STATUT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU RUGBY
TEKST JEDNOLITY

OLSZTYN 08 styczeń 2019r.

Rozdział I
[Postanowienia Ogólne]
§1

Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie zwany dalej w skrócie
,,WMOZR” lub „Związkiem”, jest związkiem sportowym w rozumieniu przepisów prawa
powszechnie obowiązujących działającym w sporcie rugby, działając w formie związku
stowarzyszeń.
§2
Terenem działania Związku jest obszar województwa Warmińsko-Mazurskiego, a siedzibą
władz jest miejscowość Różnowo. Dla realizowania celów statutowych Związek może
prowadzić działalność poza granicami województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§3

1. Związek działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz
niniejszym Statutem.
2. Związek Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie
może prowadzić działalność gospodarczą.
§4

Związek może być członkiem innych organizacji krajowych oraz międzynarodowych.
§5

1. Związek jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportu rugby, działającą w
oparciu o zrzeszonych w niej członków
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2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Czas trwania Związku jest nieograniczony
4. Związek może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej
działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
5. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
§6

Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami,
zainteresowanymi rozwojem kultury fizycznej, w tym sportu rugby.
§7

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do
prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników, którzy wykonują
swoją pracę na rzecz Związku na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o
pracę.
2. Wszyscy członkowie Związku, organy Związku, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy,
sędziowie, zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji niniejszego
Statutu, regulaminów, decyzji oraz zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Związek

zapewnia

przestrzeganie

przyjacielskich

zasad

uczestnictwa

we

współzawodnictwie sportowym oraz podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem
działania zmierzające do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej
rywalizacji sportowej opartej na zasadzie równych szans konkurentów, a także
eliminowania zjawisk: korupcji, dopingu oraz innych form oszustwa sportowego.
§8

1. Związek posiada logo z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Zarząd Związku w formie odrębnej uchwały określa wzór odznaki organizacyjnej,
emblematu i sztandaru Związku.
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Rozdział II
[Cele i sposoby ich realizacji]
§9

Celem działania Związku jest:
1. Organizacja, popularyzacja i rozwój sportu rugby w Polsce, ze szczególnym
naciskiem na popularyzację i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży szkolnej oraz młodzieży akademickiej;
2. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku;
3. Reprezentowanie członków Związku w Polskim Związku Rugby oraz jednostkach
samorządu terytorialnego;
4. Promocja i organizacja wolontariatu;
5. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym;
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym przede wszystkim
sportu rugby, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
7. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja sportu,
rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
9. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia zarówno na rzecz swych członków jak i
osób trzecich;
10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Związku;
11. Tworzenie warunków dla uczestniczenia we współzawodnictwie w rugby na terenie
województwa Warmińsko-Mazurskiego;
12. Pozyskiwanie środków materiałowych i finansowych z przeznaczeniem ich na
prowadzenie swej działalności statutowej.
§ 10

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
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1. Opracowanie kierunków rozwoju sportu rugby oraz kierowanie działaniami
związanymi z uprawianiem rugby w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży;
2. Organizowanie imprez i zawodów rugby krajowych i międzynarodowych;
3. Przygotowanie i udział reprezentacji Związku w systemie rozgrywek krajowych
ustalonych przez Polski Związek Rugby, a także w zawodach międzynarodowych;
4. Współpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z innymi okręgowymi
związkami rugby w Polsce oraz regionalnymi związkami rugby za granicą;
5. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Związku oraz
innych jednostek organizacyjnych działających w zakresie sportu rugby, a także
sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień,
regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu rugby;
6. Opracowanie i realizowanie doszkalania i edukacji szkoleniowców, sędziów,
zawodników, działaczy społecznych i pracowników etatowych oraz weryfikacja
metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się
problematyką sportu rugby;
7. Prowadzenie

