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              STATUT 

MAŁOPOLSKIEGO   ZWIĄZKU   PIŁKI  SIATKOWEJ  

  

 R O Z D Z I A Ł : 1  

                          Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny  

 

§ 1 

 

Małopolski Związek Piłki Siatkowej zwany dalej Małopolskim Związkiem. 

  

      § 2 

 

Terenem działania Małopolskiego Związku jest województwo Małopolskie  dla realizacji swoich 

celów może działać poza granicami Małopolski. 

 

      § 3 

 

Siedzibą Małopolskiego Związku jest Miasto Kraków. 

 

      § 4 

 

 Małopolski Związek jako związek stowarzyszeń zrzesza organizacje mające na celu 

popularyzację i rozwój piłki siatkowej, posiada osobowość prawną. 

 

       § 5 

 

Małopolski Związek działa w oparciu o niniejszy Statut, Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), oraz  

Ustawę o  sporcie  z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami). 

 

      § 6 

 

Małopolski Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci. 

 

      § 7 

 

Małopolski Związek jest członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 

 R O Z D Z I A Ł :  2 

        Cele i środki działania 

 

§ 8 

 

Celem Małopolskiego Związku jest rozwój  i popularyzacja piłki siatkowej.  
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§ 9 

 

Małopolski Związek realizuje swoje cele przez:  

1.  zrzeszanie  stowarzyszeń i podmiotów  uprawiających   piłkę  siatkową, 

2.  organizację i przeprowadzanie szkolenia i doszkalania przy współudziale odpowiednich instytucji  

     sportowych i naukowych: 

      a. kadry szkolącej i sędziowskiej, 

      b. kadry zawodniczej jako reprezentacji województwa do udziału w zawodach krajowych  

          i międzynarodowych, 

3.  organizację i prowadzenie w sposób bezpośredni lub pośredni rozgrywek klubowych w województwie, 

     zawody  międzynarodowe i  międzypaństwowe, pucharowe, propagandowe i  inne w klasach ujętych    

     systemem w województwie  i  we wszystkich kategoriach wiekowych, 

4.  nadawanie zawodnikom klas sportowych, stosownie do posiadanych uprawnień oraz sędziom klas 

     sędziowskich, zgodnie z uprawnieniami wydziału sędziowskiego województwa, 

5.  prowadzenie ewidencji i dokumentacji w zakresie: 

     a. rejestracji klubowych wyników mistrzowskich, międzyokręgowych, międzynarodowych z udziałem  

         reprezentacji Małopolski, 

      b. ewidencji zawodników, trenerów-instruktorów, sędziów i działaczy województwa Małopolskiego, 

6.  prowadzenie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi z zagranicą, 

7.  sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Małopolskiego Związku oraz  

     nadzorowanie nad  przestrzeganiem przez nich postanowień Statutu,  Regulaminów oraz przepisów  

     i zasad uprawiania sportu, 

8.  opracowywanie rocznych kalendarzy imprez sportowych, regulaminów zawodów, postanowień  do  

      regulaminów na podstawie wytycznych PZPS, 

9.   opracowywanie wieloletnich kierunków rozwoju piłki siatkowej w  województwie Małopolskim, 

10. nakładanie kar dyscyplinarnych, 

11. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami w obrębie województwa Małopolskiego, 

 

R O Z D Z I A Ł :  3                                                    

                     Członkowie Małopolskiego Związku, ich prawa i obowiązki   

    

              § 10 

 

Przyjęcie na członka Małopolskiego Związku następuje na podstawie zgłoszenia pisemnego,   

zaakceptowanego przez Zarząd Małopolskiego Związku. 

