STATUT
Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej
Rozdział 1
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny
§1
1. Związek sportowy nosi nazwę „Małopolski Związek Piłki Ręcznej”, zwany dalej
„Związkiem Małopolskim” lub w skrócie „MZPR”.
2. Związek Małopolski jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 6 i 8 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.).
3. Związek Małopolski zrzesza kluby sportowe i inne osoby prawne działające w zakresie
piłki ręcznej na terenie województwa małopolskiego.
§2
1. Terenem działania Związku Małopolskiego jest obszar województwa małopolskiego.
2. Siedzibą Związku Małopolskiego jest miasto Kraków.
§3
1. Związek Małopolski działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. Nr 79, poz. 210 z późn. zm.), ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.), ustawy z dnia
23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.
3. Organem rejestrowym Związku Małopolskiego jest Krajowy Rejestr Sądowy.
§4
1. Związek Małopolski jest członkiem zwyczajnym Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
zwanego dalej w skrócie „ZPRP”.
2. Związek Małopolski może być członkiem innych organizacji i związków szczebla
wojewódzkiego i krajowego.
§5
1. Związek Małopolski jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportu piłki ręcznej.
2. Czas trwania Związku Małopolskiego jest nieograniczony.
3. Związek Małopolski posiada osobowość prawną.
4. Przedmiotem działania Związku Małopolskiego są wszelkie odmiany piłki ręcznej
uprawiane zgodnie z zasadami sportowymi, organizacyjnymi i dyscyplinarnymi
ustalonymi przez ZPRP. Ilekroć w statucie jest mowa o piłce ręcznej bez bliższego
określenia, to rozumie się każdą odmianę piłki ręcznej, w szczególności piłkę ręczną
halową i plażową.
§6
1. MZPR samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
2. MZPR opiera swoją działalność na pracy wolontariuszy.
3. MZPR może zatrudniać pracowników dla realizacji swoich zadań statutowych.

4. MZPR w Krakowie może podejmować także działalność gospodarczą na zasadach
i w granicach określonych w odrębnych przepisach.
§7
Związek Małopolski w ramach swojej działalności współpracuje ze Związkiem Piłki
Ręcznej w Polsce, z wydziałami odpowiednich urzędów wojewódzkich, powiatów, miast
i gmin odpowiedzialnych za kulturę fizyczną oraz z klubami sportowymi i innymi
organizacjami sportowymi.
§8
1. Związek Małopolski posiada własne symbole, odznaki organizacyjne i proporczyki.
2. Związek Małopolski używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2
Cele Związku Małopolskiego oraz środki ich realizacji
§9
Cele Związku Małopolskiego
Celami Związku Małopolskiego są:
1) popularyzacja i rozwój wszelkich odmian piłki ręcznej,
2) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w piłce ręcznej na terenie
województwa małopolskiego w zakresie niezastrzeżonym dla ZPRP,
3) ochrona praw i interesów członków MZPR wobec instytucji krajowych i regionalnych
oraz koordynacja ich działalności.
§ 10
Środki realizacji celów Związku
1. Dla realizacji celów, o których mowa w § 9, Związek Małopolski – we współdziałaniu ze
Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce:
1) opracowuje kierunki rozwoju piłki ręcznej na terenie województwa małopolskiego,
z uwzględnieniem kierunków ZPRP;
2) opracowuje plany i kierunki szkolenia, z uwzględnieniem wytycznych ZPRP;
3) opracowuje regulaminy i systemy zawodów prowadzonych przez MZPR w Krakowie,
4) prowadzi i organizuje szkolenie zawodników powołanych do kadry wojewódzkiej
i makroregionu,
5) prowadzi i organizuje szkolenie i doszkalanie trenerów oraz sędziów,
6) prowadzi i organizuje kontakty sportowe z organizacjami sportowymi z zagranicy;
7) organizuje w sposób bezpośredni lub pośredni zawody wojewódzkie, makroregionalne
lub inne zlecone przez ZPRP oraz własne zawody promocyjne;
8) sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną sekcji piłki ręcznej działających
w klubach, a zwłaszcza w zakresie rozwoju oraz prowadzenia działalności promocyjnej
na rzecz piłki ręcznej;
9) prowadzi także:
a) klasyfikację sportową zawodników,
b) realizację kalendarza imprez sportowych,
c) rejestrację wyników, ewidencję i dokumentację sportową,
d) ewidencję działaczy, sędziów i zawodników.
