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Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny

$ 1.

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, zwana da|ej ,,Związkiem,,,
dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem związkow sportowych.

l .

$2.

Terenem działarlia Związku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej' ze szczegóInym
uwzględnieniem Województwa Mazowieckiego.
Siedzibą Związkl jest miasto stołeczne Warszawa.

$3.

Zwi4zek działa na podstawie przepisów: ustawy z dnta 25 czervvca f0I0 r. o sporcie,
ustawy zdnia 7 kwiętnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy zdnia24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publioznego i wolontariacie orazniniejszego statutu.
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i ztego
tytułu posiada osobowośó prawną.
organem nadzoĄącym Zwiryek jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

$4.

Zwiqzek moie byó członkiem organizacji sportowych krajowych i międzynarodowych o tym
samym lub podobnym celu działania.

$s.

Związekmoie posiadaó sztandat, flagę i odznakę otganizacyjną.
Związek posiada znak gtaftczny (logo) oraz wzor pieczęci organizacyjnej i użyrva ich
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

$6

Zwiryek opiera swądziała|nośó na społecznej pracy działaczy.
DoreaIizacjicelówstatutowychZwiązekmoiezatrudniaĆpracowników'
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Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.

$7.
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Celami Zwiqzkusą:

1 / populary zacja i rozw ój spońu w woj ewód ztwie mazowieckim,
2l organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego na terenie województwa

mazowieckiego,
3l prowadzenie działan na rzecz rozwoju powszechnego dzieci i młodzieiy, osób dorosłych

oraz osób niepełnosprawnych,
4l propagowanie i krzewienie idęi olimpijskiej orazzasad fair play,
5/ inicjowanie i prowadzenie dziaŁail' na tzecz pomocy sportowcom poszkodowanym w

wyniku uprawiania sportu,
6l reprezentowanie, ochrona praw i interesów wszystkich jego członków,

s8.

Zwiqzek realizuje swoje cele poprzez:

I l zrzeszania zwiy'ków sportowych,
2/ podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć, zapewniajęcych rozwoj dyscyplin sportu w

który'ch działają okrę gowe związki sportowe,
3 inicjou.anie i prowadzenie szkolenia zawodników, trenerów, sędziów i działaczy, w tym we
irspńłprac1 z inn1.mi podmiotami.
.t organiz.rcjc z:rroJórr i imprez spclrtorr1ch rr. ramach rrspółzau.odnictrra Sporto\\.ego.
5/ inicjo*anie i prowadzenie dzidalności propagandowej oraz informacyjnej,
6l rozstrryganie sporów powstĄch pomiędzy członkami Związku w wyniku ich stafutowej
działalności,
7l rca\izację wojewódzkiego systemu współzawodnictwa, w tym rozgrywek mistrzowskich
mających na celu wyłonienie mistrzów Warszawy' mistrzów województwa mazowieckiego, w
określonych kategoriach i grupach wiekowych,
8/ powoływanie kadry wojewódzkiej w poszczegó|nych dyscyplinach sportu województwa

i mazowieckiego i Warszawy ,v y/ prowagzenie dokumentacji zasobów archiwalnych dotyczących działalności Związkl,
rcl wyróŻnianie członków Związku, zawodników, trenerów' instruktorów, sędziów i

dziaŁaczy,
fil sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i organizacyjnej nad. członkami
związku,
I2l utworzenie Funduszu Rehabilitacyjno-Zdrowotnego dla sportowców poszkodowanych w
wyniku uprawiania sPortu.

Rozdział III
Członkowie Związklu, ich prawa i obowiązki.

$e.
Członkowie Zwiqzku dzieIą się na:

Il zwyczajnych,
2/ wspierających'
3/ honorowych.



$  10 .

