STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurski Związek Zapaśniczy, w skrócie W-MZZ,
zwany dalej „Związkiem”.
§2
Terenem działania Związku jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego, a siedzibą
miasto Olsztyn.
§3
Związek jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
§4
1. Związek działa zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem , w
szczególności z ustawą z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i ustawą z dnia 7 kwietnia
1989 r.-Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowieniami niniejszego statutu .
2. W zakresie gospodarki finansowej Związek podlega ogólnie obowiązującym przepisom o
finansach.
§5
Związek, w ramach swojej działalności, współpracuje z Polskim Związkiem Zapaśniczym,
zwanym dalej PZZ oraz innymi organizacjami instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
§6
Związek używa własnych pieczątek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§7
Związek może być członkiem krajowych organizacji i stowarzyszeń.
§8
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Związek może
zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.
Celem Związku jest:
1. Rozwój i popularyzacja sportu zapaśniczego w woj. warmińsko-mazurskim.
2. Reprezentowanie interesów sportu zapaśniczego w organizacjach społecznych i
administracyjno-gospodarczych.
§ 10
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Opracowanie kierunków rozwoju sportu zapaśniczego w woj. warmińsko-mazurskim.
2. Opracowanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów i systemów zawodów.
3. Prowadzenie szkolenia zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej oraz sędziów we
współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.
4. Organizowanie zawodów okręgowych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych
oraz udział w nich.
5. Opracowywanie planów finansowych Związku.
6. Organizacja zgrupowań sportowych dla wszystkich grup wiekowych.
7. Wychowanie młodzieży przez sport uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom społecznym, szczególnie narkomanii i alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.
§ 11
Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe zainteresowane realizacją celów Związku.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające Związek
organizacyjnie, finansowo lub sponsorujące jego działalność.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego
zgłoszenia.
4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku poprzez swoich delegatów,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,

c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności
Związku.
2. Członkowie wspierający posiadają, bezpośrednio lub przez swych przedstawicieli,
wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§ 14
Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie.
3. Opłacania składek członkowskich ustalanych przez Zarząd.
4. Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek.
5. Udziału w zgrupowaniach organizowanych przez Związek.
§ 15
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) wystąpienia członka ze Związku zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu
zobowiązań wobec Związku,
b) rozwiązania klubu, względnie sekcji zapaśniczej w tym klubie,
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego statutu.
2. Członkostwo wspierające Związku ustaje w przypadku:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) cofnięcia przedstawicielowi pełnomocnictw do reprezentowania osoby prawnej,
c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu.
3. Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w
przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Związku lub innego
naruszenia postanowień statutu, uchwał i decyzji Związku.
4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i
działalności szkoleniowej Związku.
5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie
prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

ROZDZIAŁ IV
Organy władz Związku.
§ 16
Organami władz Związku są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 17
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
lub jawnym.
2. Przedstawiciele zawodników mogą wejść w skład Zarządu na podstawie wyborów
podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Zarząd Związku wybiera nowych członków na miejsce tych, którzy przestali pełnić
funkcję w czasie kadencji w ilości do 1/3 składu osób pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
§ 18
Najwyższym organem władz Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane
przez Zarząd raz na dwa lata.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. Uchwalenie kierunków działalności Związku.
2. Rozpatrywanie i przyjmowania sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wyłączny wniosek komisji
Rewizyjnej.
4. Wybór Prezesa w odrębnym głosowaniu, a następnie Zarządu i komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Związku.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub
zawieszenia w prawach członka.
7. Rozpatrywania oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.
§ 20
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – delegaci wybrani według regulaminu ustalonego przez Zarząd
Związku.
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi, członkowie Zarządu i
Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali wybrani na delegatów oraz zaproszeni goście.
§ 21
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku
zawiadamia delegatów co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
§ 22
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku z
własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD ZWIĄZKU
§ 23
Zarząd Związku składa się z 7-11 członków, w tym Prezesa, wiceprezesów i sekretarza.
§ 24
1. Prezes Związku jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Delegatów w odrębnym
głosowaniu.
2. Prezes Związku:
a) reprezentuje Związek na zewnątrz,
b) przewodniczy i kieruje pracami Zarządu.
§ 25
1. Przed upływem kadencji członkostwo Zarządu Związku ustaje w przypadku:
a) śmierci członka,
b) złożenia rezygnacji,
c) wykluczenia,
d) odwołania.
2. Przyjęcie rezygnacji następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku podjętej w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
liczby członków.
3. Wykluczenie może nastąpić w przypadku dopuszczenia się przez członka rażących
wykroczeń.
4. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu, a dla ważności uchwały
niezbędna jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków
Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku dopuszczenia przez członka
rażących wykroczeń, permanentnego braku zainteresowania i zaniedbywania obowiązków
oraz utraty zaufania przez własne środowisko na pisemny wniosek poparty podpisami co
najmniej 50% delegatów ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
6. Wniosek o odwołanie następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu
tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
§ 26
Do kompetencji Zarządu Związku w szczególności należy:
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
2. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Występowanie do urzędów w sprawach:
a) środków finansowych na zadania zlecone Związkowi,
b) szkolenia kadr trenersko-instruktorskich,
c) rozdzielaniu środków.
4. Zarządzanie funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami.
5. Ocena działalności członków zwyczajnych i wspierających Związku.
6. Reprezentowanie Związku w organizacjach, w których Związek jest członkiem lub
obserwatorem.

7. Wybór delegatów do reprezentowania Związku w organizacjach nadrzędnych i
współpracujących.
8. Uchwalanie planów działania i planów finansowych.
9. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Związku.
10. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
11. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
§ 27
1. Zarząd Związku może powołać ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie:
Prezes, wiceprezesi, sekretarz – jako ciało bieżąco kierujące pracami Zarządu.
2. Zarząd może powołać pełnomocnika, określając jego zakres działania.
§ 28
Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum raz na kwartał, a posiedzenia Prezydium w
miarę potrzeb między posiedzeniami Zarządu.
§ 29
Uchwały Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy liczby członków, a przy równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa.
§ 30
Decyzje podjęte przez Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu
Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego.
2. Do zakresu działania komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie, co najmniej dwa razy w roku, całokształtu, celowości i
gospodarności działania,
b) przedkładanie sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów,
c) stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku.
3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek, może
brać udział posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo powołać nowych członków na miejsce tych, którzy
ubyli w czasie kadencji.

ROZDZIAŁ V
Nagrody i wyróżnienia.
§ 32
Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju sportu
zapaśniczego zawodników, trenerów, sędziów i działaczy.
§ 33
1. Zarząd może występować o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zawodników,
trenerów, sędziów i działaczy oraz swoich członków za twórczy wkład w rozwój sportu
zapaśniczego.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają
odpowiednie przepisy państwowe i resortowe.

ROZDZIAŁ VI
Fundusze Związku.
§ 34
1. Na fundusze Związku składają się:
a) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Związek,
b) składki roczne członków Związku,
c) środki na zadania zlecone z urzędu,
d) darowizny,
e) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.
2. Związek ma prawo przystępować do spółek oraz prowadzić działalność gospodarczą.
§ 35
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku
wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz sekretarza lub
głównego księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków
Zarządu.
§ 36
Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają stosowne przepisy państwowe.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku.
§ 37
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne
Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby
delegatów.
§ 38
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi przeznaczenie majątku, sposób likwidacji
oraz likwidatora.