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2. Dla pozyskania środków materialnych i finansowych na działalność statutową Związek
Małopolski współpracuje z wydziałami odpowiednich urzędów wojewódzkich, powiatów,
miast i gmin, odpowiedzialnych za kulturę fizyczną oraz z innymi podmiotami
zainteresowanymi rozwojem piłki ręcznej na terenie województwa małopolskiego.
3. Związek Małopolski sprawuje ponadto wszechstronną opiekę nad członkami Związku oraz
kontroluje przestrzeganie przez nich statutu MZPR w Krakowie.
4. MZPR może również dla realizacji swoich celów statutowych tworzyć podmioty zależne,
w tym fundacje i spółki prawa handlowego, oraz prowadzić działalność gospodarczą,
z zastrzeżeniem § 54. Zyski z działalności tych podmiotów przeznacza się na cele
statutowe Związku Małopolskiego.

Rozdział 3
Członkowie Związku Małopolskiego oraz ich prawa i obowiązki
§ 11
Rodzaje członków
W Związku Małopolskim wyróżnia się:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 12
Członkowie zwyczajni
1. Członkami zwyczajnymi Związku Małopolskiego mogą być podmioty, które łącznie
spełniają następujące warunki:
1) posiadają osobowość prawną,
2) nie prowadzą działalności w celach zarobkowych,
3) działają na rzecz piłki ręcznej,
4) posiadają siedzibę na terenie województwa małopolskiego.
2. Członkowie zwyczajni Związku Małopolskiego mają prawo do biernego i czynnego prawa
wyborczego do władz MZPR, zgłaszania postulatów i wniosków wobec jego władz oraz
korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności MZPR.
3. Członkowie zwyczajni Związku mają również prawo do udziału w rozgrywkach piłki
ręcznej organizowanych przez MZPR w Krakowie.
4. Członkowie zwyczajni MZPR zobowiązani są do:
1) opłacania składki członkowskiej obowiązującej w MZPR;
2) udziału w rozgrywkach piłki ręcznej, organizowanych i prowadzonych przez Związek;
3) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki ręcznej;
4) przestrzegania statutu i postanowień MZPR , regulaminów oraz przepisów
obowiązujących w piłce ręcznej.
§ 13
Członkowie wspierający
1. Członkami wspierającymi Związku Małopolskiego mogą być podmioty:
1) które posiadają osobowość prawną,
2) których celem działania jest osiąganie zysku,
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3) które zobowiążą się do świadczeń materialnych lub finansowych na rzecz Związku.
2. Członkowie wspierający mają prawo:
1) wysuwania postulatów i wniosków do władz MZPR;
2) uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez MZPR;
3) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności MZPR.
3. Członkowie wspierający MZPR zobowiązani są do:
1) opłacania składki członkowskiej obowiązującej w Związku;
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki ręcznej;
3) przestrzegania statutu i postanowień MZPR, regulaminów oraz przepisów
obowiązujących w piłce ręcznej;
4) realizacji zadeklarowanych na rzecz Związku świadczeń finansowych lub materialnych.
§ 14
Członkowie honorowi
1. Członkami honorowymi Związku Małopolskiego mogą być osoby fizyczne szczególnie
zasłużone dla rozwoju piłki ręcznej.
2. Członkowie honorowi MZPR posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych
i wspierających, w szczególności mają prawo zgłaszania postulatów i wniosków do
organów Związku oraz prawo do udziału w walnych zebraniach delegatów, jednak bez
głosu stanowiącego i uprawnień wyborczych.
§ 15
Przyjmowanie członków
1. Na członków zwyczajnych i wspierających Zarząd Związku przyjmuje w drodze uchwały
podmioty, które:
1) spełniają warunki określone w § 12 i 13;
2) złożyły pisemne deklaracje o przystąpieniu do Związku;
3) zobowiązały się do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
b) poddania się jurysdykcji właściwych organów Związku.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu
MZPR.
3. Odmowa nadania podmiotom statusu członka zwyczajnego lub wspierającego następuje
w drodze uchwały Zarządu Związku Małopolskiego i wymaga uzasadnienia.