ewidencji

zawodników,

szkoleniowców,

sędziów,

działaczy z

województwa Warmińsko-Mazurskiego;
8. Prowadzenie statystyki, dokumentacji i zasobów archiwalnych oraz wydawanie
komunikatów i materiałów informacyjnych;
9. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków Związku,
szkoleniowców, sędziów, zawodników, działaczy społecznych przepisów niniejszego
Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz postanowień Związku oraz
Polskiego Związku Rugby;
10. Utrzymywanie kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu w zakresie
realizacji polityki informacyjnej dotyczącej działalności Związku;
11. Inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów
rugby;
12. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków materiałowych
i finansowych na realizację celów i zadań statutowych;
13. Prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej
z przeznaczeniem na cele statutowe Związku;
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14. Opracowywanie planów i kierunków doszkalania i edukacji szkoleniowców, sędziów,
zawodników;
15. Kontrolę przebiegu i programów szkolenia w klubach;
16. Podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczaniu środków
finansowych na realizację celów i zadań statutowych Związku;
17. Nagradzanie członków Związku, a także szkoleniowców, sędziów oraz zawodników;
18. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku,
szkoleniowców, sędziów, zawodników, dopuszczających się naruszenia przepisów i
zasad obowiązujących w sporcie rugby, a także zasad etyczno – moralnych;.
§ 10 a
1. Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego :
1) Nieodpłatną w zakresie:
a. działalności charytatywnej;
b. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;
c. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
d. ekologii

i

ochrony

zwierząt

oraz

ochrony

dziedzictwa

przyrodniczego;
e. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
f. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
g. promocji i organizacji wolontariatu;
h. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
2. Statut WMOZR zabrania :
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz

pracownicy organizacji

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” ;
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b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach ;
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
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Rozdział III
[Członkowie Związku - prawa i obowiązki]
§ 11

Związek zrzesza członków:
1. Zwyczajnych;
2. Wspierających;
3. Honorowych.
§ 12

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe w rozumieniu przepisów
prawa powszechnie obowiązującego prowadzące działalność w sporcie rugby.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, w drodze uchwały na podstawie
pisemnego wniosku, po spełnieniu wymagań określonych niniejszym Statutem.
3. Warunkiem uzyskania przez klub sportowy członkostwa zwyczajnego w Związku jest
posiadanie przez niego licencji klubowej uprawniającej do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym na podstawie złożonego przez klub sportowy wniosku
wraz z wymaganymi załącznikami. Zakres załączników przedkładanych wraz z
wnioskiem określa Zarząd.
§ 13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne popierające cele Związku
i wspierające organizacyjne oraz materialnie jego działalność.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego
wniosku. We wniosku podmioty ubiegające się o członkostwo wspierające deklarują
przestrzeganie Statutu oraz określają rodzaj wsparcia na rzecz Związku.
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§ 14
1. Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym szczególnie
zasłużonym dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu rugby godność „członka
honorowego”.
2. Osobom

fizycznym

szczególnie

zasłużonym

dla

organizacji,

rozwoju

i

upowszechniania sportu rugby, które pełniły funkcję Prezesa Zarządu Związku, Walne
Zgromadzenie Delegatów może nadać godność „Prezesa Honorowego”.
3. O nadanie godności, o których mowa w ust. 1 oraz 2, Zarząd wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
§ 15

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
a. Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich
delegatów wybranych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie;
b. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem
swoich delegatów;
c. Uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
Związek;
d. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku;
e. Otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;
f. Korzystania z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej
działalności Związku;
g. Wyrażania opinii o działalności Związku, wynikającej z troski o dobro
Związku i jego członków;
h. Wszechstronnej pomocy szkoleniowej.
2. Członkowie wspierający mają prawo do:
a. Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym
b. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku.
3. Członkowie honorowi mają prawo do:
a. Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym
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b. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Związku.
§ 16
1.

