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STATUT
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej, zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie „ŚZPR”
jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie nosi nazwę: Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej.
3. ŚZPR jest związkiem sportowym działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020, poz. 2261, z późn. zm.), ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020, poz. 1133 z późn.zm.) oraz
niniejszego statutu.
4. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy.
§2
1. ŚZPR jest członkiem Związku Piłki Ręcznej w Polsce i w swojej działalności przestrzega
także jego statutu oraz regulaminów, uchwał jego władz i wytycznych.
2. ŚZPR może być także członkiem innych organizacji w tym stowarzyszeń, których cel
jest zgodny z celem działania Związku.
§3
Terenem działania ŚZPR jest województwo świętokrzyskie, a jego siedzibą jest miasto
Kielce.
§4
1. Związek posiada sztandar, odznakę organizacyjną (emblemat) i logo oraz używa
pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wzór sztandaru stanowi załącznik nr 1 do statutu, wzór odznaki organizacyjnej stanowi
załącznik nr 2 do statutu.
3. Zasady udziału sztandaru w uroczystościach określa Zarząd.
4. Wzór logo oraz zasady korzystania z niego określa Zarząd.
§5
Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§6
1. ŚZPR zrzesza na zasadzie dobrowolności stowarzyszenia oraz inne organizacje
prowadzące działalność w zakresie piłki ręcznej.
2

2. ŚZPR w ramach swej działalności może współpracować z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami sportowymi.
§7
1. Przedmiotem działania Związku są wszelkie formy piłki ręcznej uprawiane zgodnie
z przepisami gry Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF).
2. Ilekroć w statucie jest mowa o piłce ręcznej bez bliższego określenia, to rozumie się każdą
formę piłki ręcznej.

1.
2.

§8
ŚZPR opiera swoją działalność na społecznej pracy swych członków oraz wolontariuszy.
Dla realizacji swoich zadań ŚZPR może zatrudniać pracowników oraz osoby na
podstawie umów cywilnoprawnych.
Rozdział II
Cele Związku i sposoby ich realizacji