Członkiem zvvyczajnym może byó związek sportowy _ zrzeszający kluby
posiadający osobowośó prawną' działĄący na terenie Warszawy i Mazowsza.
Członkostwo mryczajne powstaje z chvnlą podjęcia uchwały o przyjęciu
członków przez Zuząd Zvnązkuna podstawie pisemnej deklaracji .

ffimpfls
sportowe,

w poczet

$  11 .

l. Członkiem wspierającym może zostaś osoba prawna , klóra wspiera materialnie
działalność Zw|qZk:u
2. Cżonkostwo wspierające powstaje z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet
członków wspieĄących przez Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji .

$ 12.

l. Członkiem honorowym zostaje osoba ftzyczna, której nadano tą godnośó za szczegó|ne
zasługi d|aZwiązku.

L Crodność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów.

$ 13 .
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stanowiącym,
Z rffiictura vrc urspótzaurodnictwie sportowym organizowanym przez Zvtl4zek,
3l z$aszania wniosków do władz Zwięku.

$  14 .

Członkowie wspieraj ąc y mają prawo do :
1l zgłaszania wniosków do władz Zwiqzku,
2l aczestntczeniaw Walnym Zjeździe Delegatów bez biernego i czynnego prawa wyborczego
oraz głosu stanowiącego.

$ 1s.

Członkowie honorowi mogą brac udział. w Walnym Zjeidzie Delegatów, na którym nie
przysługuje im czynne ani bierne prawo wyborcze, aniteŻ głos stanowiący.

$  16 .

Członkowi e Związku są zobowiqzani do :
|l przesttzegania statutu, regulaminów, uchwał wŁadz Zwiryku,
2l rca|izacji uchwał podjętych przez statutowe organy Zw|4Zku,

3
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3/ akĘwnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu określonej dyscypliny

sportuotaznarzęczrealizacjicelówstatutowychZvtlązku,
4/ regularnego opłacania rocznej składki członkowskiej.

$ 17 .

Członkowi e Zvnązku są zobowiry'ani do dbania o :
l/dobre imięZllitązkll'
2/ wysoki poziom moralno-wychowawczy i sportowy, działaczy społecznych, sędziów,
zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowriików zatrudnionych w Związku.

s18

Czlonkowie wspierający są zobowi ązani doregularneg o uiszczaniazadeklarowanych natzecz

zw|Ą^r świadczeń.

AEcclo aryczajrc ustaje w przypadku:
rigrej rezygnacji z członkowstwa w Związku,

prawrej Fzrz członka Związku,
n.ad .łlrdki czlonkowskiej w danym roku, po uprzednim wezwaniu

ł*ąE nruszenie posmowi€n

'  $20

Cdon}osttl,o wspierające ustaje w przypadku:
|l zloimiapisemnej rezygnacji z członkostwa w Związku,
a waty osobowości prawnej przez człotka wspierającego,
3/ wykluczenia ze Zvńqzku za działalnośó na jego szkodę lub ruŻące naruszenie postanowień
stafuhr lub uchwał władzZwiązku.

$21

Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:
l/ śmierci,
2/ pisemnej rezy gnacj1
3/ utraĘ praw publicznych,
4|podjęciauchwĄ ptzez Walny Ąa,d Delegatów o pozbawieniu członkostwa honorowego.

4
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l. Skreślonemu z listy członków lub wykluczonemu członkowi Zwirykl przysługuje
odwołanię do Walnego Zjazdu Delegatów za pośrednictwęm Zarządu, które moze byó
wniesione w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uchwaĘ Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu
wraz z uzasadnieniem. Do czasu rczpatrzenia odwołania prawa członkowskie wykluczonego
lub skreślonego członk a Zwiqzku ulegaj ą zawieszeniu.

