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Statut Stowarzyszenia Sędziów Piłki Siatkowej Warmii i Mazur
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Sędziów Piłki Siatkowej Warmii i Mazur, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
samorządną organizacją społeczną zrzeszającą osoby związane z sędziowaniem zawodów
piłki siatkowej, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień
niniejszego Statutu.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieoznaczony.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może używać skrótu SSPSWM.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych stowarzyszeń o tym samym
lub podobnym charakterze.
§5
Stowarzyszenie w celu realizacji swoich celów statutowych może współpracować z
krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prawa.
§6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz ubiegać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego prowadzącej
działalność w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
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2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zlecać
określone zadania innym podmiotom prawa oraz powoływać biura.
§8
1. Stowarzyszenie ma prawo posiadać swój symbol, pieczęć i odznaki organizacyjne
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wzór symbolu, pieczęci, odznak organizacyjnych, zasady ich przyznawania oraz
używania określa uchwała Zarządu.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§9
Cele i zasady Stowarzyszenia

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu, w szczególności przepisów gry w piłkę siatkową. Stowarzyszenie jest
zrzeszeniem osób zainspirowanych służbą społeczną dla rozbudzania aktywności
sportowej oraz kształtowania i upowszechniania nowoczesnej profesji sędziego
siatkarskiego.
2. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1) popularyzacja i rozwój piłki siatkowej oraz jej przepisów gry i wytycznych,
2) prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie sportu, zdrowia,
podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu przepisów gry w piłkę siatkową u sędziów,
zawodników, trenerów, kibiców, uczniów, studentów oraz innych grup
zainteresowanych tą dyscypliną sportu,
3) umacnianie niezależności i niezawisłości sędziów siatkarskich,
4) ochrona praw i interesów sędziów siatkarskich oraz troska o poszanowanie ich pracy
i autorytetu,
5) popularyzacja wiedzy związanej z działalnością klubów sportowych, związków
sportowych, polskich związków sportowych, zasadami działania ich organów,
formami współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, statusem prawnym
sędziów, zawodników i trenerów oraz innych osób związanych z działalnością
sportową,
6) integrowanie środowiska sędziowskiego oraz budowanie korzystnego wizerunku
organizacji sędziowskiej poprzez organizowanie i uczestnictwo w projektach
sportowych oraz kulturalnych realizowanych zgodnie z zasadami Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie interesów warmińsko-mazurskiego środowiska sędziowskiego,
współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami siatkarskimi
i sędziowskimi,
8) podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów sportowych przez sędziów siatkarskich,
9) zachęcanie do przystąpienia do organizacji sędziowskiej, czynne uczestnictwo
w zawodach piłki siatkowej,
10) promowanie uprawiania sportu zgodnie z zasadami "fair-play", edukacja i promocja
czystego sportu poprzez zwalczanie przemocy, dopingu, korupcji i rasizmu,
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11) inicjowanie i wspieranie aktywnego udziału w życiu sportowo-rekreacyjnym lokalnej
społeczności,
12) wspieranie inicjatyw samorządowych na rzecz lokalnego rozwoju sportu,
13) wspieranie kooperacji pomiędzy instytucjami i podmiotami propagującymi aktywność
sportową.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD):
1) 93.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM,
2) 85.51.Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH,
3) 85.60.Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ,
4) 58.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,
5) 58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA,
6) 94.99.Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.
§ 10
Realizacja celów