 

              § 11 

 

         Członkowie  Małopolskiego Związku mają prawo : 

a/   uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Walnych Zgromadzeniach Delegatów Małopolskiego Związku  

       z  głosem  stanowiącym (czynnym i biernym prawem wyborczym), 

b/   zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Małopolskiego Związku oraz oceny ich działalności, 

c/   wyboru do władz Małopolskiego Związku, 

d/   uczestniczyć w zawodach przewidzianych regulaminem rozgrywek, 

e/   korzystać z pomocy Małopolskiego Związku oraz uprawnień wynikających ze Statutu i działalności 

      Małopolskiego Związku. 
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                                                                                                                                                      § 12 

 

Członkowie Małopolskiego Związku  mają obowiązek: 

 

1.  czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Małopolskiego Związku, 

2.  przestrzegania Statutu, Regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w piłce siatkowej, 

3.  podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz Małopolskiego Związku, 

4.  dbać o dobre imię Małopolskiego Związku i szanować jego mienie, 

5.  opłacania składek członkowskich.  

 

               § 13 

 

1.  Utrata praw członkowskich Małopolskiego Związku następuje w przypadku :  

 

a/  wystąpienia na własne żądanie zgłoszonego na piśmie do Zarządu Małopolskiego Związku,  

b/  likwidacji członka, 

c/  wykluczenia na podstawie prawomocnej Uchwały Zarządu Małopolskiego Związku w przypadku   

     naruszenia postanowień   niniejszego Statutu. 

 

2.  Od Uchwały Zarządu Małopolskiego Związku o wykluczeniu, stronie przysługuje prawo do odwołania  

     do Walnego Zgromadzenia Delegatów Małopolskiego Związku w terminie 30 dni. 

 

       § 14 

 

1. Członek Małopolskiego Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego  

    Statutu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Małopolskiego Związku. 

2.  Od Uchwały Zarządu Małopolskiego Związku o zawieszeniu, stronie  przysługuje prawo 

     odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów Małopolskiego Związku w terminie 30 dni. 

 

 

R O Z D Z I A Ł :  4                                                    

Władze Małopolskiego Związku 

 

                         § 15 

  

Władzami Małopolskiego Związku są: 

 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku. 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

 

         § 16 

 

Kadencja władz Małopolskiego Związku  trwa cztery  lata,  a  ich  wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 
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           § 17 

 

Najwyższą władzą Małopolskiego Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego 

Związku,  zwoływane  przez Zarząd raz na cztery lata jako Zgromadzenie Sprawozdawczo-

Wyborcze. 

 

            § 18 

 

Walne Zgromadzenia Delegatów Małopolskiego Związku mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

     § 19 

 

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Małopolskiego Związku należy: 

1.   uchwalenie kierunków i programów działalności Małopolskiego Związku, 

2.   rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Małopolskiego Związku,  

3.   udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Małopolskiego Związku, 

4.   wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku, 

5.  nadawanie godności honorowych  Małopolskiego Związku, 

6.   uchwalenie zmian w Statucie Małopolskiego Związku,  

7.   rozstrzyganie ostatecznie sporów powstałych w obrębie Małopolskiego Związku,  

8.  podjęcie Uchwały o rozwiązaniu się Małopolskiego Związku. 

 

                                                                                 § 20 

 

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Małopolskiego Związku biorą udział: 

1. z głosem stanowiącym - biernym i czynnym prawem wyborczym - delegaci klubów  

2. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

    Małopolskiego Związku oraz Przewodniczący Rady Trenerów, Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego, 

    zaproszeni goście o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście. 

3. Każdy członek Małopolskiego Związku otrzymuje 1 mandat na Walne Zgromadzenie delegatów.  Klub  

     uczestniczący w rozgrywkach wszystkich kategorii wiekowych na dzień 1 stycznia roku przypadającego 

     wyborom otrzymuje 1 dodatkowy  mandat. 

4. Członek Małopolskiego Związku przedstawia pisemnie na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 

    delegatów listę osób , które otrzymały mandat. Kadencja delegata trwa 4 lata. Członek ma prawo do 

    pisemnej zmiany osoby delegata na Walne Zebranie Delegatów. 

