
 

STATUT PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA 
(przyjęty uchwałą nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZB z dnia 18 listopada 2021 roku)  

 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Podkarpacki Związek Badmintona (zwany dalej „PZB” lub „Związek”), jest  związkiem sportowym 

w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej „ustawą  

o sporcie.”  

§ 2 
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Związek działa w zakresie 

badmintona, a siedzibą jego władz jest miasto Rzeszów.  

§ 3 
1. Związek działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach i niniejszym 

Statutem.  

2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Badmintona (zwanego dalej „PZBad”) i w swej 

działalności kieruje się również jego uchwałami. 

3. Związek może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania. 

4. Związek podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.  

5. Organem nadzorującym działalność Związku jest Prezydent miasta Rzeszowa. 

 

§ 4 
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne Związku 

oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.  

2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem wojewódzkim badmintona na 

podkarpaciu. 

§ 5 
Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami sportowymi oraz 

organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.  

 

§ 6 
Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji badmintonowych oraz innych 

organizacji sportowych o podobnym profilu działania.  

 

§ 7 
Związek używa pieczęci i znaków organizacyjnych.  

 

§ 8 
Związek opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków Związku. Do realizacji 

określonych zadań może zatrudniać pracowników.  

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 9 
Celami Związku są:  

1. organizacja, popularyzacja i rozwój badmintona na terenie województwa;  

2. organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w badmintonie;  

3. organizowanie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie 

badmintona;  



4. wyrównania szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach 

aktywności fizycznej, a w szczególności tych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, które 

nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne szans na takie uczestnictwo, 

5. przygotowanie reprezentantów Podkarpacia do uczestnictwa w krajowym i międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym w badmintonie;  

6. szkolenie zawodowe instruktorów, trenerów i sędziów badmintonowych.  

7. pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy – młodzieży i osób dorosłych,  

w szczególności nauczycieli i rodziców oraz podnoszenia ich kwalifikacji. 

 

§ 10 
Cele, o których mowa powyżej, PZB realizuje przez:  

 1. opracowywanie kierunków rozwoju badmintona w województwie podkarpackim; 

 2. prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, 

 3. kierowanie i koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem badmintona 

w województwie podkarpackim, 

 4. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

 5. organizację i realizację systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu wojewódzkim 

 i międzywojewódzkim w porozumieniu z PZBad; 

 6. uczestnictwo z głosem stanowiącym w Krajowych Zjazdach Delegatów PZBad oraz naradach  

i konferencjach dotyczących badmintona, 

 7. reprezentowanie podkarpackiego badmintona we właściwych krajowych organizacjach sportowych 

oraz organizowanie uczestnictwa kadry wojewódzkiej w krajowym współzawodnictwie sportowym; 

 8. powoływanie i przygotowywanie badmintonowej reprezentacji województwa podkarpackiego we 

wszystkich kategoriach wiekowych; 

 9. wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych; 

10. organizowanie obozów sportowych; 

11. organizowanie i udział w organizacji szkoleń i kursów kadr trenersko-instruktorskich 

 i sędziowskich; 

12. współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi; 

13. prowadzenie niezbędnych ewidencji, dokumentacji i zasobów archiwalnych; 

14. wydawanie materiałów informacyjnych (w tym redagowanie witryny internetowej) 

o działalności Związku; 

15. utrzymywanie kontaktów z mediami; 

16. podejmowanie działań dla pozyskania finansów na działalność statutową; 

17. wnioskowanie i opiniowanie władzom samorządowym spraw dotyczących modernizacji  

i rozbudowy obiektów i urządzeń sportowych na potrzeby badmintona. 

18. inne działania zgodne z prawem. 

 

§ 11 
1. Dla realizacji swoich celów statutowych Związek może podejmować działalność gospodarczą na 

zasadach i w granicach określonych w odrębnych przepisach, a zysk z niej wypracowany w całości 

jest przeznaczany na cele statutowe.  

2. Związek może powołać spółkę kapitałową prawa handlowego, fundację, czy stowarzyszenie lub 

uczestniczyć w tych podmiotach realizując cele statutowe Związku.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki. 
 

§ 12 
Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 



§ 13 
1. Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe z województwa podkarpackiego posiadające sekcje 

badmintona i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym. 