Członkowie zwyczajni Związku zobowiązani są do:
a. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu rugby;
b. Uczestniczenia w realizacji celów Związku;
c. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Zarządu oraz
przepisów obowiązujących w sporcie rugby, a także przepisów prawa
powszechnie obowiązujących;
d. Realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku;
e. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalonych
przez Zarząd, a wynikających z udziału w rozgrywkach organizowanych na
podstawie ustalonego kalendarza imprez;
f. Poddania się jurysdykcji uprawnionych organów Związku w sprawach
wynikających z działalności Związku;
g. Brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Delegatów oraz uczestniczenia w
pracach organów Związku, do których zostali wybrani;
h. Dbania o dobre imię Związku i przestrzegania etyki w sporcie rugby.

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a. Przestrzegania Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w
sporcie rugby oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
b. Dbania o dobre imię Związku;
c. Realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Związku;
d. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Związku w terminie i wysokości ustalonej przez właściwy organ statutowy;
e. Realizowania deklarowanego wsparcia na rzecz Związku.
3. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
a. Dbania o dobre imię Związku.
b. Działalności przyczyniającej się do wzrostu roli i znaczenia sportu rugby oraz
jego popularyzacji i rozwoju.
§ 17
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1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje w przypadkach:
a. Pisemnej rezygnacji zgłoszonej do Zarządu;
b. Rozwiązania Związku;
c. Likwidacji lub rozwiązania członka;
d. Wykluczenia członka.
2.

Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku na podstawie uchwały Zarządu może
nastąpić w przypadku:
a. Braku uczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 1 (jednego)
roku;
b. Zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 1 (jednego) roku, po
uprzednim pisemnym upomnieniu Zarządu;
c. Działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz Związku, regulaminami
Związku oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
d. Zaprzestania uczestnictwa przez członka zwyczajnego będącego klubem
sportowym we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek
przez okres 1 (jednego) roku;
e. Działalności członka na szkodę Związku po wcześniejszym pisemnym
wniosku o zaprzestanie podejmowania takich działań przez członka.

3.

Wykluczenie członka wspierającego ze Związku na podstawie uchwały Zarządu może
nastąpić w przypadku:
a. Działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz Związku, regulaminami
Związku oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
b. Stwierdzenia zaniechania realizacji deklarowanego wsparcia przez okres 1
(jednego) roku;
c. Działalności członka na szkodę Związku po wcześniejszym pisemnym
wniosku Zarządu o zaprzestanie podejmowania takich działań przez członka.
§ 18

1. Utrata członkostwa honorowego następuje poprzez podjęcie uchwały przez Walne
Zgromadzenie Delegatów po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego przez Zarząd
i złożeniu wniosku o pozbawienie członkostwa w przypadku:
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a. Śmierci członka;
b. Pisemnej rezygnacji zgłoszonej do Zarządu;
c. Działalności sprzecznej ze Statutem, uchwałami władz Związku, regulaminami
Związku oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego
d. Działalności członka na szkodę Związku po wcześniejszym pisemnym
wniosku Zarządu o zaprzestanie podejmowania takich działań przez członka.
§ 19

1.

Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, w
przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, regulaminów Związku, uchwał
władz Związku lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2.

Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich Związku polega na
okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych, a w szczególności: biernego i
czynnego prawa wyborczego do władz Związku oraz prawa do udziału we
współzawodnictwie organizowanym przez Związek.

3.

Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 nie może być dłuższy niż 1 (jeden) rok.

4.

