STATUT
POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
§ 1.
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej jest związkiem sportowym w rozumieniu ustawy
o sporcie, o której mowa w § 3 Statutu, zrzeszającym stowarzyszenia kultury fizycznej oraz
spółki akcyjne (kluby sportowe) zwany dalej PWZPR.
§ 2.
Terenem działania PWZPR jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą miasto Gdańsk.
§ 3.
PWZPR działa na podstawie:
- Ustawy o sporcie,
- Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,
- Ustawy o działalności Pożytku Publicznego i wolontariacie w szczególności rozdział 3 art.
20 z punktami 1-7
- Niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4.
1. PWZPR opiera swoją działalność na pracy członków w nim zrzeszonych oraz woluntariuszy.
2. PWZPR dla realizacji swoich zadań może tworzyć podmioty zależne, w tym spółki prawa
handlowego. Zyski z tej działalności będą przeznaczone na cele statutowe PWZPR.
3. Do prowadzenia swoich spraw, PWZPR może zatrudniać pracowników.
§5.
PWZPR jest członkiem zwyczajnym Związku Piłki Ręcznej w Polsce zwanego dalej ZPRP
i korzysta ze wszystkich uprawnień wynikających ze statutu ZPRP.
§6.
PWZPR używa pieczęci, odznak i zapisów organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w
tym zakresie przepisów.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PWZPR.
§7.
Celami PWZPR są:
1) organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce ręcznej i piłce ręcznej plażowej
oraz organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w województwie
pomorskim w piłce ręcznej i piłce ręcznej plażowej,
2) powoływanie kadr województwa pomorskiego w różnych kategoriach wiekowych w piłce
ręcznej i piłce ręcznej plażowej oraz przygotowywanie ich do udziału w imprezach rangi
krajowej,
3) reprezentowanie w kraju piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej województwa
pomorskiego,
4) popularyzowanie i działanie na rzecz rozwoju wszelkich form piłki ręcznej w
województwie pomorskim.
§ 8.
PWZPR realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
2. Prowadzenie działalności wychowawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w zakresie piłki
ręcznej i piłki ręcznej plażowej.
3. Szkolenie oraz doskonalenie kadr dla potrzeb piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej, zwłaszcza
trenerów, instruktorów i sędziów.
4. Organizację i realizację współzawodnictwa sportowego.
5. Reprezentowanie dyscypliny sportowej piłka ręczna i piłka ręczna plażowa z terenu swego
działania.
§ 9.
W celu realizacji swych zadań PWZPR:
1. Zrzesza kluby sportowe działające w zakresie piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej.
2. Wydaje komunikaty i regulaminy określające zasady organizowanych przez siebie imprez,
wytyczne dla działalności swych członków, programy roczne imprez sportowych i
szkoleniowych.
3. Kontroluje przestrzegania przepisów, regulaminów ZPRP oraz własnych.
4. Ustala składy reprezentacji we wszystkich kategoriach wiekowych do zawodów sportowych,
w których powołanie reprezentacji jest potrzebne.
5. Prowadzi działalność wychowawczą i szkoleniową w zakresie szkolenia zawodników,
instruktorów, trenerów, sędziów oraz działaczy piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej.
6. Nadaje klasy sportowe zawodnikom.
7. Prowadzi ewidencję wszystkich zawodników zgłoszonych przez swych członków oraz
wyraża zgodę na zmianę barw klubowych według obowiązujących zasad.
8. Rozwija działalność informacyjno-propagandową w zakresie piłki ręcznej i piłki ręcznej
plażowej, współdziałając w szczególności z prasą, radiem i telewizją.