4. Od uchwały, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do:
1) Zarządu MZPR w Krakowie, jeżeli wniosek podmiotu o przyjęcie w poczet członków
nie został rozpatrzony;
2) Walnego Zebrania Delegatów, jeżeli odmowa przyjęcia w poczet członków została
podjęta uchwałą Zarządu Związku.
§ 16
Forma realizacji uprawnień członkowskich
Swoje obowiązki i prawa członek Związku realizuje bezpośrednio lub poprzez swoich
delegatów.
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§ 17
Ustanie członkostwa Związku
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające w Związku ustaje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji członka złożonej do Zarządu Związku,
2) rozwiązania, postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka Związku.
2. Uchwałę o ustaniu członkostwa w Związku, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Zarząd
Związku zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu.
§ 18
Zawieszenie członka Związku
1. Członek Związku może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
Związku w przypadku naruszenia postanowień statutu.
2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień
statutowych, w tym prawa do udziału w systemie rozgrywek sportowych.
3. Uchwałę o zawieszeniu członka w prawach członkowskich Zarząd podejmuje większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu; uchwała wymaga
uzasadnienia.
§ 19
Przyczyny wykluczenia ze Związku
1. Członek zwyczajny i wspierający Związku może być wykluczony ze Związku uchwałą
Zarządu w przypadku:
1) działania na szkodę MZPR;
2) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Związku;
3) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok
kalendarzowy;
4) zaprzestania realizacji obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 4 lub § 13 ust. 3.
2. Uchwałę o wykluczeniu ze Związku Zarząd podejmuje większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, wymaga uzasadnienia.
§ 20
Odwołania od decyzji w sprawie wykluczenia i zawieszenia
1. Od uchwał, o których mowa w § 18 i 19, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego
Zebrania Delegatów.
2. Odwołanie należy złożyć na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu
MZPR wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 4
Władze Związku Małopolskiego
§ 21
Rodzaje władz Związku
Władzami Związku Małopolskiego są:
1) Walne Zebranie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
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§ 22
Kadencja władz Związku
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Małopolskiego wynosi 4 lata i trwa
od Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego do następnego
Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
§ 23
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Małopolskiego dokonuje w głosowaniu
tajnym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie wyborów.
2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Związku następuje na pierwszych ich
posiedzeniach, bezpośrednio po wyborze.
3. Zarząd i Komisja Rewizyjna MZPR działają na podstawie uchwalonych przez siebie
regulaminów.
§ 24
Uchwały organów Związku
1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały władz MZPR zapadają zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, przeważa głos
przewodniczącego właściwego organu.
2. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej, uchwały władz MZPR zapadają
w głosowaniu jawnym.
3. Organy Związku mogą podejmować prawem przewidziane czynności przy obecności co
najmniej połowy statutowego składu tych władz.
§ 25
Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej
1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej MZPR w Krakowie wygasa z dniem
upływu kadencji tych organów Związku.
2. W trakcie kadencji członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:
1) pisemnej rezygnacji członków tych organów – z dniem złożenia jej do Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej Związku,
2) śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – z dniem ich śmierci.
§ 26
Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
W trakcie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być odwołany
z pełnionej funkcji uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Związku w przypadkach:
1) jaskrawego naruszenia przepisów statutu MZPR, w tym działania na szkodę Związku,
2) uporczywego braku realizacji powierzonych zadań.
§ 27
Kooptacja brakujących członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Związku mają prawo dokooptowania do swoich składów
nowych członków w miejsce tych, których członkostwo w czasie trwania kadencji ustało
lub którzy zostali w tym czasie tego członkostwa pozbawieni.
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2. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej spadnie
poniżej 2/3 ich składów, Zarząd MZPR jest obowiązany do zwołania nie później niż
w ciągu 30 dni Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Delegatów w celu dokonania wyborów uzupełniających do tych organów.
3. Liczba wybranych w trybie kooptacji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może
przekroczyć 1/3 członków tych organów pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Walne Zebranie Delegatów
§ 28
Charakter prawny Walnego Zebrania
1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Związku Małopolskiego.
2. Walne zebrania delegatów dzielą się na :
1) Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów,
2) Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów,
3) nadzwyczajne walne zebrania delegatów.
3. Walne zebrania delegatów są zwoływane przez Zarząd Związku.
4. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów Zarząd zawiadamia członków Związku
nie później niż 30 dni przed datą Zebrania.