2. Kluby, o których mowa w ust. 1 muszą mieć osobowość prawną. 

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§ 14 
1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne deklarujące 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Związku. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§ 15 
Członkami honorowymi (w tym Prezesem Honorowym) zostają osoby fizyczne, którym nadano tę 

godność za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania badmintona  

w województwie podkarpackim.  

 

§ 16 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. reprezentacji na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów; 

2. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku poprzez swoich delegatów; 

3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Związku; 

4. uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek; 

5. uczestnictwa w zebraniach, szkoleniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Związek; 

6. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Związku; 

7. rekomendacji, gwarancji i opieki Związku. 

 

§ 17 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. uczestnictwa w działalności Związku i realizacji jego celów; 

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Związku; 

3. regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej; 

4. dbania o dobre imię Związku i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia. 

 

§ 18 
Członkowie wspierający i honorowi, mogą uczestniczyć na zaproszenie z głosem doradczym  

w zebraniach władz Związku.  

 

§ 19 
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Związku. 

 

§ 20 
Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Związku i dbania 

o jego dobre imię. 

 

§ 21 
Utrata członkostwa następuje odpowiednio na skutek: 

1. przyjęcia przez Zarząd pisemnej rezygnacji; 

2. uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o wykluczeniu; 

5. decyzji Zarządu w związku z nieopłaceniem składek członkowskich;  

6. pozbawienie godności członka honorowego przez Zjazd; 

7. likwidacji klubu z datą wykreślenia z właściwego rejestru lub utraty osobowości prawnej  



8. utraty praw obywatelskich członka honorowego na mocy prawomocnego wyroku sądu;  

9. śmierci członka honorowego 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Związku 
 

§ 22 
Władzami Związku są:  

1. Walne Zgromadzenie Delegatów,  

2. Zarząd Związku,  

3. Komisja Rewizyjna.  

 

§ 23 
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.  

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym spośród osób korzystających z pełni praw 

publicznych z zastrzeżeniem § 29 ust. 2. 

3. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały władz przyjmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem 

§ 26 ust. 4. 

 

§ 24 
Członkostwo we władzach Związku, podczas kadencji, ustaje z chwilą śmierci członka lub jego 

rezygnacji. Na wakujące miejsca, władze pochodzące z wyboru, mogą dokooptować nowych 

członków, ale ich liczba nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. W przypadku 

przekroczenia 1/3 wakujących miejsc w Zarządzie Związku, Zarząd lub Prezes Zarządu zwołuje w 

terminie 6 tygodni od dnia, w którym doszło do zwolnienia członkostwa, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Delegatów celem dokonania wyborów uzupełniających.  

 

Walne Zgromadzenie Delegatów 
 

§ 25 

Najwyższą władzą Związku jest Zjazd. 
 

§ 26 

1. Zjazd może być Zwyczajny (Sprawozdawczy lub Sprawozdawczo-wyborczy)  lub Nadzwyczajny. 

2. Zjazd Zwyczajny zwoływany powinien być raz w roku lub przed upływem kadencji. 

3. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest najpóźniej w ciągu 6 miesięcy z inicjatywy Zarządu, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

4. Uchwały Zjazdu przyjmowane są (z uwzględnieniem § 50) przy obecności: 

- w pierwszym terminie, liczby delegatów określonej w § 31 ust. 1; 

- w drugim terminie, wyznaczonym w pisemnym zawiadomieniu w tym samym dniu 30 minut później 

od pierwszego terminu – bez względu na liczbę delegatów. 

5. Terminy i miejsca Zjazdów wyznacza Zarząd.  

 
§ 27 

Do kompetencji Zjazdu należy: 

1. uchwalanie statutu i jego zmian; 

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

3. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego; 

4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i organu jurysdykcyjnego; 

5. przyjmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku; 

6. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

7. rozpatrywanie zgłoszonych wniosków we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Związku. 



 

§ 28 

Do kompetencji Zjazdu Sprawozdawczo  lub Sprawozdawczo-Wyborczego należy oprócz 

wymienionych w § 27: 

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku; 

2. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

3. ustalenie liczebności Zarządu; 

4. wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, przy czym Zjazd może zezwolić na głosowanie 

łączne na kandydatów na pozostałych członków Zarządu, jeżeli ich liczba nie przekracza 6; 

5. wybór Komisji Rewizyjnej. 
§ 29 

1. W przypadku nieudzielenia absolutorium Zarządowi bądź niektórym jego członkom Zjazd może 

zobowiązać Zarząd bądź te osoby do dopełnienia w wyznaczonym terminie określonych czynności. 

