STATUT
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzki Związek Piłki Ręcznej, w skrócie zwany dalej
ŁZPR.
§2
Terenem działania ŁZPR jest obszar województwa łódzkiego.
§3
Siedzibą ŁZPR jest miasto Łódź.
§4
1. ŁZPR jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. ŁZPR działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku –
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 210), ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1463),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1817).
3. ŁZPR jest członkiem Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz działa zgodnie z jego
statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi.
§5
1. ŁZPR opiera swoją działalność na pracy swoich członków i wolontariuszy.
2. Dla realizacji określonych celów statutowych ŁZPR może zatrudniać
pracowników.
2a.W celu zapewnienia prawidłowej działalności ŁZPR może zawierać umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawne z Prezesem Związku oraz innymi członkami
Zarządu.
2b.Umowy, o których mowa w ust. 2a, zawiera pełnomocnik ustanowiony
w trybie określonym w § 22 pkt 10 lub członek Komisji Rewizyjnej ŁZPR
wyznaczony w trybie określonym w § 32a.
3. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych ŁZPR
może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§6
ŁZPR może być członkiem innych organizacji sportowych o podobnym profilu
działalności, po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd.
§7
ŁZPR może używać godła, pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz
wydawać komunikaty zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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ROZDZIAŁ II
Cele ŁZPR i sposoby ich realizacji
§8
Celem działania ŁZPR jest:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym popularyzacja, rozwój
i podnoszenie poziomu sportowego piłki ręcznej na terenie działania
stowarzyszenia,
2) organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych, sportowych
i integracyjnych, w szczególności dla dzieci młodzieży zwłaszcza
w środowiskach zagrożenia alkoholem, narkomanią i innymi uzależnieniami
oraz wykluczeniem społecznym,
3) promocja zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu.
§9
ŁZPR realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) zrzeszanie klubów sportowych działających w dziedzinie sportu piłki
ręcznej,
2) organizowanie zawodów i imprez sportowych,
3) organizowanie kursów i szkoleń z zakresu piłki ręcznej,
4) organizowanie obozów sportowych, zgrupowań i konsultacji szkoleniowych,
5) sprawowanie nadzoru nad zachowaniem należytego poziomu moralnego
i wychowawczego wśród zawodników i działaczy podległych ŁZPR,
6) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez zrzeszonych członków,
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy statutu ŁZPR,
przepisów dotyczących uprawiania sportu piłki ręcznej ustanowionych
przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz kontroli prawidłowego
wykonania programów szkolenia w klubach,
7) prowadzenie statystyki sportu piłki ręcznej z terenu swego działania,
8) inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów
innej działalności zmierzającej do realizacji swych statutowych celów
i zadań,
9) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami ŁZPR.
§ 10
Działalność statutowa może być prowadzona nieodpłatnie i odpłatnie. Odpłatnie
mogą być realizowane działania określone w § 9 pkt. 2, 3, 4 i 8.

ROZDZIAŁ III
Członkowie ŁZPR - ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkowie ŁZPR dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi ŁZPR mogą być kluby sportowe uprawiające sport piłki
ręcznej.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które w przeszłości
szczególnie zasłużyły się dla rozwoju piłki ręcznej w Łodzi.
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§ 12
Członkami zwyczajnymi ŁZPR ponadto mogą być także podmioty:
1) które posiadają osobowość prawną,
2) których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie
działalności w zakresie piłki ręcznej.
§ 13
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd ŁZPR na podstawie pisemnego
zgłoszenia – deklaracji.
2. Przyjęcie w poczet członków ŁZPR podmiotów, o których mowa w § 11
uzależnione jest ponadto od złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów
do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów ŁZPR,
2) poddania się jurysdykcji właściwych organów ŁZPR.
3. Tytuł honorowego członka, nadaje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku,
pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Odznaczeń.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu ŁZPR poprzez
swych delegatów,
2) wyboru władz ŁZPR oraz wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie
Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
3) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz ŁZPR oraz oceny ich
działania,
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności ŁZPR.
