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STATUT 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ 

FEDERACJI SPORTU 

W OLSZTYNIE 

 
 

 
ROZDZIAŁ I 

 
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY 

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu zwanej dalej Federacją.  

 

§ 2 

 

Terenem działalności Federacji jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego, a siedzibą 

władz miasto Olsztyn.  

§ 3 

 

Federacja jest stowarzyszeniem pozarządowym działającym w sferze kultury fizycznej i sportu, 

zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.  

§ 4 

 

Federacja może być członkiem innych organizacji kultury fizycznej krajowych i 

międzynarodowych.  

§ 5 

 

1. Federacja działa na mocy Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 127 

poz. 857 r. z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 

Nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i innych przepisów prawa 

oraz niniejszego Statutu. 

 

 2. Federacja jest stowarzyszeniem, nie działającym w celu osiągnięcia zysku i działa w oparciu o 

ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie w szczególności wyczerpując znamiona art. 20 p. 7 

a, b, c, d poprzez:  

- zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają 

w związku małżeńskim 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, zwane dalej osobami bliskimi,  
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- zakaz przekazywania majątku Federacji na rzecz członków, członków organów Federacji lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  

- zakaz wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów Federacji lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  

- zakaz zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Federacji, członkowie organów Federacji lub pracownicy oraz ich osób 

bliskich.  

 

 3. Federacja jest dobrowolnym, samorządowym stowarzyszeniem sportowym, neutralnym pod 

względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.  

 

§ 6 

 

Federacja może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami.  

§ 7 

 

Federacja opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy zawodowej 

pracowników etatowych.  

 

  1. Do prowadzenia swych spraw Federacja może zatrudniać pracowników, w tym swoich 

członków. 

 

  2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją. W umowach pomiędzy Federacją a członkiem zarządu Federacji oraz w sporach 

z nim Federację reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej komisji. 

 

§ 8 

 

Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu może posiadać status organizacji pożytku publicznego, 

prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

 

ROZDZIAŁ II 
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 9 

1. Celem Federacji jest:  

   1 .Współdziałanie z organizacjami władzy samorządowej oraz innymi          instytucjami i 

organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną 

 2. Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w 

szczególności rozwój młodzieży uzdolnionej sportowo na terenie całego województwa  

 
 3. Podnoszenie poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo, a w szczególności tej, 

która uprawia dyscypliny olimpijskie.  

 4. Reprezentowanie interesów wszystkich członków wobec władz państwowych, 

samorządowych, gospodarczych oraz innych stowarzyszeń i organizacji.  

 5. Uczestnictwo w programowaniu i popularyzacji kultury fizycznej i sportu.  
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   6. Wychowywanie młodzieży przez sport uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom społecznym, szczególnie narkomanii i alkoholizmowi.  

2. Cele swoje Federacja realizuje poprzez:  

   1. Propagowanie i dofinansowywanie procesu szkolenia sportowego prowadzonego przez 

członków.  

   2. Organizowanie doszkalania kadry szkoleniowej i zawodników oraz szkolenie i doszkalanie 

sędziów.  

   3. Prowadzenie współzawodnictwa sportowego.  

   4. Organizację i prowadzenie biura obsługi członków Federacji.  

   5. Kontrolowanie realizacji zadań zleconych z budżetu Państwa i województwa oraz 

przestrzeganie statutu Federacji i zasad regulujących uprawianie kultury fizycznej i sportu.  

   6. Podejmowanie Innych przedsięwzięć dla realizacji zadań statutowych członków Federacji.  

   7. Analizę szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży  

   8. Programowanie, opracowywanie i wydawnictwo w zakresie organizacji sportu 

młodzieżowego  

 

§ 10 

 

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, lecz uzyskany ewentualny dochód jest w całości skierowany na działalność statutową.  

 

ROZDZIAŁ III 

 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

 

§ 11 

Członkowie Federacji dzielą się na:  

 

   1. zwyczajnych,  

   2. honorowych,  

   3. wspierających.  

 

§ 12 

 

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być związki sportowe zrzeszające kluby sportowe i 

inne organizacje o zasięgu wojewódzkim działające na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa i własnych statutów oraz kluby sportowe posiadające osobność prawną nie posiadające 

wojewódzkich związków sportowych.  

 2. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, przyjętego 

przez Zarząd Federacji.  

 3. Członkami honorowymi Federacji są osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla rozwoju 

sportu.  
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 4. Za szczególne zasługi w realizacji celów Federacji przyznaje się tytuł Prezesa Honorowego, 

który otrzymuje jednocześnie godność Członka Honorowego.  

 5. Nadanie godności Prezesa Honorowego lub Członka Honorowego następuje w wyniku 

Uchwały Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu Federacji.  

 6. Członkowie Federacji posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa i własnych statutów.  

 

§ 13 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:  

   1. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Federacji, za pośrednictwem 

swoich przedstawicieli;  

   2. oceny działalności Zarządu na Walnym Zebraniu oraz zgłaszania postulatów i wniosków w 

zakresie działania;  

   3. korzystanie z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Federacji. 