§9
Celem działania Związku jest rozwój i popularyzacja wszelkich form piłki ręcznej.
§ 10
Cele, o których mowa w § 9 Związku realizuje poprzez:
1) opracowanie kierunków rozwoju piłki ręcznej na terenie objętym działalnością
Związku,
2) organizowanie zawodów i imprez sportowych,
3) sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Związku,
4) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników,
szkoleniowców i działaczy statutu i przepisów ŚZPR oraz wydawanych przez
Związek Piłki Ręcznej w Polsce przepisów dotyczących uprawiania piłki ręcznej,
5) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, szkoleniem i doskonaleniem kadr
wojewódzkich dla potrzeb piłki ręcznej,
6) opracowywanie systemu i regulaminu rozgrywek młodzieżowych oraz ligi seniorów
na szczeblu wojewódzkim,
7) prowadzenie rejestru członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów
i sędziów na terenie działania Związku,
8) ewidencjonowanie i rejestrowanie wyników, prowadzenie odpowiednich statystyk
i dokumentacji dotyczących piłki ręcznej na terenie działania Związku,
9) prowadzenie spraw związanych ze zmianami barw klubowych w skali województwa,
10) inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji celów
statutowych,
11) prowadzenie na zlecenie lub na podstawie porozumienia z ZPRP innych rozgrywek
i akcji szkoleniowych.
§ 11
ŚZPR może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi
przepisami prawa, przy czym dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie do
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków
Związku.
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Rozdział III
Członkowie Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej ich prawa i obowiązki
§ 12
Członkowie ŚZPR dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym ŚZPR może być stowarzyszenie, którego celem jest prowadzenie
działalności w zakresie piłki ręcznej oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt
założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie piłki ręcznej.
2. Członek zwyczajny przyjmowany jest przez Zarząd ŚZPR na podstawie pisemnej
deklaracji.
§ 14
Członkowie ŚZPR mają prawo do:
1) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu ŚZPR,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego,
3) zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz ŚZPR oraz do oceny ich działania,
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależności do ŚZPR.
§ 15
Członkowie Związku są zobowiązani do:
1) przestrzegania statutu ŚZPR, regulaminów oraz przepisów regulujących uprawianie
piłki ręcznej w Polsce,
2) dbania o dobre imię ŚZPR,
3) czynnego udziału w realizacji statutowych zadań ŚZPR,
4) stałego podnoszenia poziomu sportowego swoich zawodników,
5) udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez ŚZPR i Związek Piłki
Ręcznej w Polsce,
6) regularnego opłacania składek członkowskich i opłat na rzecz ŚZPR,
7) podporządkowania się uchwałom władz ŚZPR,
8) propagowania zasad etycznych i fair play w sporcie a także podejmowania działań
mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu
w sportowej rywalizacji.
§ 16
Członkostwo w Związku wygasa w przypadku:
1) wystąpienia przez członka ze Związku zgłoszonego na piśmie, po uprzednim
uregulowaniu swych zobowiązań wobec ŚZPR,
2) rozwiązania się lub likwidacji stowarzyszenia bądź innej organizacji sportowej,
3) skreślenia z listy członków w przypadku nie opłacenia składek przez okres 1 roku po
uprzednim dwukrotnym upomnieniu; skreślenia dokonuje Zarząd ŚZPR,
4) nieuczestniczenia w rozgrywkach organizowanych przez ŚZPR przez okres dłuższy
niż dwa sezony rozgrywkowe,
5) wykluczenia ze ŚZPR
na mocy prawomocnej uchwały Zarządu ŚZPR za
nieprzestrzegania statutu regulaminów i uchwał władz.
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§ 17
W przypadku naruszenia przez członka Związku 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 ŚZPR,
4) wykluczenia określonego w § 16 pkt 5 statutu.
§ 18
1. Od uchwał Zarządu ŚZPR w przedmiocie zawieszenia, wykluczenia lub skreślenia,
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Związku.
2. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu ŚZPR w terminie 30 dni od
daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu.
§ 19
1. Osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju piłki ręcznej może zostać
nadana godność honorowego członka Związku.
2. Godność honorowego członka Związku nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu ŚZPR.
3. Członkowie honorowi mają prawo zgłaszania postulatów i wniosków do organów
Związku oraz do udziału w walnych zgromadzeniach bez głosu stanowiącego i bez
czynnego prawa wyborczego.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
ŚZPR.
6. Za zasługi dla Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach osobom
fizycznym może zostać przyzna odznaka honorowa. Wzór odznaki honorowej
i warunki jej przyznania określa Zarząd.
§ 20
1. Osoby fizyczne, które pełniły funkcję prezesa Związku i w sposób szczególny się dla
niego zasłużyły, mogą uzyskać godność Prezesa Honorowego ŚZPR.
2. Godność Prezesa Honorowego ŚZPR nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu ŚZPR.
3. Prezes Honorowy ŚZPR może brać z głosem doradczym w walnych zgromadzeniach,
w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium Zarządu.
4. Pozbawienie godności Prezesa Honorowego ŚZPR może nastąpić na wniosek Zarządu
wyłącznie z ważnych powodów na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
Rozdział IV
Władze Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej
§ 21
1. Władzami Związku są:
5

1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Związku trwa nie dłużej niż 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.
3. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.
§ 22
1. Jeżeli członkowie władzy Związku wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej,
głosowanie poza posiedzeniami władz ŚZPR może odbywać się z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej.
2. Na zasadach określonych przepisami ustawy - Prawo o stowarzyszeniach istnieje
możliwość udziału w posiedzeniu władz Związku przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
§ 23
1. Członkowie władz, z zastrzeżeniem ust.2 pełnią swe funkcje społecznie.
2. W celu zapewnienia prawidłowej działalności ŚZPR członkowie zarządu
mogą
otrzymywać wynagrodzenie, w tym także nagrody, za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją. Związek może zawierać umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne
z Prezesem Zarządu oraz na jego wniosek z pozostałymi członkami Zarządu.
3. W umowach między ŚZPR, a członkiem zarządu, Związek reprezentuje członek Komisji
Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą
Walnego Zgromadzenia.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 nie może być finansowane ze środków
pochodzących z dotacji od podmiotu publicznego, chyba że umowa dotacji lub decyzja
podmiotu przyznającego dotację dopuszcza taką możliwość.
Rozdział V
Walne Zgromadzenie Związku
§ 24
Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie generalnych kierunków działalności i założeń programowych Związku,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania
z działalności Związku za okres poprzedzający Zgromadzenie,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego ŚZPR za poprzedni rok,
4) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności ustępujących: Zarządu
i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi,
6) wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalanie statutu i jego zmiany,
8) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Zarządu z wyłączeniem spraw należących do
właściwości innych organów i komisji stałych,
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9) podjęcie decyzji w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Związku,
10) zatwierdzanie regulaminu wyborów,
11) zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad,
12) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uczestników Zgromadzenia,
13) nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Związku oraz
pozbawianie tych godności,
14) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Związku w umowach z członkiem
Zarządu,
15) rozpatrywanie innych spraw, których statut nie zastrzega do właściwości
poszczególnym władz Związku.
§ 26
1. Walne Zgromadzenia dzielą się na :
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze,
2) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze,
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia.
2. Dla ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego lub
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego wymagane jest
uczestniczenie w nim:
1) w I terminie - co najmniej 75 % członków zwyczajnych,
2) w II terminie - co najmniej 50 % + 1 członków zwyczajnych.
3. Dla ważności Walnego Zgromadzenia o charakterze innym niż wymienione w ust. 2
wymagane jest uczestniczenie w nim:
1) w I terminie - 50 % + 1 członków zwyczajnych,
2) w II terminie - delegatów bez względu na ich liczbę uczestniczących.
§ 27
1. Termin i miejsce Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Związku.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie odbyło się w I terminie z powodu braku kworum, odbywa
się ono na zasadach określonych statutem w II terminie.
3. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, jego terminie i miejscu wraz porządkiem obrad
powinny być wysłane do wszystkich członków Związku oraz osób uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.3 powinno zostać wysłane co najmniej na 30 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia i powinno określać na czyje żądanie je zwołano.
5. Sprawozdania z działalności oraz wnioski powinny być przesłane co najmniej na 14 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być zmiana statutu Związku do
zawiadomienia należy dołączyć projekt proponowanej zmiany lub zmian i uzasadnienie
zmiany.
7. Walne Zgromadzenia zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych
pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską,
zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Związku lub
uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprzednio wyraził na to pisemną zgodę,
podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