5. Zarząd powinien dostarczyć delegatom materiały dotyczące Zebrania (sprawozdanie
Związku, projekty regulaminu i porządku obrad) w terminie nie późniejszym niż na 14 dni
przed datą Zebrania.
6. Obrady Walnego Zebrania Delegatów odbywają się na podstawie regulaminu obrad
opartego o niniejszy statut i zatwierdzonego przez delegatów na Walnym Zebraniu.
§ 29
Delegaci na walne zebranie
1. Delegatów na walne zebranie wyznaczają będące członkami zwyczajnymi MZPR:
1) kluby sportowe posiadające drużyny w rozgrywkach Superligi i I ligi – po jednym
delegacie na każdą z tych drużyn;
2) pozostałe kluby – po jednym delegacie każdy.
2. Członek Zarządu Związku nie może być wyznaczony delegatem na walne zebrania,
o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 2 i 3.
3. Mandat delegata jest ważny na tym walnym zebraniu, na które delegat został wyznaczony.
§ 30
Uczestnicy walnych zebrań delegatów Związku
W walnych zebraniach delegatów Związku biorą udział:
1) z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym – delegaci
wyznaczeni przez członków zwyczajnych w trybie określonym w § 29;
2) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie ustępujących:
Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszone przez Zarząd osoby;
3) z głosem doradczym – członkowie honorowi i przedstawiciele członków wspierających.
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§ 31
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
1. Zwyczajne Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów odbywają się co 4 lata.
2. Do kompetencji Zebrania, o którym mowa w ust. 1, należy:
1) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności ustępujących: Zarządu
i Komisji Rewizyjnej;
2) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi
oraz poszczególnym jego członkom;
3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) uchwalanie generalnych kierunków działalności i założeń programowych Związku;
5) zatwierdzanie regulaminu wyborów;
6) zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad;
7) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uczestników Zebrania;
8) uchwalanie statutu i zmian w statucie Związku;
9) uchwalanie zasad płacenia i wysokości składek członkowskich;
10) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku;
11) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Związku,
12) rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu Związku, o których
mowa w § 20;
13) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku;
14) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
MZPR.
3. Dla ważności Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego lub
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego wymagane jest
uczestniczenie w nim:
1) w I terminie – 75 % delegatów,
2) w II terminie – 50 % delegatów + 1.
§ 32
Walne Zebranie Sprawozdawcze
1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów MZPR odbywa się co dwa lata,
w połowie kadencji.
2. Walne Zebranie, o którym mowa w ust. 1:
1) rozpatruje i zatwierdza sporządzone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Związku
za okres poprzedzający Zebranie;
2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe MZPR za okres poprzedzający
zebranie, które zaopiniowane jest przez Komisję Rewizyjną;
3) podejmuje uchwały w innych sprawach, za wyjątkiem spraw wymienionych w § 31 ust.
2 pkt 1- 5.
3. Dla ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczego wymagane jest uczestniczenie w nim:
1) w I terminie – 50 % delegatów + 1,
2) w II terminie – delegatów bez względu na ich liczbę.
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§ 33
Nadzwyczajne walne zebrania delegatów
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku:
1) z własnej inicjatywy wyrażonej w uchwale,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 2/3 członków zwyczajnych,
4) w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest w terminie 3 tygodni od daty
podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd lub zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie
nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno być złożone na piśmie
z podaniem celu jego zwołania.

Rozdział 6
Zarząd Związku Małopolskiego
§ 34
Skład Zarządu MZPR
1. Zarząd MZPR składa się z 7 – 11 członków, przy czym decyzję o liczbie członków
Zarządu obowiązującej w danej kadencji podejmuje w drodze uchwały Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze.
2. Zarząd MZPR w drodze głosowania wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch
wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
§ 35
Członkowie Zarządu
1. Członkiem Zarządu MZPR nie może być członek innych władz Związku.
2. Członek Zarządu MZPR jest obowiązany do powstrzymania się od wszelkiej działalności
sprzecznej z interesami Związku.
3. Członek Zarządu MZPR podlega wyłączeniu od rozstrzygania spraw, w których interesy
Związku pozostają w sprzeczności z interesami danego członka, interesami jego osób
najbliższych lub z interesami osób z nim osobiście powiązanych.