2. Uchwała Walnego ZjazduDelegatów jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Zwiazku.

$23

l. Władze Zwiqzkustanowi4:
l/ Walny ZjazdDelegatów,
2l Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.
2. Najwyzsz4 władząZwiqzku jest Walny ZjazdDelegatów.

t-
L

lbdencja władz trwa 4 lata.
s1tór Prezesa Zarz4du' Zarządu oruz
!i}'|ll n Wa|n1m ZjeźAĄe Delegatów

s24

Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu
spośród delegatów.

s35,

t. wahy ziunDelęatów moŻebyć rvtyczajny lub nadzv,yczajny.
2. Zvtyczajny V/alny zjazd DelegatóW odbywa się raz na rok jako sprawozdawczy i raz na
dery lata jako sprawozdawc zo - Wb)orczy.
3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest w ciągu dwóch miesięcy od dnia
podjęcia uchwaĘ, o której mowa w pkt 1, lub zgłoszeniawniosku, o którym mowa w pkt 2
i 3 :
|l zincjaĘwy Zarządu,
2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3/ na wniosek co najmniej |l3Liczby członków zvtyczajnych.
4. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów są tylko te sprawy, dla
których został' zvt ołarty .
5. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni
nły czajny Walny Zjazd D ele gatów.

$26

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów na|eiy:
l / uchwalanie kięrunków działalno ści Związku i programu dzlńania Zvmązku,
2l rozpatrywanie i zatwietdzartie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działaIności
Zwiqzku, !
3/ głosowanie nad udzielaniem absolutorium ustępujęcemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej,

5
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{ rrybór w oddzielnym głosowaniu Prezesa orazZarządu i Komisji Rewizyjnej,
j uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie Związku,
6 rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w Sprawach skreślenia z listy członków i
rrr kluczeń członków Związkll', atakię nałożonych kar'
. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
8 podejmowanie uchwał w innych kompetencji sprawach niezastrzezonych do innych wŁadz,
9 podjęcie uchwały o rczwiązaniuZwiązku.

s27

Członkowie ustępującego Zarządu, któtzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą w najbliższej
kadencji kandydować do władz Zwtązku.

$28

\\. \\' aJ n 1m Zj eŹdzie D e l e gató w Zwiqzku udział' b i orą :
l z głosem stanou'iqcym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym _ delegaci członków
zrr1cĄn1ch. prz1. czym na kazdego członkazwyczajnego ptzypada} de|egatów,
] Lazdemu delegatowi przysługuje jeden głos'
j ceas tnrania kadencji delegatów wynosi 4 |ata,
ł z glt.lsem doradcz1'm - niebędący delegatami członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
cłlml'ornic honororr.i i u.spierajęcy oraz zaproszeni goście.

s2e
-glr;.i pro$|pg3111m pcrzałJliu obrad i regulaminie obrad \\'alnego Zjazdu

ĘdrrL|nb cdmkórł.co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
ffi-cnk nasnępuF rł. formie pisemnej poprzez list polecony.

'  $30

I. \\.aln1' Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie porządku
i regulaminu obrad, przy czym:
l obrad1. otwiera Prezes, po czym następuje wybór przewodniczącego obrad oraz uchwalenie
porzadku i regulaminu obrad,
1 uchrr.ały zapadają zwuJą większością głosów'
-i zdolny jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecnoŚci co najmniej
połouy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - o ile termin ten był podany w
zarriadomieniu - bez wzg|ędu na |iczbę obecnych, jeieli dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.
]. Zmiany statutu i rozwiqzanie Związku wymagają większości 2l3 głosów w obecności co
najmniej połowy |iczby delegatów.

$  31

|. Zarzqd składa się z7 - 11 członków' w tym prezesa ' dwóch wiceprezesów i sekretarza.
]. Prezes Zarządu wybierany jestprzez Walny Zjazd Delegatów w odrębnym głosowaniu w
pierwszej kolejności.

6
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' \0\\o wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się oraz przyjmląe
:c gulamin organizacyjny.

] PtlsiedzeniaZarządu odbywaję się nie rzadziej ntŻ cztery razy w ciągu roku.
: L chwały Zarząduzapadajązv,lykŁąwiększością głosów w obecnoŚci' co najmniej połowy

l iczby członków Zarządu.
: Zarzqd Związkurealizuje zadania przy pomocy Biura Związku, który wykonuje obsługę

administracyjnq Zarząd,l, dziaŁa w oparciu o regulamin zatwrcrdzony przez Zarząd. Prac4
Biura kieruje Dyrektor Biura. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek
Prezesa.