1.

§ 28
Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się na podstawie regulaminu obrad opartego
o niniejszy statut i zatwierdzonego na Walnym Zgromadzeniu.
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2.

Regulamin obrad, o którym mowa w ust.1 powinien określać wszystkie sprawy związane
z jego prowadzeniem, sposobem głosowania i wyborami władz Związku oraz delegatów
na Walne Zgromadzenie Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
§ 29
1. Prawo zgłaszania wniosków na Walne Zgromadzenie przysługuje:
1) Zarządowi,
2) Prezesowi Zarządu,
3) Komisji Rewizyjnej,
4) członkowi zwyczajnemu Związku,
5) członkowi honorowemu.
2. Wnioski zgłoszone później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,
jako wnioski nagłe
mogą być przedmiotem obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia, jeżeli zostaną wniesione na piśmie nie później niż na 7 dni przed
Walnym Zgromadzeniem, a za uwzględnieniem wniosku w porządku obrad opowie
się co najmniej 2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim przysługuje Zarządowi oraz członkowi zwyczajnemu
Związku.
3. Wnioski nagłe, o których mowa w ust.2 nie mogą dotyczyć spraw, do rozpatrzenia
których wymagane jest podjęcie uchwały kwalifikowaną większością.

1.
2.

3.

4.

§ 30
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów chyba, że statut inaczej stanowi.
§ 31
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje się co 4 lata.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze zwołuje się co roku w terminie do
30 czerwca, oprócz roku w którym wypada termin Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się:
1) na wniosek Zarządu,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 25% członków zwyczajnych Związku,
4) w przypadku, gdy jednorazowego ustąpienia co najmniej połowy składu Zarządu.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wyłącznie
sprawy, dla których Zgromadzenie to zostało zwołane.

§ 32
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym delegaci wszystkich członków zwyczajnych zarejestrowanych
w ŚZPR, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze,
2) z głosem stanowiącym wybrani na poprzednim Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Prezes, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze,
3) z głosem doradczym oraz z biernym prawem wyborczym Członkowie Honorowi oraz
goście zaproszeni przez Zarząd.
Zarząd Związku
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§ 33
1. Zarząd ŚZPR składa się z 7 - 11 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu w liczbie
uchwalonej przez Walne Zgromadzenie w trakcie jego trwania.
2. 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.
3. Kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają delegaci członków
zwyczajnych Związku uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, przy czym nowo wybrany
Prezes Zarządu ma prawo w pierwszej kolejności rekomendowania kandydatów do
Zarządu.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Prezes Zarządu.
§ 34
1. Zarząd Związku jako organ kolegialny podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał.
2. Zarząd pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa
organizację i tryb pracy Zarządu, Prezydium Zarządu, powołanych przez Zarząd komisji
oraz uprawnienia i obowiązki członków Zarządu.
§ 35
1. Członek Zarządu realizuje powierzone mu przez Zarząd ŚZPR zadania w szczególności
poprzez:
1) aktywną obecność na posiedzeniach Zarządu,
2) aktywność w komisjach Zarządu, jeżeli jest jej przewodniczącym lub członkiem,
3) organizowanie i udział w działaniach dotyczących spraw objętych powierzoną mu
problematyką.
2. Członek Zarządu jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkiej działalności
sprzecznej z interesami ŚZPR.
3. Członek Zarządu podlega wyłączeniu od rozstrzygania spraw, w których interesy ŚZPR
pozostają w sprzeczności z interesami danego członka, interesami osób mu najbliższych
lub z interesami osób z nim osobiście powiązanych.
4. Przez osoby, o których mowa w ust.3 rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