Uchwała o zawieszeniu jest wykonalna z chwilą jej podjęcia.
§ 20

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków,
wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich, przysługuje stronie prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty
doręczenia uchwały w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednak nie później
niż 14 dni przed terminem odbycia się Walnego Zgromadzenia Delegatów.
2. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów o pozbawienia członkostwa
honorowego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 1
stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, decyzja Zarządu o
wykluczeniu ma ten skutek, że do czasu rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzeniu
Delegatów wykluczony członek nie traci członkostwa, ale pozostaje zawieszony w
czynnym i biernym prawie wyborczym do władz stowarzyszenia oraz prawie głosu
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stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Decyzja Walnego Zgromadzenia
Delegatów jest ostateczna.
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Rozdział IV
[Władze]
§ 21
1. Władzami Związku są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 22
1. Kadencja wybieralnych władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
2. Sposób przeprowadzenia wyborów, zgłaszania kandydatów, tryb postępowania
określa regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów, zgodny z postanowieniami
niniejszego Statutu.
§ 23
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez
Zarząd w terminach przewidzianych niniejszym Statutem.
2. Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na:
a. Sprawozdawczo-wyborcze;
b. Sprawozdawczo-finansowe;
c. Nadzwyczajne.
3. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz na cztery
lata.
4. Sprawozdawczo-finansowe Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się corocznie.
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§ 24
1. Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów
należą następujące sprawy:
a. Uchwalenie zasadniczych, generalnych kierunków działalności Związku;
b. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z czteroletniej działalności
ustępującego Zarządu;
c. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, postawieniu w stan likwidacji i
rozwiązaniu Związku;
d. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości;
e. Udzielanie

na

wniosek

Komisji

Rewizyjnej

Związku

absolutorium

ustępującemu Zarządowi;
f. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd i
poszczególnych członków Związku;
g. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów;
h. Wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
i. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku;
j. Rozpatrywanie wniosków i dezyderatów ustępującego Zarządu, poszczególnych
członków i przedstawicieli;
k. Rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego Statutu.
§ 25
Do kompetencji Sprawozdawczo-finansowego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy
rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności Zarządu, a
także inne sprawy umieszczone w porządku obrad.
§26
1. Sprawozdawczo-finansowe

i

Sprawozdawczo-wyborcze

Walne

Zgromadzenia

Delegatów zwoływane są przez Zarząd w drodze uchwały, który ustala również termin,
miejsce i proponowany porządek obrad.
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2. O terminie, miejscu i porządku obrad Sprawozdawczo-finansowego i Sprawozdawczowyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd zawiadamia członków
zwyczajnych i Komisję Rewizyjną, na co najmniej 30 dni przed terminem odbycia się
Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej dokonuje się listownie lub środkami
komunikacji elektronicznej a także poprzez umieszczenie komunikatu na stronie
internetowej Związku. Termin zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej uważa
się za zachowany, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został
zamieszczony, na co najmniej 30 dni przed terminem zgromadzenia.
4. Zarząd, co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów, dostarcza
członkom zwyczajnym materiały dotyczące zwołanego zgromadzenia. Do dostarczenia
materiałów stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3.
§ 27
1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy
rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy członków Zarządu;
b. Na wniosek połowy liczby członków zwyczajnych Związku;
c. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w
terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu lub zgłoszenia wniosku, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2-3.
4. Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust. 1 i 2 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Delegatów zwołuje Komisja Rewizyjna.
5. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów przepisy § 26 ust. 2-4 statutu
stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
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a. Z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym :
 Delegaci członków zwyczajnych wybrani przez ich właściwe władze;
b. Z głosem doradczym:
 Członkowie wspierający oraz przedstawiciele członków wspierających;
 Członkowie honorowi;
 Członkowie pozostałych władz związku;
 Zaproszeni goście.
2. Każdy członek zwyczajny - delegat otrzymuje 1 mandat.
§ 29