$33

Prezes kieruj e pracami Zarządu Zwiękv
Do kompetencj i Preze sa naleŻy zwoływani e zebr an Zarządu.
w przypadku ustąpienia Pręzesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi
przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa zrykłąwiększoŚcią głosów spośród członków
Zarządu, w obecności co najmniej fl3 składu. Tak wybrany Prezes pełni tę funkcję do
c Zasu naj bliisze go \\/alne go Zjazdu Dele gatów.

1. Do czasu lrrboru Prezesa rr tnbie. o któr1.m mo\\.a \\ ust. 3. prarr....' zrrt.lłai:ia zc-Ł'rarria
Zarz4du przysługuj e wiceprezesom.

-  
$34

1 . Do kompetencj i Zaruądu naIeiy :
1 /zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów,
] / realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
3/ powoływanie i odwoły.wanie przewodniczących komisji specjalistycznych o charakterze
doradczym,
.ł/ kierowaniebieŻącądziałalnościqZwiązkq .
5l reprezentowanie Związkunazewnątrzt działarue w jego imieniu'
6/ uchwalanie okresowych planów pracy i budzetu Zwtązku,
7lzarządzanie majątkiem i funduszamiZwiązkuzgodnie z obowiązującymtprzepisami'
8/ dokonywanie okresowej oceny działalności sportowej, finansowej i organizacyjnej
Związku,
9/ przryjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków zv',1lczajnych i wspierających'
10/ ustalanie rocznej składki członkowskiej,
Llltworzenie i likwidacja biura Zwtązku,
I2l zatrudnięnię i zwalnianie Dyrektora Biura,
13/ ustalanie regulaminu pracy Zaruądu,
1 1 l przyjmowanie okre s owych sprawozdań komisj i specj ali styc zny ch,
l5/ wnioskowanie iprzyznawanie nagród i wyróżnień,
l6l interpretacja statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych.

[T, i..'i fi
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L zt'ądZwtązkurea|izuje swoje zadaniaprzy pomocy biura Zwiqzku, którym kieruje
Ęaor Biura.

$3s

|. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
l/ uptywu kadencji władz,
2l zloŻerua pisemnej r ezy gnacji,
3/ odwołania ze składu władz mocą uchwały Walnego Ąazdu Delegatów,
4/ śmierci cz}onka Zaruądtl.
2. W razie powstania wakatu w składzie Zarządll w trakcie trwania kadencji, pozostali

członkowie Zarządu mog4 dokonaĆ kooptacji do swojego składu nowych osób spośród
delegatów. Liczba dokooptowanych członków nie moze prze|<roczyć 1/3 ogólnej ltczby
członków Zarządu pochodzących z wyboru.

s36

l. Komisja Rewizyjna jako kolegialny organ kontroli i nadzoru składa się z 3 lub 5
członków.

2. Komisja Rewizyjna konsĘrtuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie
przewodni azącego,j ego zastępcę i sekretar za, ptzy czym członkowie Komisj i :

l/ nie mogą byó członkami Zarządu_ ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z $lilu zatrudnienia,
2lrue byli skazani prawomocnym wyrokiem zaprzestępstwo z winy umyŚlnej.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapada1ą zWkJą większością głosów, prry obecności co

najmniej jej połowy składu.

$37

Do kompetencji Komisji Rewizyj nej naleŻy:
|l przeprowadzanie okresowych, nie rzadztej niŻruz na rok, kontroli działalności Zvnqzku,,
2l przedHadanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swojej działalności,
3l przedstawianię wniosku o udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządovn,
4/ występowanię do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
5/ wnioskowanie zwołaniaNadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów,
6/ delegowanie swojego członka do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

s38

l. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje wprzypadku:
l/ upływu kadencji władz,
2 l zł'oienia pisemnej r ezy gnacji,

I



ze składu władzmocą uchwały Walnego Zjazdu Delegatów,
czlonka Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Nagrody, wyróżnienia i kary.