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz jego członkami,
w szczególności w zakresie dokonywania obsad sędziów na zawody organizowane
w województwie warmińsko-mazurskim,
2) współpracę ze związkami sportowymi i innymi podmiotami prawa w zakresie spraw
stanowiących przedmiot zainteresowania środowiska,
3) prowadzenie kursów podstawowych dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej,
4) przedstawianie opinii o przydatności członków Stowarzyszenia-kandydatów
na sędziów szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz
przedkładanie wniosków w sprawie kierowania tych sędziów na kursy dla kandydatów
na sędziów szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
5) prowadzenie różnych form szkolenia i doskonalenia sędziów, trenerów, zawodników
i innych zainteresowanych grup w zakresie przepisów gry w piłkę siatkową,
6) opiekę szkoleniową i wychowawczą nad członkami Stowarzyszenia,
7) organizowanie zajęć szkoleniowych, kursów, warsztatów doszkalających, konferencji
prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych oraz udział w takich wydarzeniach,
8) prowadzenie działalności integrującej środowisko sędziów piłki siatkowej, w tym
organizację turniejów siatkarskich, imprez rekreacyjnych i spotkań towarzyskich
z udziałem tych sędziów,
9) organizowanie spotkań z wybitnymi sędziami i osobami ze świata sportu,
10) organizowanie akcji promocyjnych propagujących sędziowanie, sport i piłkę siatkową,
11) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia prawa, zasad
etyki, obyczajów i tradycji sędziowskich;
12) prowadzenie ewidencji sędziów oraz ich archiwizację,
13) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie sędziowania zawodów przez członków
Stowarzyszenia,
14) utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń z pokrewnymi
organizacjami za granicą,
15) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu,
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16) organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej,
17) stosowanie wyróżnień i kar,
18) rozstrzyganie sporów między swoimi członkami.
2. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
pożytku publicznego:
1) odpłatną w formach:
a) prowadzenia kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej,
b) organizowania zajęć szkoleniowych, kursów, warsztatów doszkalających,
konferencji prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych oraz udziału w takich
wydarzeniach,
c) prowadzenia różnych form szkolenia i doskonalenia sędziów, trenerów,
zawodników i innych zainteresowanych grup w zakresie przepisów gry w piłkę
siatkową,
2) nieodpłatną w formach:
a) prowadzenia działalności integrującej środowisko sędziów piłki siatkowej, w tym
organizację turniejów siatkarskich, imprez rekreacyjnych i spotkań towarzyskich
z udziałem tych sędziów,
b) organizowania akcji promocyjnych propagujących sędziowanie, zdrowy styl
życia, sport i piłkę siatkową.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Zwyczajnych, Honorowych i Wspierających.
§ 12
Prawa i obowiązki

1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na
zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem
stanowiącym,
5) uczestniczenia w spotkaniach, projektach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków,
7) składania wniosku o zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu, przy czym decyzje
w tej sprawie podejmuje Zarząd.
2. Członkowie Wspierający i Honorowi mają prawo do:
1) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
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4) uczestniczenia w spotkaniach, projektach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
3. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, Zwyczajni, Członkowie Wspierający i
Honorowi są zobowiązani:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia,
2) współdziałać z organami Stowarzyszenia w wykonywaniu statutowych zadań
Stowarzyszenia,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i szanować jego imię,
4) działać z poszanowaniem zasad etyki i dobrych obyczajów w działalności sędziego
siatkarskiego,
5) brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i wszelkich jego przedsięwzięciach,
6) promować Stowarzyszenie i jego działalność,
7) w przypadku osób fizycznych - podnosić wiedzę o piłce siatkowej oraz doskonalić
umiejętności sędziowskie,
8) składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie organów Stowarzyszenia,
9) osobiście uczestniczyć w pracach organów Stowarzyszenia, do których należą.
4. Członkowie Zwyczajni i Wspierający mają obowiązek opłacać składki członkowskie
w wysokości i terminach określonych uchwałą Zarządu.
5. Członkowie Wspierający i Honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu
Członków jedynie z głosem doradczym.
§ 13
Członkowie Zwyczajni

Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, jeżeli:
mają pełną zdolność do czynności prawnych,
mają pełnię praw publicznych,
są sędziami piłki siatkowej lub jako kandydaci na sędziów zobowiązują
się do pogłębienia wiedzy w zakresie zasad gry w piłkę siatkową,
4) popierają działalność Stowarzyszenia i współdziałają w realizacji jego celów
statutowych,
5) złożą deklarację członkowską i uiszczą wpisowe.
1.
1)
2)
3)

2. Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji
kandydata w formie uchwały, a następnie niezwłocznie powiadamia na piśmie lub
pocztą elektroniczną kandydata o podjętym rozstrzygnięciu.
3. Deklaracja składana przez Kandydata na Członka Zwyczajnego zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL
lub w przypadku obcokrajowców numer identyfikacyjny, adres e-mail,
2) oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia,
3) zobowiązanie do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach
określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
4) oświadczenie o zamiarze przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele
związane z działalnością Stowarzyszenia.
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4. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd.
5. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni licząc od
dnia otrzymania powiadomienia o podjętej uchwale. Walne Zebranie Członków może
zmienić decyzję Zarządu większością 3/4 głosów. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
6. Ponowny wniosek o przyjęcie w poczet Stowarzyszenia może nastąpić po upływie
jednego roku od dnia decyzji Walnego Zebrania Członków.
7. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej, spełniający warunki, o których mowa
w ust. 1.
8. Członkowie założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się Członkami
Zwyczajnymi.
9. Emeryci i renciści zachowują prawa Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie Wspierający