4. Przez osoby bliskie, o których mowa w ust. 3, rozumie się osoby wyszczególnione w art.
115 §11 Kodeksu karnego.
§ 36
Umowy z członkami Zarządu
1. Członkowie Zarządu pracują społecznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W celu zapewnienia prawidłowej działalności Związek może zawierać umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawne z Prezesem oraz – na jego wniosek – z innymi członkami Zarządu.
3. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera członek Komisji Rewizyjnej MZPR
wyznaczony w trybie określonym w § 44 ust. 2.
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§ 37
Kompetencje Zarządu
1. Do zakresu działania Zarządu MZPR należy realizacja celów i form działania Związku
określonych w rozdziale 2, a w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami MZPR oraz reprezentowanie Związku na zewnątrz,
z uwzględnieniem ust. 2;
2) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów;
3) zatwierdzanie rocznych programów działania i planów finansowych oraz sporządzanie
sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności MZPR;
4) powoływanie komisji sportowych Związku, zatwierdzanie regulaminów ich pracy oraz
sprawowanie nadzoru i ocena ich pracy;
5) zarządzanie majątkiem MZPR, z uwzględnieniem postanowienia § 55;
6) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich oraz rozpatrywanie spraw spornych
powstałych pomiędzy członkami MZPR;
7) zwoływanie walnych zebrań delegatów Związku;
8) podejmowanie starań o zabezpieczenie finansowe na działalność sportowoorganizacyjną;
9) reprezentowanie interesów MZPR w Związku Piłki Ręcznej w Polsce;
10) wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników MZPR, z uwzględnieniem
ust. 3.
11) interpretacja regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego MZPR;
12) wykonywanie innych zadań wyszczególnionych w statucie.
2. Zarząd MZPR jest reprezentowany na zewnątrz przez Prezesa lub upoważnionego przez
niego Wiceprezesa.
3. Czynności z zakresu prawa pracy za Związek Małopolski jako pracodawcę dokonuje
Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego jeden z wiceprezesów.
§ 38
Posiedzenia Zarządu
1. Zarząd MZPR realizuje swoje zadania statutowe na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w jego nieobecności – jeden z wiceprezesów,
z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podjęte w czasie posiedzeń uchwały –
numerowane.
§ 39
Prezydium Zarządu
1. Prezydium Zarządu stanowią: Prezes, dwóch wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
2. Prezydium realizuje uprawnienia Zarządu w okresie pomiędzy jego posiedzeniami.
3. Prezydium może podejmować uchwały przy obecności minimum 50% członków.
4. O podjętych uchwałach i decyzjach Prezydium informuje Zarząd na najbliższym jego
posiedzeniu. Zarząd ma prawo uchylić lub zmienić decyzje Prezydium.
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Rozdział 7
Komisja Rewizyjna MZPR
§ 40
Charakter prawny Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna Związku Małopolskiego jest organem kontroli wewnętrznej
Związku.
§ 41
Skład Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 – 5 osób, przy czym decyzję o liczbie członków
Komisji obowiązującej w danej kadencji podejmuje w drodze uchwały Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze.
2. Komisja wyłania spośród swego składu przewodniczącego, który kieruje jej pracami, oraz
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma
prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu MZPR z głosem doradczym.
§ 42
Członkowie Komisji
1. Członkami Komisji Rewizyjnej MZPR nie mogą być:
1) członkowie Zarządu i pracownicy etatowi Związku;
2) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
3) osoby, które w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. byli
pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa,
wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1575).
2. W przypadku sprzeczności interesów MZPR z interesami członków Komisji Rewizyjnej,
ich osób najbliższych oraz osób z nimi osobiście powiązanych członek Komisji podlega
wyłączeniu od prowadzenia danej sprawy; przepis § 35 ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.
§ 43
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod
względem celowości, rzetelności oraz gospodarności działań.
2. Kontrolą Komisji Rewizyjnej może być objęta także działalność organizacyjnoszkoleniowa Związku, działalność poszczególnych komisji Zarządu oraz imprezy sportowe
finansowane ze środków Związku.
3. W czasie kontroli Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Związku, żądać
od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać oceny stanu majątku Związku.