2. Członkowie honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego prawa wyborczego.
§ 15
1. Członkowie ŁZPR obowiązani są do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki
ręcznej,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów ŁZPR,
3) stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swoich zawodników,
4) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez ŁZPR,
5) regularnego opłacania składki członkowskiej.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.
§ 16
1. Członkostwo w ŁZPR ustaje w przypadku:
1) wniosku członka o wystąpienie z ŁZPR w formie pisemnej rezygnacji
zgłoszonej do Zarządu,
2) rozwiązania się klubu sportowego, względnie sekcji piłki ręcznej w takim
klubie,
2. Członek ŁZPR może być wykluczony z ŁZPR uchwałą Zarządu w przypadku:
1) działania na szkodę ŁZPR,
2) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów ŁZPR,
3) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres przekraczający
jeden sezon rozgrywkowy,
4) zaprzestania realizacji obowiązków, o których mowa w § 12.
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§ 17
1. Członek ŁZPR może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
Związku w przypadku naruszenia postanowień statutu.
2. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu sekcji piłki ręcznej uprawnień
statutowych, a w szczególności prawa do udziału w organizowanych
rozgrywkach sportowych.
§ 18
1. Uchwałę o ustaniu członkostwa w ŁZPR, o której mowa w § 13 ust. 1,
podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w prawach członkowskich lub o wykluczeniu z ŁZPR
Zarząd podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu.
3. Od uchwał, o których mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do najbliższego
Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały
Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
Władze ŁZPR
§ 19
Organami ŁZPR są:
1) Walne Zebranie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 20
Kadencja organów ŁZPR trwa cztery lata, a wybór członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od
uchwały Walnego Zebrania Delegatów.
§ 21
Najwyższą władzą ŁZPR jest Walne Zebranie Delegatów.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1) uchwalenie statutu, podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu
się ŁZPR oraz w sprawach majątkowych,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących
władz ŁZPR,
3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
4) uchwalenie głównych kierunków i programów działania ŁZPR,
5) określenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i ich wybór,
6) uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia lub
zawieszenia w prawach członka,
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8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków wniesionych przez Zarząd
i członków klubów lub sekcji piłki ręcznej ŁZPR,
9) wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Związku Piłki Ręcznej w Polsce
wg ustalonego klucza,
10) powoływanie w drodze uchwały pełnomocnika do zawierania umów
z Prezesem ŁZPR i pozostałymi członkami Zarządu ŁZPR oraz
do reprezentowania Związku w sporach z tymi podmiotami.
§ 23
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – przedstawiciele członków ŁZPR według
uchwalonego klucza wyborczego,
2) z głosem doradczym – członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy nie
zostali wybrani na delegatów klubów oraz zaproszeni goście.
§ 24
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów.
§ 25
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ŁZPR zwoływane jest raz na cztery
lata.
2. Zebranie Sprawozdawcze ŁZPR odbywa się co dwa lata.
3. Dla odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego jak również
odbycia Zebrania Sprawozdawczego wymagana jest obecność:
1) w I terminie 50% delegatów,
2) w II terminie bez względu na liczbę delegatów.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:
1) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
2) wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd
w terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały
i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd
zawiadamia delegatów co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania
Delegatów.
§ 26
Prawo zgłaszania wniosków na Walne Zebranie Delegatów mają członkowie
(kluby), Zarząd i Komisja Rewizyjna ŁZPR.
§ 27
Zarząd jest organem wykonawczym ŁZPR w okresach pomiędzy Walnymi
Zebraniami Delegatów.
§ 28
1. Zarząd ŁZPR składa się z 7-13 osób, w tym Prezesa, wybranych na Walnym
Zebraniu Delegatów.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która jest członkiem Komisji
Rewizyjnej.
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3. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
4. Prezes ŁZPR jest wybierany przez Walne Zebranie Delegatów w odrębnym
głosowaniu w pierwszej kolejności.
5. Zasady wyboru Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa
regulamin wyborów.
6. Zarząd może wyłonić ze swego grona Prezydium Zarządu, które sprawuje
władzę w jego imieniu w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu oraz
reprezentuje ŁZPR na zewnątrz. W skład Prezydium Zarządu może wchodzić
3-5 osób.