   4 . Otrzymywanie pomocy organizacyjnej, finansowej i szkoleniowej 

 

 2. Członkowie honorowi Federacji posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego.  

  3. Członkami wspierającymi Federacji mogą być osoby prawne oraz nie posiadające osobowości 

prawnej, stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej a także osoby fizyczne, wspierające 

ją organizacyjnie, finansowo lub sponsorując jej działalność.  

 
  4. Członkowie wspierający posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem 

czynnego prawa wyborczego.  

 

§ 14 

 

Członkowie Federacji są obowiązani do;  

 

  1. przestrzegania statutu, regulaminów, zarządzeń oraz innych przepisów obowiązujących w 

sporcie;  

  2. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu w województwie  

  3. dbanie o przestrzeganie zasad postępowania określonych Kartą Praw i Obowiązków 

Sportowca. 

  4. czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Federacji;  

  5. dbanie o poziom moralno-etyczny i sportowy działaczy, kadry szkoleniowej, sędziów i 

zawodników.  

  6. opłacanie składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd Federacji;  

 

       niniejszy przepis nie dotyczy członków honorowych i wspierających.  

 

§ 15 

 

1.Członkostwo Federacji ustaje w przypadku:  
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   1. dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Federacji,  

   2. rozwiązania lub likwidacji z datą prawomocnego orzeczenia o przedmiocie rozwiązania lub 

likwidacji,  

   3. wykluczenia za działalność sprzeczną z prawem i niniejszym statutem lub uchwałami władz 

Federacji.  

 2. Wykluczenie następuje na podstawie prawomocnej Uchwały Zarządu Federacji.  

 3. Od Uchwał Zarządu Federacji określonych w ust. 2 służy odwołanie do Walnego Zebrania 

Federacji w terminie 30 dni od daty otrzymania Uchwały z uzasadnieniem.  

 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE 

 

§ 16 

1. Władzami Federacji są:  

   1. Walne Zebranie Delegatów  

 
   2. Zarząd.  

   3. Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się tylko na Walnym 

Zebraniu w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od Uchwały Walnego Zebrania.  

3. Delegaci zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego   Walnego Zebrania. 

4. Mandat Delegata  wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji, odwołania go z funkcji 

Delegata przez organizację – członka Federacji, którą reprezentował. W takiej sytuacji mandat 

Delegata uzyskuje osoba, która jest wybrana przez Zarząd członka Federacji.  

5.  Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, 

którzy ustąpili w czasie kadencji spośród kolejnych kandydatów nie wybranych do tych organów 

na ostatnim Walnym Zebraniu. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może 

przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.  

 

6. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz  następuje  na pierwszym posiedzeniu nie później niż 

w ciągu 7 dni od wyborów 

 

 

§ 17 

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Federacji.  

2. Walne Zebranie mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata, jako zebranie 

sprawozdawcze, a co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.  

 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  
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  1. Uchwalanie programu działania oraz wytycznych dla pozostałych władz Federacji.  

  2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

  3. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

  4. Uchwalanie zmian Statutu Federacji.  

  5. Wnioskowanie do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie strategii 

rozwoju sportu.  

  6. Nadanie tytułu Prezesa Honorowego.  

  7. Nadanie tytułu Członka Honorowego.  

  8. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Federacji.  

  9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków, a nie 

należących do kompetencji innych władz.  

 
  10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykluczeń i kar nałożonych na 

członków Federacji.  

  11. Dokonywanie okresowej oceny działalności Prezesa i Zarządu oraz akceptowanie programu  

działania, co 2 lata. 

 

§ 19 

 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 

połowy delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie potrzeba jest ilość 1/3 delegatów 

poza przypadkami określonymi w § 33 niniejszego Statutu.  

 

§ 20 

 

W Walnym Zebraniu biorą udział;  

 

   1. Z głosem stanowiącym, delegaci członków Federacji wybrani według klucza wyborczego, 

uchwalanego każdorazowo przez Zarząd. 

   2. Z głosem doradczym, członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi i wspierający 

oraz zaproszeni goście.  

   3. Każdemu delegatowi członka Federacji przysługuje jeden głos. Głosować mogą tylko 

Delegaci obecni. Nie dopuszcza się głosowania korespondencyjnego lub elektronicznie.  

 
   4. W Walnym Zebraniu mogą brać udział głosem doradczym członkowie dotychczasowych władz nie 

będący delegatami 

 

 

§ 21 

 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia delegatów Walnego 

Zebrania, co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zebrania.  
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§ 22 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się:  

 

   a. z inicjatywy Zarządu;  

   b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;  

   c. na żądanie w formie pisemnej 1/3 członków Federacji . 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie  1 miesiąca od daty 

zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

 

§ 23 

 

1.Zarząd składa się od 7 do 15 członków w tym: Prezesa wybranego w oddzielnym 

głosowaniu.  

2.Zarząd wybiera ze swego grona zastępców Prezesa i inne osoby funkcyjne. 

3. Zarząd dla bieżącej realizacji zadań statutowych powołuje Biuro Federacji działające w oparciu 

o odrębny regulamin, którego podstawę stanowią szczególne przepisy prawa finansowego i pracy 

zatwierdzone przez Zarząd.  