9. Nadzoruje i koordynuje działalność członków w zakresie piłki ręcznej i piłki ręcznej
plażowej, wynikającą z ich przynależności do PWZPR.
10. Uczestniczy z głosem stanowiącym swych delegatów w Walnych Zebraniach ZPRP.
11. Rozstrzyga, a w szczególnych przypadkach kieruje do rozstrzygnięcia przez ZPRP spory
powstałe wśród członków PWZPR, zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy na
swym terenie działania
12. Stosuje inne środki działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie okażą
się niezbędne do realizacji swych zadań statutowych.
§ 10.
PWZPR realizując zadania statutowe współdziała z:
1. Władzami terenowymi i przestrzega obowiązujące przepisy.
2. Pomorską Federacją Sportu.
3. Uczelniami wychowania fizycznego, władzami oświatowymi, organizacjami
zainteresowanymi rozwojem i upowszechnianiem piłki ręcznej .
4. ZPRP i innymi wojewódzkimi związkami piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej.
§ 11.
PWZPR może prowadzić działalność gospodarczą z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE PWZPR, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12.
Członkowie PWZPR dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych.
§ 13.
1. Członkami zwyczajnymi PWZPR mogą być kluby sportowe, które:
1) posiadają osobowość prawną, z tym, że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być
członkami wspierającymi.
2) posiadają co najmniej jedną drużynę zdolną do udziału w rozgrywkach piłki ręcznej lub
piłki ręcznej plażowej.
2. Członkami zwyczajnymi PWZPR mogą być także związki sportowe, które:
1) zrzeszają większość klubów piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej z terenu działania
PWZPR,
2) w swoich statutach przewidują prowadzenie spraw piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej
na swoim terenie działania w zakresie nie zastrzeżonym dla ZPRP,
3. Przez działalność, o której mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie rozgrywek w piłce ręcznej lub piłce ręcznej plażowej na
szczeblu województwa,
2) prowadzenie spraw związanych ze zmianami barw klubowych w skali województwa,
3) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem kadr dla potrzeb piłki
ręcznej lub piłki ręcznej plażowej w danym województwie.
4. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być także podmioty:
1) które posiadają osobowość prawną, z tym, że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą
być członkami wspierającymi.
2) których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności
w zakresie piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej,
5. Przez działalność, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, rozumie się w szczególności:
1) szkolenie i doskonalenie sędziów piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej,
2) szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej,
3) działalność w zakresie marketingu i promocji piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej,
4) działalność w zakresie dostaw strojów i sprzętu do piłki ręcznej lub piłki ręcznej
plażowej.
6. Osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej mogą
uzyskać godność Członka Honorowego PWZPR.
7. Osoby fizyczne, które pełniły funkcję prezesa Zarządu i w sposób szczególny zasłużyły się
dla PWZPR, mogą uzyskać godność Prezesa Honorowego.
§ 14.
1. Członków przyjmuje Zarząd uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Zarząd przyjmuje na członków zwyczajnych w drodze uchwały podmioty, które:
1) spełniły warunki określone w § 13 statutu,
2) zobowiązały się do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów PWZPR,
b) poddania się jurysdykcji właściwych organów PWZPR,
3) złożyły pisemną deklarację o przystąpieniu do PWZPR.
3. Godność Członka Honorowego i Prezesa Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie
Delegatów na wniosek Zarządu Związku.”.
§ 15.
1. Członkowie zwyczajni PWZPR są obowiązani do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów PWZPR,
2) opłacania składek członkowskich w określonym terminie i w ustalonej wysokości,
3) działania dla dobra PWZPR i rozwoju piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej.
2. Kluby sportowe jako członkowie zwyczajni, są obowiązani także do udziału w rozgrywkach
piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej.