1. Delegaci wybierani są na okres jednego roku, zgodnie z przepisami wewnętrznymi
członków zwyczajnych Związku.
2. Klub Sportowy Rugby, będący członkiem zwyczajnym Związku, wyznacza w oparciu
o swoje wewnętrzne przepisy jednego delegata.
3. Prawo wyznaczenia drugiego delegata mają Kluby Sportowe Rugby, będące członkiem
zwyczajnym Związku, które prowadzą dwa aktywne Uczniowskie Kluby Sportowe
Rugby lub dwie drużyny.
4. Prawo do trzeciego delegata, posiadają Kluby Sportowe Rugby, będące członkiem
zwyczajnym Związku, które prowadzą trzy i więcej aktywne Uczniowskie Kluby
Sportowe Rugby lub drużyny.
5. Warunkiem koniecznym jest, aby Uczniowski Klub Sportowy Rugby funkcjonował
pełen rok szkolny i rozpoczął w kolejnym roku swą działalność a drużyny posiadały
licencje zawodnicze i były zarejestrowane w Związku.
6. Mandat delegata wygasa z chwilą:
a. Śmierci;
b. Pisemnej rezygnacji delegata z mandatu;
c. Utraty członkostwa w Związku przez podmiot, którego reprezentantem był
delegat;
d. Odwołania delegata z funkcji, przez podmiot, którego był reprezentantem;
e. Skazania delegata prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
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f. W razie wygaśnięcia obowiązującego mandatu delegata, otrzymuje go inna
osoba wybrana przez właściwe władze członka zwyczajnego Związku.
7. O zmianie delegata podmiot, którego delegat był reprezentantem, powinien w ciągu 14
dni od dnia zmiany delegata poinformować Zarząd.
§ 30
1. Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu i porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd.
2. Do prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów niezbędna jest
obecność 2/3 delegatów w pierwszym terminie oraz niezależnie od ilości delegatów w
drugim terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu
pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością
głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. Głosy nieważne, nieoddanie lub
wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

Zarząd
§ 31

1. Zarząd składa się od 3 do 7 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i rozpoczyna się od dnia wyboru i trwa do dnia
wyborów

na

kolejnym

Sprawozdawczo-wyborczym

Walnym

Zgromadzeniu

Delegatów.
3. W wypadku ustąpienia Prezesa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami
Delegatów, Zarząd powierza jego obowiązki wyznaczonemu członkowi Zarządu,
który pełni je do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które
dokonuje wyboru nowego Prezesa.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni
członkowie Zarządu, kadencja tego Zarządu lub kadencja wybranych członków
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Zarządu trwa do najbliższego Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
5. Prezes, oraz pozostali członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie
mogą przez okres najbliższej kadencji ponownie kandydować do władz Związku.
§ 32

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym
lub jawnym w zależności od uchwały podjętej przez delegatów.
2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu
przysługuje delegatom, jak również osobom, które nie mają statusu delegata na Walne
Zgromadzenie Delegatów, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w
zarządzaniu organizacją sportową.
§ 33

1. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu, w pierwszej kolejności
spośród kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w ust. 2 lub 3.
2. Kandydata na Prezesa Zarządu może zgłosić grupa co najmniej 3 członków
zwyczajnych Związku w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do
Zarządu.
3. Jeżeli w trybie określonym w ust. 2 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa,
kandydata na Prezesa może zgłosić grupa 3 delegatów w trakcie Walnego
Zgromadzenie Delegatów.
4. Prezesem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą ilość głosów. Jeżeli
zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat to wyboru dokonuje się bezwzględną liczbą
głosów.
§ 34
Kandydatów na pozostałych członków Zarządu zgłasza Prezes oraz delegaci uczestniczący w
Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym.
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§ 35.

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru i
dokonuje z pośród swojego grona wyboru członków Zarządu na poszczególnych
funkcje.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co 3 miesiące i
są protokołowane.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 50% członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa lub
upoważnionego przez niego przewodniczącego posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że dla
ich ważności niezbędna jest jej podjęcie większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
6. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony
przez Zarząd.
§ 36

