zawiadamia członków Związku co najmniej na 30 dni przed terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów pisemnie (listownie bądź bezpośrednio) lub
za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli członek wyraził zgodę na takie powiadomienie i podał
do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
§ 36
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu
Delegatów i Zarządowi. Prawo interpretacji wszelkich regulaminów obowiązujących w Związku
przysługuje Zarządowi. Wszelkie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Delegatów
zmieniające interpretację regulaminów uchwalonych przez Zarząd nie działają wstecz.

ROZDZIAŁ 8
Rozwiązanie Związku
§ 37
Uchwałę o rozwiązaniu Związku, podejmuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
§ 38
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
zostanie majątek Związku.
§ 39
O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebraniu Delegatów, którego
celem jest rozwiązanie Związku, Zarząd Związku zawiadamia członków Związku co najmniej
na 30 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów pisemnie (listownie
bądź bezpośrednio) lub za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli członek wyraził zgodę na takie
powiadomienie i podał do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
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