
STATUT 

Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 

w Lublinie 

 

Zatwierdzony Uchwałą nr  

Walnego Zebrania Delegatów WZPS w Lublinie 

 z dn.   2016 r. 
 

(tekst jednolity) 
 
 
 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

 
§ 1. 

Wojewódzki Związek piłki Siatkowej w Lublinie, zwany dalej WZPS, jest związkiem sportowym, 
działającym w dziedzinie piłki siatkowej, siatkówki plażowej oraz innych odmian piłki siatkowej 
aprobowanych przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) i Europejską Konfederację 
Piłki Siatkowej (CEV). 
 

§ 2. 
Terenem działania WZPS jest województwo lubelskie, a siedzibą miasto Lublin. 
 

§ 3. 
1. WZPS działa w formie stowarzyszenia. 
2. WZPS jest dobrowolną, samorządną  organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych 

w niej członków. 
3. WZPS posiada osobowość prawną. 
 

§ 4. 
1. WZPS opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy i członków w nim zrzeszonych. 
2. WZPS do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 
3. WZPS nie działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Dochody przeznaczane są wyłącznie 

na realizację celów statutowych. 
 

§ 5. 
1. WZPS jest członkiem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i w swej działalności kieruje się jego 

statutem, regulaminami, uchwałami jego władz i wytycznymi PZPS. 
2. WZPS może być członkiem innych stowarzyszeń. 
 

§ 6. 
WZPS może posiadać odznaki organizacyjne, emblematy, barwy, logo oraz pieczęcie. Ich wzór, 
treść i zasady stosowania określa Zarząd WZPS w drodze uchwały. 
 
 



Rozdział II 
Cele i kierunki działania 

 
§ 7. 

1. Celem WZPS jest: 
a) upowszechnianie i podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego oraz kwalifikacji 

zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów, 
b) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój 

piłki siatkowej w województwie, 
c) reprezentowanie interesów piłki siatkowej wobec organów  administracji samorządowej i 

państwowej, a także wobec innych podmiotów, 
d) prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej z zakresu sportu i zdrowia,  
e) koordynacja działań członków WZPS, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i 

działaczy na rzecz wzajemnej współpracy i utrzymania odpowiednich relacji, 
f) zapewnienie poszanowania historii i tradycji dotyczącej piłki siatkowej na Lubelszczyźnie, 
g) propagowanie i upowszechnianie zasad olimpizmu, idei oraz edukacji olimpijskiej oraz 

właściwych postaw sportowych. 
2. Dla osiągania celów o których mowa w ust. 2. WZPS może podejmować uchwały i decyzje 

wiążące członków WZPS, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłki 
siatkowej, a także podejmować działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na 
prowadzenie działalności statutowej. 

 
§ 8. 

WZPS swoje cele realizuje poprzez: 
1. organizowanie i prowadzenie rozgrywek o mistrzostwo województwa lubelskiego w 

poszczególnych kategoriach rozgrywek, w tym stanowiących w sposób bezpośredni lub 
pośredni element ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej i 
siatkówce plażowej oraz innych imprez i zawodów sportowych, 

2. prowadzenie szkolenia i doskonalenia kwalifikacji kadry trenersko – instruktorskiej we 
współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami, 

3. szkolenie i doskonalenie kwalifikacji sędziów, w szczególności przez organizację szkoleń i 
kursów o różnych poziomach zaawansowania, 

4. szkolenie i doskonalenie kwalifikacji organizatorów sportu, 
5. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami WZPS,  
6. opracowanie zasad oraz nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we 

współzawodnictwie sportowym, 
7. szkolenie zawodników, w tym między innymi powoływanie i szkolenie kadr wojewódzkich, 

organizacja obozów sportowych, zgrupowań i innych akcji szkoleniowych, 
8. realizację całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom licencji 

uprawniających do uprawiania sportu – piłki siatkowej i siatkówki plażowej, 
9. wspieranie działalności klubów sportowych, a w szczególności uczniowskich klubów 

sportowych i innych podmiotów działających na rzecz piłki siatkowej i siatkówki plażowej oraz 
programów mających na celu krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży, 

