
STATUT  

WARSZAWSKO - MAZOWIECKIEGO  ZWIĄZKU  PIŁKI  RĘCZNEJ 

uchwalony w dniu 19.03.1992 r. i po zmianach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 

27.05.1999 r. i Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej w 

dniu 28.10.2019 r. 

 

Rozdział  I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

 
§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Warszawsko Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej zwany w dalszej 
części Statutu WMZPR i zrzesza na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia oraz inne organizacje 

prowadzące działalność w zakresie piłki ręcznej. 
 

§ 2 
Terenem działania WMZPR jest obszar województwa mazowieckiego, a siedzibą jego władz 
jest m. st. Warszawa. 
 

§ 3 
1. WMZPR jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
2. WMZPR działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 
U. z 1989 r. Nr. 20, poz. 104 ze zm.) oraz niniejszym statutem. 
3. Organem Rejestrowym WMZPR jest Krajowy Rejestr Sądowy.  
 

§ 4 
WMZPR opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. 
 

§5 
WMZPR jest członkiem Związku Piłki Ręcznej w Polsce i w swej działalności przestrzega także 
jego statutu i regulaminów, uchwał jego władz i wytycznych. WMZPR może być także 
członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.  
 

§6 
WMZPR posiada odznakę organizacyjną (emblemat) oraz używa pieczęci zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

Rozdział II 
Cele WMZPR i sposoby ich realizacji 

 
§ 7 

Celem działania WMZPR jest rozwój i popularyzacja piłki ręcznej. 
 

§ 8 
WMZPR realizuje swoje cele poprzez: 
1. organizowanie  zawodów i imprez sportowych; 



2. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami WMZPR; 
3. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków WMZPR, zawodników, 
szkoleniowców i działaczy statutu WMZPR i wydanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce 
przepisów dotyczących uprawiania piłki ręcznej; 
4.   inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji celów statutowych; 
5. powoływanie i szkolenie kadr wojewódzkich,  
6. opracowywanie systemu i regulaminu rozgrywek młodzieżowych i ligi seniorów na szczeblu 
wojewódzkim, 
7. prowadzenie na zlecenie lub na podstawie porozumienia z ZPRP innych rozgrywek i akcji 
szkoleniowych. 
 

Rozdział  III 
Członkowie WMZPR ich prawa i obowiązki 

 
§ 9 

Członkowie WMZPR dzielą się na zwyczajnych i honorowych. 
 

§ 10 
1. Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia i inne prowadzące działalność w 

zakresie piłki ręcznej mające swe siedziby na terenie działania WMZPR oraz terenowe ZPR. 
2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu WMZPR na podstawie pisemnego 

zgłoszenia i po opłaceniu składki członkowskiej. 
 

§ 11 
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek 

Zarządu WMZPR osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju piłki ręcznej. 
2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego 

prawa wyborczego a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu 

WMZPR. 
 

§ 12 
Członkowie WMZPR mają prawo do: 
1. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów WMZPR; 
2. czynnego i biernego prawa wyborczego; 
3. zgłoszenia wniosków i postulatów wobec władz WMZPR oraz do oceny ich działania; 
4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależności do WMZPR. 
 

§ 13 
Członkowie WMZPR są zobowiązani do: 
 1.   przestrzegania statutu WMZPR, regulaminów oraz wszelkich przepisów regulujących 
       uprawianie piłki ręcznej w RP; 
2.   stałego podnoszenia poziomu sportowego swych zawodników; 
3.   udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez WMZPR; 
4.   regularnego opłacania składek członkowskich; 
5. podporządkowania się uchwałom władz WMZPR. 
 



§ 14 
Członkostwo wygasa w przypadku: 
1. wystąpienia  zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań 

wobec WMZPR; 
2. rozwiązania się stowarzyszenia bądź innej organizacji sportowej; 
3. skreślenia z listy członków w przypadku nie opłacenia składek przez okres 1 roku po 

uprzednim dwukrotnym upomnieniu; 
4. nie uczestniczenia w rozgrywkach organizowanych przez WMZPR przez okres dłuższy niż 1 

sezon rozgrywkowy; 
5. wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu WMZPR za nieprzestrzegania statutu 

regulaminów i uchwał władz. 
 
 

§ 15 
W przypadku naruszenia przez członka WMZPR postanowień statutu, regulaminów lub uchwał 
władz Zarządowi przysługuje prawo do: 
1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym 

terminie; 
2. odmówienia pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia 

uchybienia; 
3. zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy: zawieszenie polega 

na okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień, w szczególności prawa do udziału w         
rozgrywkach sportowych organizowanych przez WMZPR; 

4. wykluczenia określonego w § 14 pkt 5. 
 

§ 16 
Od uchwał Zarządu WMZPR w przedmiocie zawieszenia, wykluczenia oraz określonego w  § 14 
pkt 3 skreślenia przysługuje prawo do odwołania się do WZD WMZPR w terminie 30 dni od 
daty doręczenia uchwały. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu WMZPR. 
 