1.
2.

3.

4.

§ 36
Członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem upływu kadencji.
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) odwołania przez Walne Zgromadzenie.
Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez usprawiedliwienia jest
równoznaczna z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie. Członkostwo w Zarządzie na
skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim ustaje z dniem podjęcia
stosownej uchwały przez Zarząd.
W trakcie kadencji członek Zarządu może być odwołany z pełnionej funkcji uchwałą
Walnego Zgromadzenia w przypadkach:
1) rażącego naruszenia przepisów statutu,
2) działania na szkodę Związku,
3) uporczywego braku realizacji powierzonych zadań.
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1.

2.

3.

4.

§ 37
Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
1) reprezentowanie ŚZPR na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) zwoływanie walnych zgromadzeń,
3) kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Związku,
4) uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,
5) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
6) zarządzanie finansami Związku, zaciąganie zobowiązań w jego imieniu w ramach
zatwierdzonego budżetu,
7) kierowanie działalnością gospodarczą Związku,
8) ustalanie struktury organizacyjnej Związku, powoływanie kolegiów i komisji
środowiskowych,
9) powoływanie komisji i innych ciał i jednostek organizacyjnych ŚZPR oraz
uchwalanie ich regulaminów,
10) świadczenie pomocy klubom w szczególności w szkoleniu trenerów, młodzieży oraz
w sprawach organizacyjnych,
11) ocena działalności sportowej klubów – członków Związku,
12) rozstrzyganie sporów powstałych między członkami ŚZPR,
13) przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie oraz wykluczanie członków ŚZPR,
14) nagradzanie klubów, działaczy, trenerów, instruktorów, sędziów i zawodników,
15) określenie zasad przyznawania odznaki honorowej Związku/medalu honorowego
Związku oraz warunki ich używania,
16) określenie wzoru logo Związku oraz warunki jego wykorzystywania,
17) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach nagród państwowych oraz wyróżnień,
i odznaczeń przyznawanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce,
18) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych przepisów
obowiązujących w Związku Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na:
1) członków zwyczajnych,
2) działaczy,
3) trenerów i instruktorów,
4) zawodników.
Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają regulaminy dyscyplinarne
Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje
zasada dwuinstancyjności.
Nakładanie kar dyscyplinarnych należy do właściwości Komisji Sędziowskiej.