10. działalność na rzecz zapewnienia przestrzegania przez członków WZPS, zawodników, trenerów, 
instruktorów, pozostałych członków zespołów, sędziów i działaczy Statutu WZPS, regulaminów 
oraz innych przepisów i zasad regulujących działalność w sferze sportu – piłki siatkowej, 

11. działalność na rzecz popularyzacji piłki siatkowej w środkach masowego przekazu, w tym przez 
działalność promocyjną i marketingową, 



12. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących piłki siatkowej oraz siatkówki 
plażowej, niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla organów 
administracji państwowej i innych podmiotów, 

13. utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z organizacjami i związkami sportowymi, 
jednostkami naukowymi i badawczymi, organizacjami społecznymi oraz z innymi podmiotami – 
w kraju i zagranicą, 

14. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego współzawodnictwa 
sportowego i organizowanych zawodów, 

15. podejmowanie działań służących pozyskiwaniu różnorodnych środków finansowych na 
realizację celów i zadań statutowych, w tym prowadzenie działalności gospodarczej, 

16. podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczaniu środków finansowych 
na realizację celów i zadań statutowych, 

17. ponoszenie kosztów reprezentowania WZPS w relacjach z klubami i organizacjami siatkarskimi, 
18. ponoszenie innych wydatków związanych z realizacją celów statutowych. 
 

§ 9. 
Realizację zadań, o których mowa w § 8 WZPS może powierzyć lub prowadzić we współpracy ze 
swoimi członkami lub podmiotami zewnętrznymi. 
 

 

 

Rozdział III 

Członkowie WZPS – prawa i obowiązki 

 
§ 10. 

Członkowie WZPS dzielą się na: 
1. zwyczajnych, 
2. honorowych, 
3. wspierających. 
 

§ 11. 
1. Członkami zwyczajnymi WZPS mogą być kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej. 
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju piłki 

siatkowej. 
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele WZPS i 

wspierająca go materialnie. 
 

§ 12. 
1. Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są uchwałą Zarządu WZPS na podstawie 

pisemnego zgłoszenia. Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłaty składki członkowskiej. 
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu WZPS. 
 

§ 13. 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) uczestniczenia z głosem stanowiącym w WZD WZPS, 
b) biernego i czynnego prawa wyborczego, 
c) zgłaszania wniosków i postulatów do władz WZPS oraz do oceniania ich działalności, 
d) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających z przynależności do WZPS. 



2. Członkowie honorowi mają prawo do: 
a) uczestniczenia z głosem doradczym w WZD WZPS, 
b) biernego prawa wyborczego, 
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności WZPS. 

3. Członkowie wspierający mają prawo do: 
a) uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli w WZD WZPS, 
b) biernego prawa wyborczego, 
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności WZPS. 

 
§ 14. 

Wszyscy Członkowie WZPS niezależnie od ich statutu zobowiązani są do: 
1. przestrzegania statutu, regulaminów i przepisów regulujących uprawianie piłki siatkowej w 

Rzeczpospolitej Polskiej, 
2. udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez WZPS, 
3. opłacania składek członkowskich w ustalonej przez Zarząd wysokości i terminie – z tego 

obowiązku zwolnieni są członkowie honorowi i wspierający, 
4. podporządkowania się uchwałom władz PZPS i WZPS. 
 

§ 15. 
Członkostwo wygasa w przypadku: 
1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec WZPS, 
2. wykluczenia na mocy prawomocnej uchwały Zarządu za nieprzestrzeganie zarządzeń 

niniejszego Statutu lub regulaminów, uchwał władz WZPS oraz innych przepisów 
obowiązujących w działalności sportowej lub działanie na szkodę WZPS,  

3.  w przypadku niepłacenia składek przez okres 1 roku po uprzednim drugim upomnieniu. 
4. rozwiązania, likwidacji, upadłości lub śmierci Członka WZPS. 

 
         § 16. 