3. Związki sportowe jako członkowie zwyczajni, są także obowiązani do realizacji zadań,
o których mowa w § 13 ust. 2.
§ 16.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w walnych zgromadzeniach delegatów z głosem stanowiącym oraz biernym
i czynnym prawem wyborczym,
2) zgłaszania wniosków i postulatów do organów PWZPR,
3) korzystania z pomocy i świadczeń PWZPR, przewidzianych w przepisach prawa
wewnętrznego.
2. Członkowie zwyczajni będącymi klubami mają prawo do udziału w rozgrywkach piłki
ręcznej lub piłki ręcznej plażowej, organizowanych i prowadzonych przez PWZPR.
3. Członkowie zwyczajni będący związkami sportowymi lub podmiotami, o których mowa
w § 13 ust. 4, mają prawo do pierwszeństwa w zakupie przez PWZPR oferowanych przez nich
usług, chyba że zasada pierwszeństwa nie jest prawnie dopuszczalna.
§ 17.
Swoje prawa i obowiązki Członkowie PWZPR realizują bezpośrednio lub poprzez swoich
delegatów.
§ 18.
1. Prezes Honorowy i Członek Honorowy są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie, o których mowa w ust. 1, mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków
do organów Związku oraz do udziału w walnych zgromadzeniach delegatów z czynnym prawem
wyborczym i głosem stanowiącym.
§ 19.
1. Członkostwo zwyczajne w PWZPR ustaje, wskutek:
1) pisemnej rezygnacji członka złożonej do Zarządu PWZPR,
2) rozwiązania, postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka PWZPR.
2. Członek Zwyczajny PWZPR może być wykluczony uchwałą Zarządu w przypadku:
1) działania na szkodę PWZPR,
2) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów PWZPR,
3) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres przekraczający jeden sezon
rozgrywkowy,
4) zaprzestania realizacji obowiązków, o których mowa w § 15.
§ 20.
1. Członek PWZPR może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, 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.

§ 21.
1. Uchwałę o ustaniu członkostwa w PWZPR, o którym mowa w § 19 ust. 1, podejmuje Zarząd
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków PWZPR.
2. Uchwałę o zawieszeniu w prawach członkowskich lub o wykluczeniu z PWZPR, Zarząd
podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
3. Od uchwał, o których mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego
Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.
§ 22.
O ustaniu członkostwa PWZPR zawiadamia każdorazowo ZPRP.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY PWZPR
§ 23.
Organami PWZPR są:
1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 24.
Kadencja organów PWZPR wynosi nie więcej niż 4 lata i trwa od Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów do następnego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów.
WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
§ 25.
1. Najwyższym organem PWZPR jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd
PWZPR.
2. Walne Zebrania Delegatów dzielą się na:
2.1 Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane przez Zarząd PWZPR,
2.2 Sprawozdawcze Zebranie Delegatów zwoływane w połowie kadencji władz PWZPR,
2.3 Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia
wniosku lub podjętej uchwały i obradujące nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. O terminie Walnego Zebrania Delegatów zawiadamia Zarząd PWZPR najpóźniej 30 dni przed
terminem obrad.

§ 26.
Do kompetencji Walnego Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego należy:
1. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z czteroletniej działalności ustępującego
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
2. udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
4. uchwalanie głównych kierunków i programów działania PWZPR.
5. uchwalanie Statutu i zmian w statucie.
6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej w PWZPR.
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia, wykreślenia lub
zawieszenia w prawach członka.
8. uchwalanie regulaminów: Walnego Zebrania Delegatów, pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków PWZPR.
10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd i członków.
11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu PWZPR.
§ 27.
Do kompetencji Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów należy:
1. Rozpatrywanie sprawozdania Zarządu za okres 2 lat.
2. Nadawanie i pozbywanie godności Członka oraz Prezesa Honorowego PWZPR.
3. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków PWZPR.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2 lat.
§ 28.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd PWZPR na wniosek:
1. Komisji Rewizyjnej PWZPR.
2. Co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych PWZPR.
3. Z inicjatywy Zarządu PWZPR.
§ 29.
1. W Walnym Zebraniu Delegatów PWZPR biorą udział:
1) z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym:
a) delegaci członków zwyczajnych wg zasady:
-1 delegat z każdego klubu sportowego aktualnie posiadającego drużynę seniorską w
rozgrywkach szczebla centralnego,
- 1 delegat na 4 zespoły młodzieżowe w klubie uczestniczącym aktualnie w rozgrywkach
wojewódzkich oraz 1 delegat na każdą rozpoczętą 3-kę zespołów młodzieżowych,
b) Prezesi Honorowi i Członkowie Honorowi PWZPR z głosem stanowiącym i czynnym
prawem wyborczym,
c) z głosem doradczy oraz biernym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 31 ust. 7:

- wybrani na poprzednim walnym zgromadzeniu Prezes, członkowie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
- osoby zaproszone przez Zarząd.
2. Delegat klubu sportowego nie może korzystać z więcej niż 1 mandatu.
3. Mandat delegata jest ważny na tym walnym zgromadzeniu, na które delegat został wybrany.
4. Dla odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wymagana jest obecność:
a) w pierwszym terminie – 75% delegatów
b) w drugim terminie – 50% delegatów + 1.
4. Obrady Walnego Zebrania Delegatów odbywają się na podstawie regulaminu obrad opartego
o niniejszy statut i zatwierdzonego przez delegatów na Walnym Zebraniu.
5. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian w
statucie, do podjęcia których wymagana jest większość co najmniej 2/3 delegatów obecnych na
zebraniu oraz z wyjątkiem wyboru Organów, które odbywają się wg § 26 ust.3.
6. Dla ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczego wymagana jest obecność:
a) w pierwszym terminie – 50% delegatów + 1
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę delegatów
ZARZĄD PWZPR
§ 30.
Pracami PWZPR kieruje Zarząd.
§ 31.
1. Zarząd PWZPR składa się z 7 do 9 członków w tym Prezesa.
2. Prezes PWZPR jest wybierany w odrębnym głosowaniu, w pierwszej kolejności.
3. Zasady wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa regulamin wyborów.
4. Kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają delegaci.
5. Zarząd PWZPR ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce
tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie
może przekroczyć liczby 1/3 członków pochodzących z wyboru. W wypadku braku możliwości
skompletowania składu Zarządu zwołuje się Walne Zebranie Nadzwyczajne.
6. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji wyboru nowego Prezesa
dokonuje Zarząd z pośród swoich członków wybranych na Walnym Zwyczajnym Zebraniu
Sprawozdawczo – Wyborczym na najbliższym swoim posiedzeniu. W sytuacji braku decyzji o
wyborze nowego Prezesa z pośród członków Zarządu wybór na funkcję Prezesa następuje na
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.
7. Prezes i członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do
organów Związku w najbliższych wyborach.
8. Funkcję Prezesa Zarządu PWZPR, można pełnić nie dłużej niż dwie następujące po sobie
kadencje.
§ 32.

Członkiem Zarządu PWZPR nie może być osoba, która:
1) jest członkiem Komisji Rewizyjnej PWZPR,
2) prowadzi działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez PWZPR
jego zadań statutowych,
3) była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe, ścigane z oskarżenia publicznego.
§ 33.
1. Członkowie Zarządu pracują społecznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarząd może powierzyć w trybie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wykonywanie
swoich zadań Prezesowi Zarządu, lub na jego wniosek innym członkom Zarządu.
3. Funkcję pracodawcy dla członków Zarządu, o których mowa w ust. 2 wykonuje Prezes
Zarządu.
4. Umowę z Prezesem Zarządu, o której umowa w ust. 2, zawiera osoba wyznaczona uchwałą
Zarządu PWZPR.
5. Zarząd PWZPR ma prawo zatrudniania pracownika do załatwiania spraw bieżących i
organizacyjno – finansowych w oparciu o umowę o pracę. Wyżej wymieniony pracownik może
być również członkiem Zarządu.
§ 34.
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes PWZPR.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesów, Przewodniczących Komisji i Pełnomocnika
ds. finansowych.
3. Honorowy Prezes PWZPR może uczestniczyć w pracach Zarządu i jego komisjach.
4. Zakres działania, organizacja, tryb pracy Zarządu określają regulaminy uchwalone przez
Zarząd.
§ 35.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie PWZPR na zewnątrz,
b) ustalanie planów działalności i preliminarzy finansowych PWZPR,
c) kierowanie działalnością PWZPR,
d) zarządzanie majątkiem i finansami PWZPR,
e) zaciąganie zobowiązań w imieniu PWZPR w ramach statutowej działalności
i zwoływanie Walnych Zebrań,
f) przyjmowanie, skreślenie zawieszenie w prawach oraz wykluczenie członków PWZPR,
g) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością członków PWZPR dotyczącą piłki
ręcznej i piłki ręcznej plażowej, w zakresie wynikającym z ich przynależności do PWZPR,
h) nakładanie kar dyscyplinarnych na członków, działaczy, sędziów, instruktorów i trenerów
według obowiązujących zasad,
i) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania, jeśli nie są one sprzeczne z
uchwałami Walnego Zebrania ZPRP,

j) powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów.
2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 36.
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień
obowiązujących w PWZPR, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków
PWZPR.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określają regulaminy i postanowienia
ZPRP.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4. Organem drugiej instancji jest ZPRP.
§ 37.
Do realizacji zadań PWZPR może powołać komisje stanowiące organy Zarządu, które
są odpowiedzialne przed Zarządem za swoją działalność.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 38.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej PWZPR.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być członkami
innych komisji PWZPR.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych członków
w miejsce tych, którzy ustąpili w trakcie kadencji lub zostali odwołani , przy czym liczba
dokooptowanych członków Komisji nie może przekroczyć liczby 1/3 członków pochodzących z
wyboru.
§ 39.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie okresowych kontroli statutowej i finansowej z gospodarczej działalności
PWZPR.
2. Żądania od Zarządu wyjaśnień dotyczących PWZPR.
3. Określenie sposobów i terminów usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i
usterek.
4. Zgłaszanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi i
ustępującemu Zarządowi.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
NAGRODY I KARY
§ 40.
1. Za aktywną działalność w zakresie realizacji statutowych zadań PWZPR przyznawane
są następujące wyróżnienia:
a) nagrody,
b) dyplomy honorowe,
c) plakietki specjalne i odznaki honorowe PWZPR,
d) tytuły honorowe przyznawane przez Walne Zebranie PWZPR.
2. Członkowie PWZPR oraz ich przedstawiciele, zawodnicy, trenerzy, lekarze, instruktorzy,
sędziowie i delegaci PWZPR, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za nieprzestrzeganie
postanowień Statutu, uchwał PWZPR oraz naruszenie reguł technicznych i dyscyplinarnych w
czasie lub w związku z zawodami piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej w trybie i na zasadach
określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PWZPR.
3. Członkowie PWZPR, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, agenci, lekarze, fizjolodzy,
masażyści, sędziowie i delegaci PWZPR, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za
naruszenie przepisów antydopingowych, określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym,
o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Regulaminie
Antydopingowym IHF, Światowym Kodeksie Antydopingowym WADA oraz w Regułach
Antydopingowych Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, określa w szczególności:
1) organy PWZPR uprawnione do orzekania w sprawach dyscyplinarnych oraz ich
kompetencje,
2) przewinienia dyscyplinarne oraz rodzaje kar za ich popełnienie,
3) zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE PWZPR
§ 41.
1. Majątek Związku, stanowią w szczególności środki pieniężne, ruchomości
i nieruchomości.
2.Majątek Związku powstaje w szczególności z wpływów z tytułu prowadzonych rozgrywek,
zawodów i imprez, ze składek członkowskich, kar pieniężnych, darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, subwencji, dochodów z własnej działalności gospodarczej, zysków z działalności
podmiotów zależnych, pożytków oraz dochodów z majątku.
3. PWZPR gospodaruje majątkiem i funduszami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§ 42.
1. Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych PWZPR

wymagane są podpisy Prezesa i Pełnomocnika ds. finansowych łącznie lub osób przez nich
upoważnionych w formie pisemnej.
2. Formy składania oświadczeń majątkowych i decyzji finansowych regulują odrębne przepisy.
3. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego PWZPR, poza
nieruchomościami wymagają Uchwały Zarządu PWZPR.
4. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zebrania Delegatów.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 43.
Zmiana niniejszego statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów PWZPR
większością 2/3 głosów.
§ 44.
1. Rozwiązanie PWZPR może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Delegatów
podjętej większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu PWZPR powinna określać przeznaczenie majątku PWZPR
i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władze rejestracyjną.
§ 45.
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i Zarządowi PWZPR.

Statut Pomorskiego WZPR w Gdańsku został zatwierdzony przez Walne Zwyczajne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów w dniu 09.06.2013 r