1. Zarząd działa w imieniu Związku i kieruje jego działalnością.
2. Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
a. Uchwalenie planów działania i sporządzanie kalendarza imprez sportowych na
dany rok kalendarzowy;
b. Uchwalania Regulaminu Zarządu;
c. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
d. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
e. Uchwalenie planów finansowych Związku, wysokości składek członkowskich,
wpisowego, licencji, kar i innych oraz

ich realizacja, zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
f. Podejmowanie uchwał o przyjęciu, wykluczeniu i zawieszeniu w prawach
członkowskich, członków zwyczajnych i wspierających Związku;
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g. Ocena wyników pracy szkoleniowej klubów, sekcji oraz podejmowanie w tych
sprawach odpowiednich decyzji;
h. Ocena działalności swoich członków;
i. Stosowanie nagród i kar wg postanowień statutowych;
j. Wnioskowanie w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych;
k. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi;
l. Ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubów
sportowych;
m. Ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego;
n. Ustalanie regulaminów sportowych;
o. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów i sporządzanie sprawozdań ze
swej działalności, podejmowanie innych czynności związanych z działalnością
Związku, a niezastrzeżonych dla innych władz Związku;
p. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Biura Obsługi Związku oraz innych
osób;
q. Organizacja i nadzór nad rozgrywkami;
r. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
s. Opracowanie regulaminów działania organów wykonawczych Zarządu
przewidzianych w Statucie;
t. Wnioskowanie o nadanie godności honorowego członka Związku;
u. Interpretacja Statutu;
v. Organizowanie szkolenia i doszkalania kadry szkoleniowej, sędziów i
działaczy sportowych;
w. Podejmowanie uchwał niezastrzeżonych dla innych władz Związku.
§ 37

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazana przez niego osoba.
3. Do kompetencji Prezesa należy:
a. Reprezentowanie Związku na zewnątrz;
b. Zwoływanie zebrań Zarządu;
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c. Nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i
Zarządu.
4. Prezes informuje Zarząd o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
§ 38
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a. Rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
b. Odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze Statutem;
c. Śmierci członka.
2. Członkostwo w Zarządzie może również wygasnąć w sytuacji nieusprawiedliwionej
nieobecności członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach.
3. Odwołania członka Zarządu, w tym Prezesa może dokonać Walne Zgromadzenie
Delegatów bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1
głos) w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
§ 39
1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Zarząd ma prawo uzupełnić swój
skład w miejsce tych, którzy ustąpili, zostali odwołani lub których mandat wygasł, nie
więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
2. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie
kadencji, Zarząd w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu wyboru nowego Prezesa. Do
czasu wyboru nowego Prezesa funkcję Prezesa pełni wskazany inny członek Zarządu.
3. W przypadku, gdy nie ma możliwości uzupełnienia nowych członków Zarządu, a
liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu,
Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, a w przypadku, gdy do końca kadencji
obecnego Zarządu pozostało nie więcej niż 3 miesiące (na dzień pierwszego terminu
Zgromadzenia) w celu przeprowadzenia wyborów nowych władz Związku, z
zastrzeżeniem ust. 4.
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4. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów, jeżeli w terminie trzech miesięcy od
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, przewidziane jest przeprowadzenie
Sprawozdawczo- wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni
członkowie Zarządu, kadencja Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu
trwa

do

najbliższego

Sprawozdawczo-wyborczego

Walnego

Zgromadzenia

Delegatów.

§ 40
1. Zarząd, dla usprawnienia pracy Związku może powoływać komisje i zespoły
problemowe i inne organy wykonawcze dla prowadzenia spraw w określonych
dziedzinach.
2. Organy wykonawcze Zarządu pracują na podstawie regulaminów zatwierdzonych
przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 41

1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu
Delegatów, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom, jak również
osobom, które nie mają statusu delegata, posiadających doświadczenie w
sprawowaniu kontroli wewnętrznej w organizacjach społecznych.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a. Będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b. Skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
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5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrana nowa Komisja Rewizyjna lub
poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej, kadencja tej Komisji Rewizyjnej lub
kadencja

wybranych

członków

Komisji

Rewizyjnej

trwa

do

najbliższego

Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 42

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.
3. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na 6 miesięcy.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony
przez niego członek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze
korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Nieobecność członków Komisji Rewizyjnej na trzech kolejnych posiedzeniach bez
usprawiedliwienia może stanowić podstawę do odwołania członka przez Komisję
Rewizyjną w drodze podjętej uchwały.
§ 43