Rozdział  IV 
 

§ 17 
Władze WMZPR 
1. Walne Zebranie Delegatów WMZPR. 
2. Zarząd WMZPR, z którego może być wyłonione Prezydium. 
3. Komisja Rewizyjna. 
 

§  18 
1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym chyba, że Walne 

Zgromadzenie Delegatów postanowi inaczej. 
2. Członkowie władz pełnią swoją funkcje społecznie, z zastrzeżeniem ust. 3.  
3. W celu zapewnienia prawidłowej działalności WMZPR może zawierać umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawne z Prezesem oraz na jego wniosek z innymi członkami Zarządu. 



4. W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu, stowarzyszenie reprezentuje 
członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik 
powołany uchwałą Walnego Zebrania Delegatów. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 3 nie mogą przewidywać wypłaty wynagrodzenia ze 
środków pochodzących z dotacji od podmiotów publicznych. 

6. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.  

 
§  19 

Władze mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie 
trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków 
pochodzących z wyboru. 

 
§  20 

Walne Zebranie Delegatów 
1. Najwyższą władzą WMZPR jest Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej WZD), które może 

być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. WZD jest władne do podjęcia uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów 

uprawnionych do glosowania w I-szym  terminie, w II-gim terminie zaś bez względu na ilość 
obecnych. 

3. Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określona w/g klucza 
uchwalonego przez Zarząd WMZPR. 

 
§  21 

1. Sprawozdawcze WZD jest zwoływane przez Zarząd raz na 2 lata, a sprawozdawczo – 
wyborcze raz na 4 lata. 

2. O terminie i miejscu oraz porządku obrad WZD, Zarząd powiadamia co najmniej 30 dni 
przed terminem WZD. 

3. Nadzwyczajne WZD może być zwołane: 
- na mocy uchwały Zarządu WMZPR, 
- na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
- na wniosek co najmniej 1/3 członków WMZPR, 

4.    Nadzwyczajne WZD zwołane jest przez Zarząd WMZPR w terminie 30 dni od daty podjęcia 
uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 

§  22 
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 
1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz WMZPR; 
2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
3. uchwalanie ogólnych kierunków i programu działania WMZPR; 
4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i  rozwiązaniu się WMZPR; 
6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego WMZPR; 
7. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu; 
8. delegatem WMZPR na Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP jest Prezes Zarządu WMZPR 

lub inny członek Zarządu WMZPR wskazany przez Prezesa i zatwierdzony przez Zarząd 
WMZPR; 



9. skreślono; 
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

władz. 
 

§  23 
W Walnym Zebraniu Delegatów WMZPR uczestniczą: 

1. z głosem stanowiącym – delegaci członków WMZPR,  
2. z głosem doradczym – członkowie honorowi, zaproszeni goście, oraz członkowie Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej 
   

Zarząd WMZPR 
§  24 

Zarząd WMZPR składa się z 7 -13 osób wybranych na WZD WMZPR w liczbie uchwalonej przez 

WZD WMZPR, w trakcie jego trwania.  

1. Wyboru Prezesa i członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, 
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wyborów, przy czym Prezes wybierany jest 
w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności. 

2. Prezesowi przysługuje prawo rekomendowania kandydatów do Zarządu w liczbie 1/3 
składu ustalonego zgodnie z ust. 1. 

3. Prezes i członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą kandydować do 
władz WMZPR w najbliższych wyborach.  

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 
 

§ 24a 
1. Członek Zarządu jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkiej działalności 

sprzecznej z interesami WMZPR.  
2. Członek Zarządu podlega wyłączeniu od rozstrzygania spraw, w których interesy WMZPR 

pozostają w sprzeczności z interesami danego członka, interesami jego najbliższych lub z 
interesami osób z nim osobiście powiązanych.  

3. Przez osoby bliskie, o których mowa w ust. 2 rozumie się osoby wyszczególnione w art. 
115 § 11 kodeksu karnego.  

 
§ 24b 

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem upływu kadencji.  
2. W trakcie kadencji członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek:  

1) pisemnej rezygnacji członka Zarządu – z dniem złożenia jej do Zarządu,  
2) śmierci członka Zarządu – z dniem jego śmierci.  

3. Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez usprawiedliwienia jest 
równoznaczna z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie. Członkostwo w Zarządzie ustaje z 
dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.  

4. W trakcie kadencji członek Zarządu może być odwołany z pełnionej funkcji uchwałą 
Walnego Zebrania Delegatów w przypadkach:  
1) jaskrawego naruszenia przepisów statutu,  
2) działania na szkodę Związku,  
3) uporczywego braku realizacji powierzonych zadań.  

 



§  25 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w/g potrzeb pomiędzy posiedzeniami Zarządu nie 

mniej niż 4 razy w roku. 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy  obecności co najmniej połowy 

członków, w tym Prezesa lub jednego z V-ce Prezesów. W razie równości głosów decyduje 
głos Przewodniczącego obrad. 

4. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały numerowane. 
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, może być podjęta uchwała Zarządu w drodze 

indywidualnego zbierania głosów członków Zarządu (droga obiegowa). 
 

§  26 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1. reprezentowanie WMZPR na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
2. realizacja uchwał WZD WMZPR; 
3. kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem WMZPR; 
4. opracowanie preliminarza WMZPR; 
5. powoływanie Wydziałów, Komisji i innych jednostek organizacyjnych WMZPR oraz 

uchwalanie ich regulaminów; 
6. uchwalanie planów działania i planów finansowych WMZPR; 
7. rozstrzyganie sporów powstałych między członkami WMZPR; 
8. przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie oraz wykluczanie członków WMZPR; 
9. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach wyróżnień, odznaczeń i nagród przyznawanych 

przez ZPRP; 
10. uchwalanie regulaminu organizacji i funkcjonowania Zarządu; 
11. dokonywanie wyboru członków Prezydium oraz uchwalanie regulaminu jego działania.  
 

§ 26a 
1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu.  
2. Prezydium Zarządu liczy od 3 do 5 członków.  
3. W skład Prezydium Zarządu wchodzą: Prezes i Wiceprezesi Zarządu. 
4. Prezydium Zarządu działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd. 
5. Do kompetencji Prezydium należy kierowanie bieżącą działalnością WMZPR pomiędzy 

posiedzeniami Zarządu.  
6. Decyzje Prezydium wymagają zatwierdzenia przez Zarząd na jego najbliższym posiedzeniu. 
 

Komisja Rewizyjna 
§  27 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo 
        brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
3. Komisja Rewizyjna jest wybierana w trybie tajnym przez Walne Zebranie Delegatów, 

zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wyborów.  
 

§ 27a 
1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:  

1) członkowie Zarządu i pracownicy etatowi WMZPR,  



2) członkowie kierownictwa i pracownicy etatowi jednostek powołanych przez Zarząd, 
3) osoby, które w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku byli 

pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa, 
wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucje Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej zobowiązani są złożyć przed ich wyborem stosowne 
oświadczenia.  
2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem upływu kadencji.  
3. W trakcie kadencji członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:  

1) pisemnej rezygnacji członka – z dniem złożenia jej do Komisji,  
2) śmierci członka – z dniem jego śmierci.  

4. W trakcie kadencji członek Komisji może być odwołany z pełnionej funkcji uchwałą 
Walnego Zebrania Delegatów w przypadkach:  
1) jaskrawego naruszenia przepisów statutu,  
2) działania na szkodę WMZPR,  
3) uporczywego braku realizacji powierzonych zadań. 

5. W przypadku sprzeczności interesów WMZPR z interesami członków Komisji Rewizyjnej, 
ich osób najbliższych oraz osób z nimi osobiście powiązanych przepis § 24a stosuje się 
odpowiednio.  

 
§  28 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności WMZPR; 
2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności WMZPR oraz 

kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem 
gospodarności, celowości, rzetelności oraz zgodności z postanowieniami statutu 
i uchwałami WZD; 

3. wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień – określenie 
terminu i sposobów ich usunięcia; 

4. składanie sprawozdań do WZD oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę 
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

5. uchwalanie regulaminu Komisji. 
 

                                                                         Rozdział  V 
Nagrody i kary 

 
§  29 

1. WMZPR ma prawo wyróżnienie i nagradzania członków WMZPR, zawodników, trenerów, 
szkoleniowców, sędziów i działaczy. 

2. WMZPR ma prawo nakładania kar na osoby wyszczególnione w ust. 1-szym niniejszego §. 
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny ZPRP, 

a w przypadkach nieuregulowanych w jego treści, regulaminy WMZPR. 
 
 
 
 
 



Rozdział   VI 
Majątek WMZPR 

 
§  30 

1. Majątek  WMZPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze WMZPR składają się: 

- wpływy ze składek członkowskich, 
- dotacje, 
- darowizny, 
- wpływy z tytułu organizowanych i prowadzonych przez WMZPR rozgrywek (opłata 
wpisowa,  opłata startowa, kary regulaminowe itp.), szkoleń dla sędziów, trenerów, itp., 
- dochody z działalności gospodarczej, wspomagającej działalność statutowa, regulowanej 
odrębnymi przepisami. 

 
§  31 

1. Prezes kieruje całokształtem prac WMZPR.  
2. Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych WMZPR 

wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa 
Zarządu lub Wiceprezesa. 

 
Rozdział  VII 

Postanowienia  końcowe 
 

§  32 
1. Zmiana statutu może być uchwalona przez WZD WMZPR większością 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy delegatów WMZPR. 
2. Zmiana statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną. 
 

§  33 
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się WMZPR podejmuje WZD większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy delegatów WMZPR. 
2. Uchwała o rozwiązaniu się WMZPR określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 

zostanie majątek WMZPR. 
 

 
        