 

                                                                                   § 21 

 

1.  O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów 

     Małopolskiego Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby  

     delegatów. 

2. W przypadku braku wymaganej liczby delegatów w I turze Zgromadzenia wyznacza się 30 minut później   

     drugi termin Walnego Zgromadzenia Delegatów, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych. 

 

          § 22 

 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Małopolskiego Związku - Zarząd   

Małopolskiego Związku zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia. 
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                                                                                 § 23 

 

1.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku  zwoływane jest przez Zarząd  

     z własnej inicjatywy lub Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku albo  na wniosek co najmniej połowy  

     liczby członków  Małopolskiego Związku. 

 

2 .   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku   zwoływane jest przez Zarząd  

    Małopolskiego Związku w terminie do 3-ch  miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami,             

    dla których zostało zwołane. 

 

    § 24 

 

1. Zarząd Małopolskiego Związku składa się z  11 osób: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz   

    Członkowie Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu Małopolskiego Związku w ilości 10 osób wybierani    są przez Walne Zgromadzenie 

    Delegatów  Małopolskiego Związku, 

3. Prezesa wybiera się w pierwszej kolejności oddzielnym głosowaniem, 

4. Przewodniczący Rady Trenerów oraz Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego rekomendowani są do 

     Zarządu Związku przez ustępujący Zarząd. 

5. Zarząd Małopolskiego Związku powołuje Prezydium, które  tworzą: 

- Prezes, 

  - Wiceprezes, 

- Sekretarz, 

- Skarbnik. 

6. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym   

    reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania  

    pełnomocnictw, składania wniosków, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających  

    łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.    

 

       § 25 

 

1. Do kompetencji Zarządu Małopolskiego Związku należy: 

a/  reprezentowanie Małopolskiego Związku na zewnątrz  oraz działanie w  jego  imieniu, 

b/  realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów Małopolskiego Związku, 

c/  uchwalanie rocznych planów działania i budżetu Małopolskiego Związku, 

d/  opracowywanie i zatwierdzanie regulaminu działalności Zarządu i Prezydium Zarządu 

     Małopolskiego Związku, 

e/  występowanie do odnośnych władz  z wnioskami w sprawie między innymi: dotacji dla   

     Małopolskiego Związku, szkolenia i doszkalania kadry trenersko - instruktorskiej oraz 

     sędziowskiej, budowy urządzeń sportowych,  produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie  

     z  potrzebami piłki siatkowej, 

f/  powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji - komórek problemowych, działających 

     na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Małopolskiego Związku, 

g/  ocena działalności Małopolskiego Związku oraz sekcji piłki siatkowej stowarzyszonych  

     w Małopolskim Związku, 

h/  przyjmowanie,  skreślanie,  zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków Małopolskiego 
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    Związku, 

i/  rozstrzyganie  odwołań od postanowień wydziałów-komisji-komórek Małopolskiego Związku 

    jako II Instancja, 

j/  organizacja Walnych Zgromadzeń Delegatów Małopolskiego Związku,  

k/  zarządzanie majątkiem i funduszami Małopolskiego Związku. 

 

2. Od decyzji Zarządu Małopolskiego Związku w sprawach określonych w pkt.1. ppkt h/ 

    przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów Małopolskiego   

    Związku. 

 

3. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie prawa wykluczonego członka 

    ulegają zawieszeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

   § 26 

 

Członkowie Zarządu Małopolskiego  Związku pełnią  swoje funkcje społecznie, do prowadzenia spraw 

Małopolskiego Związku Zarząd może zatrudniać pracowników. 

 

   § 27 

 

1.  Posiedzenia Zarządu Małopolskiego Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2.  Uchwały Zarządu Małopolskiego Związku zapadają zwykłą większością głosów,   przy obecności co   

     najmniej połowy  członków. 