§ 38
1. Posiedzenia Zarządu ŚZPR odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale, w terminie,
miejscu i godzinie rozpoczęcia wyznaczonym przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego
Wiceprezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz
w miesiącu, w terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia wyznaczonym przez Prezesa
Zarządu ŚZPR lub upoważnionego Wiceprezesa Zarządu.
3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, może być podjęta uchwała Zarządu w drodze
indywidualnego zbierania głosów członków Zarządu (droga obiegowa).
§ 39
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1. Prezes Zarządu kieruje całokształtem działalności Związku i reprezentuje go na zewnątrz,
z zastrzeżeniem § 40.
2. Do kompetencji Prezesa należy realizacja celów i zadań Związku zgodnie z przyjętym na
Walnym Zgromadzeniu programem działania oraz uchwałami Zarządu, a w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zarządu i kierowanie jego obradami,
2) zwoływanie posiedzeń Prezydium Zarządu i kierowanie jego obradami,
3) podpisywanie uchwał podjętych przez Zarząd i Prezydium Zarządu,
4) realizowanie zadań określonych w statucie,
5) podejmowanie w czasie pomiędzy posiedzeniami Zarządu i jego Prezydium decyzji
w sprawach niezastrzeżonych dla tych organów,
6) informowanie Zarządu i Prezydium Zarządu o istotnych zagadnieniach związanych
z bieżącą działalnością Związku.
3. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje I Wiceprezes Zarządu.
§ 40
Dla ważności oświadczeń woli Związku dotyczących praw i obowiązków majątkowych,
w tym do zaciągania zobowiązań, wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu,
Wiceprezesa lub Skarbnika wraz z drugim członkiem Zarządu.
§ 41
1. Prezydium Zarządu jest kolegialnym organem wykonawczym Zarządu, w skład którego
wchodzi: Prezes Zarządu ŚZPR, nie więcej niż 4 wiceprezesów, skarbnik oraz sekretarz
Zarządu.
2. Prezydium Zarządu sprawuje władzę w imieniu Zarządu w okresach pomiędzy jego
posiedzeniami.
Uzupełnienie składu Zarządu w trakcie kadencji
§ 42
1. Zarząd Związku ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych członków
w miejsce tych, których członkostwo w czasie trwania kadencji ustało lub którzy zostali
w tym czasie tego członkostwa pozbawieni; liczba dokooptowanych w tym trybie
członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu wyboru nowego Prezesa dokonuje
Walne Zgromadzenie, które powinno być zwołane przez Zarząd w ciągu 60 dni. Do czasu
wyboru Prezesa jego funkcję pełni wskazany przez Zarząd wiceprezes. Zarząd
obowiązany jest wskazać wiceprezesa do pełnienia funkcji Prezesa nie później niż w ciągu
14 dni od wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu.
3. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu
jest on zobowiązany do zwołania nie później niż w ciągu 3 miesięcy Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w celu dokonania wyborów
uzupełniających do Zarządu.
Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
§ 43
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1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i 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 głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie,
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wyborów.
§ 44
1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy etatowi
ŚZPR.
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 Zgromadzenia w przypadkach:
1) rażącego naruszenia przepisów statutu,
2) działania na szkodę ŚZPR,
3) uporczywego braku realizacji powierzonych zadań.
5. W przypadku sprzeczności interesów ŚZPR z interesami członka Komisji Rewizyjnej, jego
osób najbliższych oraz osób z nim osobiście powiązanych przepis § 35 ust.3 i ust.4 stosuje
się odpowiednio.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych członków
w miejsce tych, którzy ustąpili lub, których mandat wygasł w trakcie kadencji, przy czym
liczba dokooptowanych członków Komisji nie może przekroczyć liczby 1/3 członków
pochodzących w wyboru
§ 45
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności ŚZPR,
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności ŚZPR
oraz kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod
względem gospodarności, celowości, rzetelności oraz zgodności z postanowieniami
statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
3) wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień – określenie
terminu i sposobów ich usunięcia.
2. Komisja wyłania spośród swego składu przewodniczącego, który kieruje jej pracą, oraz
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków, a przy równej liczbie głosów decyduje głos
przewodniczącego.
4. Wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej jej członek jest uprawniony do zawierania
w imieniu Związku umów z Prezesem i innymi członkami Zarządu, chyba że Walne
Zgromadzenie ustanowiło pełnomocnika zgodnie z § 25 pkt 15 statutu.
§ 46
1. W czasie kontroli Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Związku, żądać
od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać oceny stanu majątku Związku. Na
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zakończenie kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół kontroli i przedstawia
Zarządowi Związku.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości, a Zarząd bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest do rozpatrzenia tych
wniosków, udzielenia wyjaśnień i realizacji zaleceń pokontrolnych.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz
posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
i członkom Zarządu Związku.
Rozdział VIII
Majątek Związku
§ 47
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje,
3) subwencje
4) darowizny,
5) wpływy z tytułu organizowanych i prowadzonych przez ŚZPR rozgrywek (opłata
wpisowa, opłata startowa, kary regulaminowe itp.), szkoleń, konferencji dla sędziów,
trenerów, itp.,
6) dochody z działalności gospodarczej, wspomagającej działalność statutową,
normowanej odrębnymi przepisami.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 48
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne
Zgromadzenie w obecności co najmniej 75% osób posiadających głos stanowiący,
większością 2/3 ich głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie
przeznaczony majątek Związku.
§ 49
Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, a pomiędzy
Walnymi Zgromadzeniami, Zarządowi Związku.
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Załącznik nr 1 do statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej
Wzór sztandaru

Na prawej stronie sztandaru na czerwonym tle znajduje się logo Świętokrzyskiego
Związku Piłki Ręcznej. Na stronie lewej na białym tle umieszczono herb województwa
świętokrzyskiego oraz czarny napis „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”.
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Załącznik nr 2 do statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej
Wzór odznaki/medalu
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