$3e

Zwązek wobec członków Związkuma prawo nagrodziÓ i wyróżnió:
l/ pochwałą ustną,
2/ pochwałę na piśmie,
3/ dyplomemZwiązku,

s40
Zwi4zek moŻe występować do wŁadz państwowych i resortowych o ptzyznarlie nagród i
wyroinien członkom - osobom związanym z działa|nością statutowąZwiazku,

s4l
|. Zwięek wobec członków Zwiqzkuma prawo orzekaikary:
1/ upomnienia,
2lnagany.
2. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinamego reguluje Regulamin Dyscyplinarny
uchwalony ptzęz Walny Zjazd Delegatów.

s42

Ukaranemu członkowi Zwiapku przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zaruądu
otzekającej karę przewidzianąw $ 41, w terminie 14 dni od dnia otizymaniaprzedmiotowej
uchwały wraz z uzasadnieniem. odwołanie wnosi się do Walnego Zjazdu De|egatów zi
po średnictw em Zaruądu. Uchwała Walne go Zj azdu Dele gatów j est o stateczna.

$43

Zasady ptzyznawania nagród i wyróinień Związku określa regulamin uchwalony przez
Zarząd.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Związku.

9
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J ruiĘ powstania wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie trwarria kadencji'
pocta|i członkowie Komisji Rewizyjnej mogę dokonaó kooptacji, do swojego skłaóu
rr1ch osób spośród delegatów' Liczba dokooptowanyóh członków nie moŻę
gze}roczyć 1/3 ogólnej|iczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzącychzwyboru

$44



,,rio"l il'\ fl) i ffit, : [",*? *'* ff il]1. Ma.iatet Zriaetu stanorri4 nieruchomości, ruchomości. fundusze. pieniądze i prawa

2' \ą fgdrr<zr Zrriazliu składają się:
1/ opłat1 z$iaza'E z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa sportowego Związku,
2/ wp\rr1 z zagodórr organizowanych przez Związek,
3/ opłat1 z roczn1ch składek członkowskich i Świadczeń członków wspierających'
4/ dotacje na realizacj e zadń zleconych,
5/ darouiznl.
3. Majątek Zrriazku przeznaczony jest wyŁącznie na realizację celów statutowych i w

z-:u/t4zku z porr1.Ższym zabrania się:
1/ udzielania poŻt.czek|ub zabezpieczenia zobowiązan majątkiem Związkuw stosunku do jej
członków, członkórł.organów lub pracowników oraz osob, zktórymi pracownicy pozostająw
związku małzeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prosiej'
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s4 zwiryari-z
ty.tułu przysposobienia' opieki lub kurateli. zwanych dalej osobami bliskimi'
2l przekazywania majątku Zwiapku na rzecz członków Związku, członków organów lub
pracowników otaz ich osób bliskich, na zasadach innych niŻ w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ vtykorzystywania majątku Związku na rzecz członków Związku, cztónkow organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasądągh innych niŻ w stosunku do osób trzecich,
chyba' że to wykorzystanie bezpośrednio uynika ze statutowego celu działalnoŚciZwiązku,
4l zakupą na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczq członkowie jej organórr lub pracowni cy oraz ich osób bliskich.
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1. W zakresie rł1.nikajac1rn z dzida|rrości Zrłiązkt1 ZanĄd moŻe nabyrł.ac pra\ła i zacięac
zobowiązanla w jego imieniu.
Do reprezentowania Związkl:' oraz do zaciqgania zobowiązań w imieniu Zwiqzku,
wymagane jest wspołdziałanie dwóch członków Zarzqduw tym Prezesa lub Sekretarza.
Zarząd Zwiqzkumoie udzielać pełnomocnictw pracownikom biura Związkudo składania
oświadczeń woli w imieniu Związkuw ogtaticzonym zakresie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

$46

Uchwała o rozv.iĄzarliu Związku określi sposób likwidacji i cel' na jaki przeznaczony
zostanie majątek.
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