 

                                                              § 28 

 

1.  Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku składa się z 3 - 5 członków,   Przewodniczącego,   

      Wiceprzewodniczącego  i  Sekretarza. 

2.  Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku jest powoływana do  przeprowadzenia co najmniej raz   

     w  roku kontroli  całokształtu działalności Małopolskiego Związku ze szczególnym uwzględnieniem  

     działalności finansowo-gospodarczej   pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, 

3.  Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie 

     ze swej działalności, 

4.  Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie  

     udzielenia absolutorium ustępującemu  Zarządowi, 

5.  Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku ma prawo występowania  do Zarządu Małopolskiego 

     Związku z wnioskami  wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, 

6.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku lub upoważniony przez niego członek 

     Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Małopolskiego Związku z głosem doradczym. 

7.  Uchwały  Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów,   przy obecności co   

     najmniej połowy  członków. W przypadku równowagi decydujący jest głos Przewodniczącego. 

 

                                                                                                      § 29 

Zarząd i Komisja Rewizyjna Małopolskiego Związku  w przypadku wystąpienia wakatu podczas trwania  

kadencji ma prawo, do uzupełnienia swojego składu.  

Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących  

z wyborów. 

 

                         R O Z D Z I A Ł :  5                                                    

                 Nagrody i wyróżnienia 
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                                                                    § 30 

 

Małopolski Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zawodników, trenerów-instruktorów, 

sędziów oraz działaczy zasłużonych dla małopolskiej siatkówki. 

        § 31 

 

Małopolski Związek może występować o nadanie  odznaczeń państwowych i resortowych 

zawodnikom,  trenerom-instruktorom, sędziom i działaczom. 

 

        § 32 

 

 Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy 

wewnętrzne Małopolskiego Związku oraz ogólnie obowiązujące  przepisy. 

 

          R O Z D Z I A Ł :  6                                                    

      K a r y  

 

          § 33 

 

1.    Małopolski Związek ma prawo nakładania kar na: 

a/  członków Małopolskiego Związku, 

b/  członków Zarządu Małopolskiego Związku, 

c/  zawodniczek - zawodników, 

d/  trenerów - instruktorów, 

e/  sędziów,  

f/  działaczy piłki siatkowej. 

 

2.   Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd   

      Małopolskiego Związku. 

 

3.   Zasady i tryb pozbawiania uprawnień sędziów określa "Regulamin Sędziego", uchwalony przez Polski  

      Związek Piłki Siatkowej. 

 

R O Z D Z I A Ł :  7                                                         

                                      Majątek i fundusze Małopolskiego Związku 

 

                                                                              § 34 

 

Majątek Małopolskiego Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

 

                                                                                 § 35 

 

1.   Na fundusze Małopolskiego Związku składają się: 

 

a/  roczne składki członkowskie Małopolskiego Związku, 

b/  startowe drużyn w rozgrywkach organizowanych przez Małopolski Związek, 

c/  wpływy z zawodów organizowanych przez Małopolski Związek, 
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d/  dotacje,   subwencje,  darowizny, 

e/  inne (druki odpłatne,  wydawnictwa szkoleniowe) wpływy uzyskane ze statutowej  

     działalności Małopolskiego Związku. 

 

 

2. Małopolski Związek gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość   

    w zakresie  i rozmiarach określonych stosownymi przepisami. 

 

3. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawnionych jest  

    dwóch członków zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.    

   

          R O Z D Z I A Ł :  8                                                         

                                Zmiana Statutu i rozwiązanie Małopolskiego Związku 

 

   § 36 

 

Uchwałę w sprawie Statutu, jego zmiany lub rozwiązania się Małopolskiego Związku podejmuje Walne 

Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

liczby delegatów. 

                                                                                 § 37 

 

Uchwała o rozwiązaniu się Małopolskiego Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 

zostanie majątek Małopolskiego Związku. 

                                                                             -----oooOooo---- 

         

 

 

 

 

 