4. Zarząd dla realizacji zadań szkoleniowych w tym programu kadra wojewódzka może powołać 

zespół metodyczno-szkoleniowy.  

 

5. Zarząd działa w oparciu o własny Regulamin 

 

 

§ 24 

1. Do zakresu działania Zarządu należy:  

   1. Reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.  

   2. Zwoływanie Walnych Zebrań Federacji.  

   3. Realizowanie zadań, ustalonych przez organ administracji rządowej do spraw sportu i 

samorząd wojewódzki w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu.  

   4. Zarząd ma prawo nałożyć na członków następujące kary:  

 

     a). upomnienie,  

     b). naganę,  

     c). zawieszenie w prawach członka,  

     d). wykluczenie z Federacji.  

 

   5. Podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania i wykluczania członków Federacji.  

   6. Ustalenie klucza wyborczego dotyczącego ilości przedstawicieli członków Federacji na 

Walne Zebranie.  

   7. Podejmowanie uchwał w zakresie doszkalania kadr instruktorskich i trenerskich zgodnie z 

wytycznymi władz sportowych.  
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   8. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania oraz innych czynności wynikających z obowiązujących 

przepisów.  

   9. Podejmowanie uchwał w sprawie zlecania zadań szkoleniowych członkom.  

   10. Zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji.  

   11. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.  

   12. Uchwalenie zgodnie z przepisami prawa, programów działania i planów finansowych oraz 

zatwierdzanie bilansu.  

   13. Ocena działalności członków Federacji.  

   14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 

oraz rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Federacji.  

 
2. W przypadku naruszenia przez członka postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, Uchwał 

władz Federacji i innych przepisów obowiązujących w sporcie, Zarządowi przysługuje prawo 

zależnie od okoliczności:  

   1. Zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie.  

   2. Odmówienie pomocy organizacyjnej lub finansowej.  

 

§ 25 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej 

liczby członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.  

 

§ 26 

 

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru 

nowego Prezesa z własnego grona, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego 

Zebrania.  

 

§ 27 

 

1. Zarząd może wyłonić ze swego grona Prezydium jako organ wykonawczy  kierujący 

bieżącą działalnością Federacji 

2. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu Federacji, kierującym w jego imieniu 

bieżącą działalnością Stowarzyszenia.  

3. W skład Prezydium Zarządu wchodzi Prezes Federacji,  wiceprezesi oraz 2  członków Zarządu. 

4. Zakres działania i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Federacji.  

5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium jego uprawnienia przysługują Prezesowi. 

 

§ 28 

 

Komisja Rewizyjna składa się  z  5 członków w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 

i Sekretarza.  
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§ 29 

 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania całokształtu działalności Federacji ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.  

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza okresowe rewizje działalności Federacji w zasadzie raz na 

kwartał oraz przynajmniej raz w roku szczegółowe kontrole dokumentalne całokształtu 

działalności, stwierdzając protokolarnie czy Federacja:  

   1. realizuje prawidłowo zadanie statutowe oraz wynikające z zatwierdzonych planów 

działalności,  

 
   2. wykonuje podjęte uchwały,  

   3. prowadzi celową, racjonalna i rzetelną gospodarkę finansowo-majątkową,  

   4. przestrzega dyscypliny finansowej i obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i 

wytycznych.  

 3. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli usterek i nieprawidłowości, Komisja Rewizyjna 

ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu oraz określa terminy i sposób ich usunięcia.  

  4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz ma 

wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.  

  5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.  

  6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo 

brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

                                                                 ROZDZIAŁ V 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

§ 30 

 

1. Zarząd Federacji ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla kultury fizycznej 

działaczy, zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów.  

2. Zarząd Federacji może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych 

działaczom, zawodnikom, sędziom, trenerom i instruktorom.  

3. Rodzaj nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie 

przepisy państwowe i resortowe.  

 

ROZDZIAŁ VI 
MAJĄTEK I FUNDUSZE FEDERACJI 

 

§ 31 

 

 1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

 2. Na fundusze i majątek Federacji składają się:  

    1. dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu Państwa i budżetu Województwa,  

    2. wpływy ze składek członkowskich,  

   3. inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.  

 

§ 32 
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1. Do nabycia, zbycia i obciążenia majątku oraz zaciągania innych zobowiązań, upoważniony jest 

Zarząd Federacji.  

2. Federacja jest reprezentowana na zewnątrz przez Prezesa lub jednego z Wiceprezesów a dla 

ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie 

dwóch osób spośród: Prezesa, Członka Zarządu oraz Głównego Księgowego Federacji.  

 

                                                        ROZDZIAŁ VII 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIA SIĘ FEDERACJI 

 

§ 33 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Federacji podejmuje Walne Zebranie 

większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów Walnego 

Zebrania.  

§ 34 

 

Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu się Federacji określi sposób likwidacji i cel, na jaki 

zostanie przeznaczony majątek. 

                                                                            § 35 

Interpretacja niniejszego Statutu leży w kompetencji Walnego Zebrania, a w okresie między 

Walnymi Zebraniami leży w kompetencji Zarządu. 

Olsztyn 24 lutego 2018                                                 