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.
3. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie Honorowi

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, która jednocześnie swoją
postawą daje przykład godny do naśladowania przez każdego z Członków
Stowarzyszenia.
2. Członkiem Honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16
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Ustanie i utrata członkostwa

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych albo utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku
sądu,
3) w przypadku osób prawnych - wskutek upadłości lub likwidacji,
4) wykluczenia przez Zarząd.
2. Wykluczenie Członka może nastąpić w przypadku:
1) zalegania przez Członka Zwyczajnego z zapłatą składki członkowskiej przez okres
dłuższy niż 3 miesiące,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) postępowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
4) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, Zarząd lub odpowiedni
organ Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie, na które wzywa osobę, co do której
istnieje podstawa do wykluczenia. W przypadku, gdy taka osoba, bez
usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzeniu, bądź odmawia odpowiedzi na pytania
mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, Zarząd ma prawo wykluczyć taką osobę ze
struktur Stowarzyszenia.
4. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały, a następnie niezwłocznie
powiadamia Członka na piśmie lub pocztą elektroniczną o podjętym rozstrzygnięciu.
Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o podjętej uchwale.
Walne Zebranie Członków może zmienić decyzję Zarządu większością 3/4 głosów.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
5. O decyzji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd informuje Członków
Stowarzyszenia pocztą elektroniczną oraz wykreśla osobę z grona Członków.
6. Ponowne przyjęcie członka do Stowarzyszenia, z którego został uprzednio
wykluczony, może nastąpić po upływie 3 lat od dnia wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 17
1.
1)
2)
3)

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków - jako najwyższa władza Stowarzyszenia,
Zarząd - jako organ zarządzający,
Komisja Rewizyjna - jako organ kontrolny.

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania, zwykłą większością głosów.
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3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 3/4 głosów.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres
pozostały do upływu kadencji. Jeżeli będzie to możliwe, członek Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, którego wygaśnięcie to dotyczy, pełnić będzie swe obowiązki do
momentu wyznaczenia jego następcy.
§ 18
Uchwały władz

1. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,
chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
2. Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w Walnym Zebraniu Członków uczestniczyła
co najmniej połowa Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi
inaczej.
3. Kworum powyższe nie obowiązuje na Walnym Zebraniu Członków zwołanym
w drugim terminie. Zwołanie w tym trybie może nastąpić po upływie 15 minut
od godziny wyznaczonej w pierwszym terminie.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
5. W przypadku gdy Członek Zwyczajny nie może uczestniczyć w Walnym Zebraniu
Członków lub też w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, może ustanowić
pełnomocnika, który w jego imieniu będzie głosował. Pełnomocnictwo musi być
ustanowione w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo może
dotyczyć tylko jednej osoby uprawnionej do głosowania.
§ 19
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia, może być
zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez
Zarząd do dnia 15 czerwca jako Walne Zebranie sprawozdawcze oraz w czwartym
roku kadencji Członków organów Stowarzyszenia jako Walne Zebranie
sprawozdawczo - wyborcze.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje pocztą elektroniczną do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
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4.
1)
2)
3)

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia.

5. W przypadku o którym mowa w § 19 ust. 3 punkt 2 i 3, żądanie oraz wniosek
o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinny zawierać
proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach,
dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane, chyba że zebrani zwykłą większością
głosów zgodzą się na podjęcie uchwał także w innych sprawach.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalenie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia
przedstawionych przez Zarząd,
3) zatwierdzania sprawozdań finansowych przygotowywanych przez Zarząd,
4) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
5) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Warmińsko - Mazurskiego
Związku Piłki Siatkowej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania statusu Członka Honorowego,
9) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawach udzielania lub
odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi. W przypadku odmowy udzielenia
absolutorium członkowie Zarządu nie mają prawa sprawować żadnych funkcji
we Władzach Stowarzyszenia przez okres jednej kadencji,
11) rozpatrywanie odwołań Członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
14) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
§ 20
Zarząd