Na zakończenie kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół kontroli oraz przedstawia
go podmiotowi kontrolowanemu i Zarządowi Związku.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych
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nieprawidłowości, a Zarząd bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest do rozpatrzenia tych
wniosków, udzielenia wyjaśnień i realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 44
Umowy z członkami Zarządu
1. Komisja Rewizyjna MZPR jest uprawniona do zawierania umów z członkami Zarządu oraz
do reprezentowania Związku w sporach z tymi osobami.
2. Komisja w drodze uchwały wyznacza jednego ze swoich członków do wykonywania
czynności, o których mowa w ust. 1.
§ 45
Zadania Komisji na Walnym Zebraniu
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie
ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Związku Małopolskiego i poszczególnym jego członkom.

Rozdział 8
Nagrody i wyróżnienia
§ 46
Prawo nagradzania i wyróżniania
Związek Małopolski ma prawo wyróżniania i nagradzania osób prawnych i fizycznych,
zasłużonych dla piłki ręcznej, a w szczególności klubów, zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów i wolontariuszy.
§ 47
Zasady przyznawania wyróżnień
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przepisy
MZPR.
§ 48
Odznaczenia państwowe i resortowe
MZPR może występować również o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych
wolontariuszom, trenerom i zawodnikom swojej dyscypliny sportu.

Rozdział 9
Odpowiedzialność dyscyplinarna w MZPR
§ 49
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej
1. Członkowie MZPR oraz ich przedstawiciele, zawodnicy, trenerzy, lekarze, instruktorzy,
sędziowie oraz delegaci i wolontariusze Związku ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną
za naruszenie reguł technicznych i dyscyplinarnych w czasie lub w związku z zawodami
piłki ręcznej w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym MZPR.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) organy MZPR uprawnione do orzekania w sprawach dyscyplinarnych oraz ich
kompetencje,
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2) przewinienia dyscyplinarne oraz rodzaje kar za ich popełnienie,
3) zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego.
§ 50
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów antydopingowych
Członkowie MZPR i ich przedstawiciele, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, agenci,
lekarze, fizjolodzy, masażyści, sędziowie oraz delegaci i wolontariusze Związku ponoszą
odpowiedzialność za naruszenie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w piłce ręcznej
w trybie i na zasadach ustanowionych przez Polską Agencję Antydopingową.
§ 51
Skargi na decyzje dyscyplinarne
Stronom postępowania dyscyplinarnego od ostatecznych decyzji organów MZPR
w sprawach, o których mowa w § 20 oraz w § 49 , przysługuje skarga do Trybunału
Arbitrażowego do Spraw Sportu w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 9a ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.).

Rozdział 10
Majątek Związku
§ 52
Składniki majątku Związku
Majątek MZPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 53
Składniki funduszy związkowych
Na fundusze MZPR składają się:
składki członkowskie,
dobrowolne wkłady i wpłaty członków MZPR,
dotacje,
darowizny,
inne wpływy i dochody z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 54
Czyny zabronione w działalności gospodarczej MZPR
1. W toku prowadzonej przez Związek Małopolski działalności zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Związku zobowiązań w stosunku do
członków MZPR, członków jego władz lub pracowników oraz ich osób bliskich;
2) przekazywania majątku MZPR lub jego wykorzystywania na rzecz członków Związku,
członków jego władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
stosowane w relacjach z osobami trzecimi, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Związku, członkowie władz MZPR lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
2. W odniesieniu do osób bliskich przepis § 35 ust. 4 stosuje się.

- 13 -

§ 55
Prawo do decyzji majątkowych
Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych MZPR wymagane są
podpisy Prezesa i Sekretarza Związku działających wspólnie albo podpisy dwóch członków
Zarządu upoważnionych uchwałą Zarządu Związku.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 56
Zmiany statutu i likwidacja MZPR
1. Zmiany statutu oraz likwidacja MZPR mogą być dokonane wyłącznie w drodze uchwał
Walnego Zebrania Delegatów podjętych większością 2/3 głosów osób posiadających głos
stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze oraz w obecności co najmniej 50% + 1
tych osób.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania MZPR powinna określać sposób jego likwidacji oraz cel,
na jaki zostanie przeznaczony majątek Związku, z uwzględnieniem zobowiązań na nim
ciążących.
§ 57
Prawo interpretacji postanowień statutu
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów
MZPR, a w okresie pomiędzy walnymi zebraniami delegatów – Zarządowi Związku.
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