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod
względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z
przeprowadzonych kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w
sprawie udzielenia Zarządowi ora z poszczególnym członkom Zarządu absolutorium.
3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
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5. Komisja Rewizyjna ma prawo wyboru biegłego rewidenta w celu dokonania oceny
sprawozdania finansowego.
6. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w
przypadkach określonych w Statucie.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo
brać udział w posiedzeniach Zarządu, Prezydium Zarządu i innych organach Związku
z głosem doradczym.
§ 44

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
a. Rezygnacji członka Komisji zgłoszonej na piśmie Komisji Rewizyjnej;
b. Odwołania w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze Statutem;
c. Skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d. Śmierci członka.
2. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów
bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w
obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
§ 45

1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej nowym jej członkiem
zostaje osoba, która uzyskała w wyborach największą ilość głosów, a nie została
wybrana.
2. Jeżeli nie istnieje możliwość uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej na zasadzie
określonej w ust. 1, Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład, z tym, że ich
liczba nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
3. Gdyby i sposób określony w ust. 2 powyżej uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
nie był możliwy, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, w
celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, a w przypadku, gdy do końca
kadencji obecnej Komisji Rewizyjnej pozostało nie więcej niż 3 miesiące (na dzień

25

pierwszego terminu Zgromadzenia) - w celu przeprowadzenia wyborów nowych
władz Związku.
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Rozdział V
[Odpowiedzialność dyscyplinarna]
§ 46

Członkowie Związku zawodnicy, szkoleniowcy, sędziowie, osoby pełniące funkcje w
statutowych władzach Związku i komisjach specjalistycznych, inni działacze, organizatorzy
imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez Związek podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie postanowień
Statutu, przepisów antydopingowych, regulaminów, i innych przepisów obowiązujących w
sporcie rugby.
§ 47

Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w
regulaminie dyscyplinarnym Polskiego Związku Rugby.
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Rozdział VI
[Nagrody i wyróżnienia]

§ 48

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju sportu rugby
zawodników, szkoleniowców, sędziów i działaczy oraz do nadawania własnych odznaczeń
związkowych.
§ 49

Związek może występować do władz państwowych i resortowych o przyznanie nagród i
wyróżnień osobom związanym z działalnością statutową Związku.
§ 50
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady ich przyznawania określa regulamin zatwierdzony
przez Zarząd.
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Rozdział VII
[Majątek i fundusze Związku]

§ 51
1. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, środki
pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Związku i fundusze, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
2. Na fundusze Związku składają się:
a. Wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;
b. Składki członkowskie, opłaty licencyjne, koncesyjne i inne opłaty związane z
uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
Związek;
c. Dotacje

na

realizację

zadań

zleconych

pochodzących

od

organów

państwowych;
d. Darowizny, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł;
e. Wpływy wynikające z międzynarodowej statutowej działalności Związku,
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 Zapisy i spadki;
 Dochody z majątku;
 Środki otrzymane od sponsorów;
 Wpływy uzyskane z działalności gospodarczej;
 Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.
§ 52
Wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez Związek, w tym nadwyżka przychodów nad
kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym oraz dochód z działalności gospodarczej są
w całości przeznaczane na działalność statutową.
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Rozdział VIII
[Sposób reprezentacji]

§ 53
Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu Związku, w tym w sprawach z zakresu praw
i obowiązków majątkowych, Związek reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu łącznie.
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Rozdział IX
[Zmiana Statutu, likwidacja, rozwiązanie Związku]

§ 54
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów
większością ¾ głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa likwidatorów, sposób likwidacji i cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek Związku.
§ 55

Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
zostanie majątek.
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Rozdział X
[Postanowienia końcowe]
§ 56

Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do kompetencji Zarządu.
§ 57

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie postanowienia
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o sporcie i ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach.

Sekretarz Zebrania

Przewodnicząca/-y Zebrania
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