7. Zarząd, może powoływać, rozwiązywać i zawieszać w działalności wydziały,
komisje i inne organy wykonawcze dla prowadzenia spraw w określonych
dziedzinach.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał, przy czym
w roku kalendarzowym nie może odbyć się mniej niż dziewięć posiedzeń.
9. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają
regulaminy uchwalone przez Zarząd.
§ 29
1. Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez
usprawiedliwienia jest równoznaczna z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie.
2. Zarząd ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych członków
w miejsce tych, którzy zrezygnowali lub ustąpili w czasie trwania kadencji,
przy czym liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 30
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizowanie celów statutowych ŁZPR,
2) realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju i podnoszenia
poziomu piłki ręcznej,
3) kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem i funduszami ŁZPR oraz
zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu ŁZPR w ramach
zatwierdzonego budżetu,
4) uchwalanie planów działania i planów finansowych ŁZPR,
5) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów ŁZPR,
6) powoływanie komisji działających na podstawie regulaminów uchwalonych
przez Zarząd,
7) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami ŁZPR w wyniku ich
działalności w dziedzinie sportu piłki ręcznej,
8) przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie z listy członków ŁZPR,
9) od decyzji Zarządu w sprawach określonych w pkt 8 przysługuje członkom
odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów.
§ 31
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, oraz regulaminów, przepisów i
postanowień obowiązujących w Związku Piłki Ręcznej w Polsce i ŁZPR
Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na:
1) członków ŁZPR,
2) działaczy,
3) trenerów i instruktorów,
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4) zawodników,
5) sędziów.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin
dyscyplinarny ŁZPR.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy
i sekretarza.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:
1) nie jest jednocześnie członkiem Zarządu,
2) nie pozostaje z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej
i finansowo-gospodarczej działalności ŁZPR.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie
oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium.
5. Komisja Rewizyjna posiada prawo występowania do Zarządu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień oraz usunięciem
nieprawidłowości.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek
komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów
z głosem doradczym.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych
członków w miejsce tych, którzy zrezygnowali lub ustąpili w czasie trwania
kadencji, przy czym liczba dokooptowanych członków Komisji nie może
przekroczyć liczby 2/5 członków pochodzących z wyboru.
§ 32a
1. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do zawierania umów z Prezesem ŁZPR
i innymi członkami Zarządu ŁZPR oraz do reprezentowania Związku w sporach
z tymi podmiotami, chyba że Walne Zebranie Delegatów ustanowi
pełnomocnika, o którym mowa w § 22 pkt 10.
2. Komisja w drodze podjętej uchwały wyznacza jednego ze swoich członków
do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze ŁZPR
§ 33
1. Majątek ŁZPR stanowią środki pieniężne, ruchomości i nieruchomości.
2. Majątek ŁZPR powstaje w szczególności poprzez wpływy z tytułu:
1) składek członkowskich,
2) zawodów organizowanych przez ŁZPR,
3) działalności statutowej prowadzonej odpłatnie,
4) dotacji, darowizn, dochodów z wydawnictw i innej działalności
gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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3. ŁZPR nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem
w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy 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 (osoby bliskie),
2) przekazywać majątku na rzecz jego członków, członków władz lub
pracowników oraz osób będących ich bliskimi, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz jego członków, członków władz lub
pracowników oraz osób będących ich bliskimi, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą jego członkowie, członkowie władz lub pracownicy oraz osoby
będące ich bliskimi, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 34
1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych ŁZPR
wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i Wiceprezesa, lub dwóch
Wiceprezesów.
2. Zasady gospodarki finansowej ŁZPR określa Zarząd przestrzegając
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 35
1. Uchwałę o rozwiązaniu się ŁZPR podejmuje Walne Zebranie Delegatów
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się ŁZPR określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie
przeznaczony majątek ŁZPR.
§ 36
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów ŁZPR
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
§ 37
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów
oraz Zarządowi ŁZPR.
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