W przypadku naruszania przez Członka WZPS postanowień: Statutu, regulaminów bądź uchwał 

WZPS i innych aktów normujących działanie, Zarządowi WZPS 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 uchybień, 
3. zawieszenia w prawach Członka na okres 6 miesięcy (zawieszenie polega na okresowym 

pozbawieniu statutowych uprawnień, w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach 
sportowych organizowanych przez WZPS i PZPS, 

4. wykluczenia. 
 

§ 17. 
1. Od uchwał Zarządu WZPS o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka przysługuje prawo 

odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu WZPS. 

2. W przypadku złożenia odwołania od uchwały Zarządu WZPS, o której mowa w ust. 1., Komisja 
Rewizyjna dokonuje analizy sytuacji będącej podstawą podjętej uchwały i przedstawia swoją 
opinię Walnemu Zebraniu Delegatów. 

3. Od uchwał WZD WZPS przysługuje prawo odwołania do Zarządu PZPS w terminie 30 dni od 
daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu WZPS. 

 
 
 



Rozdział IV 

Władze WZPS 

 
§ 18. 

Władzami WZPS są: 
1. Walne Zebranie Delegatów WZPS, 
2. Zarząd WZPS, 
3. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 19. 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej i głosowania w sprawach osobowych odbywają się w trybie 

tajnym. Nie dotyczy to wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów. 
3. Walne Zebranie Delegatów. może większością 2/3 głosów postanowić iż głosowanie w sprawie 

wymienionych w ust. 2 w zdaniu pierwszym odbywa się w trybie jawnym. 
4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek może stanowić urzędujący członek 

Zarządu. 
 

§ 20. 
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy 

ubyli w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej 
liczby członków pochodzących z wyboru. 

a) Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem wyboru nowych władz na 
Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym 

b) Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w 
przypadku odwołania go przez WZD lub z chwilą przyjęcia rezygnacji i odwołania przez 
Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz w skutek jego śmierci. 

c) Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również wskutek utraty wybieralności z 
przyczyn określonych w § 27. ust. 6. 

2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji 
z innych przyczyn niż odwołanie, Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji 
do swojego składu nowych członków, z tym że ich liczba nie może przekraczać1/3 liczby 
członków pomocniczych z wyboru. 

3. Mandat członka władz wybranego w trakcie kadencji wygasa w terminie określonym w ust. 1. 
 
 
 

Walne Zebranie Delegatów 
 

§ 21. 
1. Najwyższą władzą WZPS jest Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej WZD), które może być 

zwyczajne bądź nadzwyczajne. 
2. WZD jest władne do podejmowania uchwał i może obradować skutecznie przy obecności co 

najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie bez 
względu na ilość obecnych delegatów. 

3. Ilość delegatów przypadających poszczególnym członkom jest określana według klucza 
uchwalonego przez Zarząd WZPS. 

 



§ 22. 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd co dwa lata jako zebranie 

Sprawozdawcze oraz co 4 lata jako Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZD powiadamia Delegatów Zarząd WZPS co najmniej 

14 dni przed terminem. 
3. Nadzwyczajne WZD może być zwołane: 

a) na mocy uchwały Zarządu WZPS, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków WZPS. 

4. Nadzwyczajne WZD zwoływane jest przez Zarząd WZPS w terminie 30 dni od daty podjęcia 
uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
§ 23. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 
1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności WZPS, 
2. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium członkom władz WZPS, 
3. uchwalanie kierunków i programów działalności WZPS, 
4. wybór, zawieszenie lub odwołanie Prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
5. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego WZPS, 
6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania WZPS, 
7. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej WZPS oraz przepisów 

dyscyplinarnych WZPS, 
8. wybór delegatów na Walne Zebranie PZPS, 
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu WZPS. 
 

§ 24. 
1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym delegaci członków 
zwyczajnych WZPS, 

b) z głosem doradczym oraz biernym prawem wyborczym – członkowie ustępującego 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi, członkowie wspierający lub ich 
przedstawiciele oraz zaproszeni goście. 

2. Obrady WZD odbywają się na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez delegatów na 
danym Zebraniu. Obrady WZD są protokołowane. 