1. Zarząd składa się z 3 członków - Przewodniczącego oraz 2 Wiceprzewodniczących.
2. Wyboru Przewodniczącego Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków spośród:
1) kandydatów zgłoszonych przez Zarząd z własnej inicjatywy,
2) kandydatów zgłoszonych za pośrednictwem Zarządu przez grupę co najmniej 15
Członków Stowarzyszenia w terminie co najmniej na 7 dni przez Walnym Zebraniem
Członków.
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3. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie i zgodę kandydata na kandydowanie.
4. Przewodniczący Zarządu jest wybierany w oddzielnym głosowaniu. Przewodniczący
Zarządu jest jednocześnie delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów WarmińskoMazurskiego Związku Piłki Siatkowej.
5. Funkcję Przewodniczącego Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez dwie
następujące po sobie kadencje.
Do zakresu działania Zarządu należy:
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
ustalanie wewnętrznej organizacji Zarządu,
powoływanie przewodniczących i członków do stałych oraz doraźnych organów,
komisji, wydziałów Stowarzyszenia oraz uchwalanie regulaminów ich działania,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) przygotowywanie i przedstawianie do zatwierdzania przez Walne Zebranie Członków
projektów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia,
7) składanie Walnemu Zebraniu Członków, przynajmniej raz w roku na tydzień przed
terminem Walnego Zebrania Członków, sprawozdań z działalności Zarządu,
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zbywanie i nabywanie
ruchomych i nieruchomych składników majątkowych Stowarzyszenia, zaciągania
kredytów i innych zobowiązań stosownie do uchwał Walnego Zebrania Członków,
9) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
10) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz,
13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6.
1)
2)
3)
4)

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane
przez Przewodniczącego.
8. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu może być doręczane członkom Zarządu
i Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. W szczególnych
przypadkach zawiadomienie może nastąpić telefonicznie.
9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją. O wysokości i częstotliwości wypłat tego
wynagrodzenia decyduje Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
11. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych uprawnionych jest Przewodniczący
Zarządu oraz jeden członek Zarządu działający łącznie.
§ 21
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Komisja rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Do zakresu
jej działalności należy:
1) kontrola działalności statutowej Stowarzyszenia, przy czym Komisja Rewizyjna jest
zobowiązana co najmniej raz w roku skontrolować działalność Zarządu w zakresie
gospodarki finansowej,
2) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Zarządu i z wnioskiem dotyczącym udzielenia (lub odmowy udzielenia) absolutorium
Zarządowi,
3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych
kontroli dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu. Walne Zebranie winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania,
5) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym Statutem.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków. Na
pierwszym posiedzeniu komisja ze swojego składu wybiera przewodniczącego
i sekretarza komisji oraz uchwala regulamin działania.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej 2 razy w roku i są zwoływane przez
Przewodniczącego lub dwóch pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
5. Przedstawiciel Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem
doradczym.
6. Komisja ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia, żądać
wyjaśnień od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy
rzeczoznawców.
7. Komisja składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 22
1. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki na działalność z następujących źródeł:
1) ze składek członkowskich i wpisowych,
2) darowizn, spadków, zapisów,
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3) dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
4) ofiarności publicznej,
5) organizacji imprez sportowych, szkoleń,
6) zbiórek, kwest, imprez publicznych i aukcji,
7) przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
8) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
9) działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
10) odsetek bankowych,
11) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
12) innych wpływów z działalności statutowej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
4. Z majątku Stowarzyszenia nie udziela się pożyczek i poręczeń, w tym na rzecz
członków Stowarzyszenia lub jego pracowników.
5. Cały uzyskany dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
6. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy oraz o wewnętrzne przepisy określone w uchwale Zarządu.
Rozdział VI. Zmiany w statucie, rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia
§ 23
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana Statutu następują na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz uchwała o zmianie Statutu wymaga
większości
3/4 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie niestawiennictwa w pierwszym terminie
przynajmniej połowy liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, zwołane w
ciągu 14 dni w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o zmianie Statutu bezwzględną większością
głosów Członków obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznaczy
Likwidatora.
4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przekazany będzie na cele określone
w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 24
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1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu w trakcie kadencji przysługuje Zarządowi
Stowarzyszenia.
2. W razie sprzeczności w interpretacji rozstrzyga najbliższe Walne Zebranie Członków.
3. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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