 
 
 

Zarząd WZPS 
 

§ 25. 
1. Zarząd WZPS składa się z 9 do 13 członków stosownie do ustaleń WZD. 
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera: dwóch Wiceprezesów i Sekretarza. 
3. Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego wybierany jest przez środowisko sędziowskie i jest 

rekomendowany w skład Zarządu na WZD. 
4. Zarząd może wybrać ze swojego grona Prezydium w liczbie 5 osób, w skład którego wchodzą z 

urzędu Prezes i Wiceprezesi. 
5. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji, Zarząd spośród członków Zarządu 

wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów wybiera nowego Prezesa. 
6. Ustąpienie z funkcji Prezesa nie jest równoznaczne z ustąpieniem z funkcji członka Zarządu. 



§ 26. 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał, zaś prezydium w miarę 

potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
2. Posiedzenia Zarządu lub Prezydium zwołuje i prowadzi Prezes lub wyznaczony przez Prezesa 

Wiceprezes. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
3. Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równości głosów 
decyduje głos Prezesa lub Wiceprezesa wyznaczonego przez Prezesa do zwołania zebrania. 

4. Zakres działania i tryb pracy Zarządu WZPS określa niniejszy statut i regulamin pracy uchwalony 
przez Zarząd. 

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie: Komisji Rewizyjnej, Wydziałów, Komisji 
oraz inne osoby zaproszone z głosem doradczym. 

 
§ 27. 

Do kompetencji Zarządu WZPS należy: 
1. reprezentowanie WZPS na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2. realizowanie uchwał WZD, 
3. kierowanie całokształtem działalności i zarządzanie majątkiem i funduszami WZPS, w tym: 

a) uchwalanie planów działania i budżetu WZPS, 
b) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego WZPS, 
c) ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego do rozgrywek, składek członkowskich, 

wydania lub przedłużania ważności licencji lub certyfikatów, ekwiwalentów lub ryczałtów 
sędziowskich oraz innych opłat na rzecz WZPS, 

d) występowanie do właściwych instytucji z wnioskiem w sprawie dotacji dla WZPS, 
4. koordynowanie działalności członków WZPS, 
5. określanie struktury organizacyjnej WZPS, w tym ustalanie zasad pracy Biura WZPS, 

powoływanie, rozwiązywanie, zatwierdzanie składów osobowych wydziałów, komisji i 
zespołów problemowych oraz określenie zakresu ich kompetencji, 

6. opracowywanie, uchwalanie i wydawanie regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów 
prawnych niezastrzeżonych dla innych organów WZPS i podmiotów, 

7. powoływanie trenerów kadr wojewódzkich oraz trenerów koordynatorów szkolenia 
wojewódzkiego, 

8. powoływanie i zatwierdzanie składów osobowych kadr wojewódzkich w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, 

9. przyjmowanie, zawieszanie w prawach członkowskich i wykluczanie z członkostwa WZPS,  
10. nadawanie klubom, zawodnikom, trenerom, pozostałym członkom zespołów i sędziom licencji 

lub certyfikatów uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, a także 
przedłużanie ważności, zawieszanie ważności oraz pozbawianie tych dokumentów na skutek 
stosownych postanowień dyscyplinarnych właściwych Wydziałów WZPS lub Zarządu, 

11. wspieranie procesu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej oraz sędziowskiej, 
12. koordynowanie i kierowanie systemem współzawodnictwa sportowego i szkolenia, w tym 

ustalanie zasad, warunków i trybu czasowej i definitywnej zmiany przynależności klubowej 
przez zawodników, 

13. rozstrzyganie sporów między członkami WZPS, 
14. nagradzanie i karanie członków WZPS, w tym: zawodników, trenerów, pozostałych członków 

zespołów, sędziów i działaczy, 
15. rozpatrywanie odwołań członków WZPS od decyzji organów WZPS, 
16. zwoływanie WZD i ustalanie zasad ordynacji wyborczej 
17. wybór Prezesa WZPS w trakcie trwania kadencji, 



18. nadzór nad działalnością Biura WZPS oraz powołanych jednostek organizacyjnych, 
19. podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz WZPS. 
 
 
 

Komisja Rewizyjna WZPS 
 

§ 28.  
1. Komisja Rewizyjna WZPS składa się z 3 do 5 osób, stosownie do ustaleń WZD. 
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. 
3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być delegaci na WZD oraz osoby spoza tego grona z 

zastrzeżeniem § 29. 
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, osoby pełniące funkcję 

księgowego WZPS, Członkowie Wydziału Gier i Dyscypliny lub etatowi pracownicy WZPS. 
 

§ 29. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej WZPS w szczególności należy: 
1. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących WZPS oraz występowanie w tych 

sprawach z wnioskami i inicjatywami do Zarządu, a także na WZD, 
2. sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności WZPS, w tym przeprowadzanie 

przynajmniej 1 raz w roku kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej WZPS 
oraz żądanie informacji o bieżących pracach Zarządu i Biura WZPS, 

3. wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień oraz określanie 
terminu i sposobu usunięcia, 

4. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów oraz występowanie 
z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi WZPS 

 
§ 30. 

Członkowie ustępujących władz WZPS, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą kandydować do 
nowo wybieranych władz WZPS. 
 

 

 

Rozdział V 

Nagrody i odpowiedzialność dyscyplinarna 

 
§ 31. 

1. Zarząd WZPS ma prawo do nadawania odznaczeń, przyznawania nagród i wyróżnień dla 
zawodników, trenerów, sędziów, działaczy, klubów oraz innych osób i organizacji zasłużonych 
dla piłki siatkowej. 

2. Zarząd WZPS ma prawo występować do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, administracji 
państwowej i samorządowej oraz innych organizacji z wnioskami o nadanie odznaczeń, 
przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, sędziów i działaczy WZPS. 

3. Rodzaje odznaczeń, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 oraz warunki i zasady ich 
przyznawania określają Regulaminy wewnętrzne WZPS. 

 
 



§ 32. 
Zarząd WZPS ma prawo nakładania kar na kluby WZPS, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy. 

Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa Regulamin dyscyplinarny PZPS. 

 

 

 

Rozdział VI 

Majątek WZPS 

 

§ 33. 
Majątek WZPS stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 34. 
Na fundusze WZPS składają się: 
1. składki członkowskie, 
2. dotacje, 
3. subwencje, 
4. dochody z działalności gospodarczej, 
5. darowizny, spadki i zapisy. 
6. inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności WZPS, w szczególności środki pozyskane na 

realizację zadań zleconych. 
 

§ 35. 
WZPS może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić działalność gospodarczą w celu 
uzyskania funduszy na zabezpieczenie działalności statutowej, jak też w tym celu może tworzyć lub 
przystępować do spółek z innymi podmiotami gospodarczymi. 
 

§ 36. 
Dla ważności oświadczenia woli WZPS dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagane 
jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa i Wiceprezesa, Prezesa i innego 
członka Zarządu uprawnionego przez Zarząd, Wiceprezesa i innego członka Zarządu uprawnionego 
przez Zarząd, z zastrzeżeniem § 37. 
 

§ 37. 
1. Do aktu nabycia, zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest prawomocna 

uchwała Zarządu WZPS. 
2. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem WZPS w stosunku do jego 
członków i członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, bądź 
członkowie organów oraz pracownicy WZPS pozostają w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów 
lub pracownicy lub osoby im bliskie na zasadach mniej korzystnych niż rynkowe. 

 

§ 38. 
Zakres i zasady działalności finansowej WZPS regulują ogólnie obowiązujące przepisy. 



Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie się WZPS 

 
§ 39. 

Zmiana statutu lub rozwiązanie się WZPS może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania 
Delegatów, podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
delegatów uprawnionych do głosowania. 
 

§ 40. 
Uchwała o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ rejestracyjny. 
 

§ 41. 
Uchwała o rozwiązaniu WZPS winna określić sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku 
WZPS. 
 

§ 42. 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach. 
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do właściwego Rejestru.  
 