2. W przypadku nieudzielenia absolutorium całemu Zarządowi następuje głosowanie nad udzieleniem 

absolutorium poszczególnym jego członkom. Osoby, którym nie udzielono absolutorium nie mogą na 

tym Zjeździe kandydować w wyborach. 
§ 30 

1. Nadzwyczajny Zjazd rozstrzyga wyłącznie sprawy, dla których został zwołany. 

2. Nadzwyczajny Zjazd może być połączony ze Sprawozdawczym. 

3. Ewentualny wybór nowych członków władz na danym Zjeździe nie przedłuża kadencji. 
 

 

 

§ 31 

W Zjeździe uczestniczą: 

1. delegaci – z głosem stanowiącym, według zasady 1 delegat 1 głos,  

2. nie będący delegatami – z głosem doradczym – członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

członkowie honorowi i zaproszeni goście; 

3. osoby powołane do obsługi - bez prawa głosu. 
 

§ 32 

Rozdział mandatów (klucz wyborczy) ustalony na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy obowiązuje przez 

całą kadencję. 
 

§ 33 

Zjazd otwiera Prezes, po czym następuje wybór Przewodniczącego Zjazdu i uchwalenie Regulaminu 

Obrad. 

 
§ 34 

1. Uprawnione do uczestnictwa w Zjeździe osoby Zarząd zawiadamia o terminie, miejscu i porządku 

obrad Zjazdu co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem. 

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu publikowane jest na stronie 

internetowej PZB, oraz wysyłane pocztą elektroniczną do uprawnionych osób. Może zostać również 

wysłane listem poleconym do wszystkich klubów.   

 

Zarząd Związku 
 

§ 35 

1. Zarząd Związku składa się z 3 do 8 członków w tym Prezesa i pozostałych członków (m. in. 

Wiceprezesów). Walne zgromadzenie delegatów każdorazowo ustala liczbę członków na najbliższą 

kadencję.  

2. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów zwykłą większością głosów. Funkcję Prezesa 

Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.   

3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów zwykłą większością 

głosów.  



4. Kandydat na członka Zarządu nie musi być obecny na danym Walnym Zgromadzeniu Delegatów 

pod warunkiem złożenia na dane Walne Zgromadzenie Delegatów pisemnego oświadczenia o chęci 

kandydowania i spełnieniu wymogów przewidzianych przepisami prawa. Kandydatów na członków 

Zarządu w pierwszej kolejności zgłasza nowo wybrany Prezes w dalszej kolejności delegaci. 

Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia.  

5. Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród członków Zarządu.  

6. Członek Zarządu Związku musi spełniać wymogi przewidziane w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie, w szczególności: rozdział 3, art. 9.3.  

7. W posiedzeniach Zarządu Związku mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.  

8. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za czynności wykonywane w związku z pełnioną 

przez nich funkcją. Umowę z członkiem Zarządu zawiera przedstawiciel Komisji Rewizyjnej lub 

pełnomocnik w trybie wynikającym z ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 
 

§ 36 

Prezes: 

1. kieruje pracą Związku; 

2. zwołuje zebrania Zarządu; 

3. reprezentuje Związek za zewnątrz; 

4. posiada prawo decydującego głosu w przypadku równej liczby głosów za i przeciw w Zarządzie; 

5. decyduje w sprawach nie cierpiących zwłoki. O takich decyzjach informuje Zarząd na bieżąco lub 

na najbliższym zebraniu. 

 

§ 37 
Do kompetencji Zarządu Związku należy:  

 1. kierowanie bieżącą działalnością Związku oraz wykonywanie uchwał Zjazdu; 

 2. sporządzanie planów pracy i preliminarzy finansowych; 

 3. zarządzanie majątkiem Związku; 

 4. przyjmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku; 

 5. ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Związku na zewnątrz; 

 6. wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych Związku; 

 7. zwoływanie Zjazdów Zwyczajnych i Nadzwyczajnych; 

 8. ustalanie rozdziału mandatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (klucza wyborczego) 

ogłaszanego 6 miesięcy przed upływem kadencji według stanu na 2 miesiące przed datą Zjazdu; 

 9. przyjmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa w Zarządzie; 

10. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków PZB. 

11. Podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków PZB. 

12. Przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członkowskich członków zwyczajnych  

i wspierających. 

13. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat związanych z uczestnictwem 

członków w działalności statutowej Związku oraz zasad i terminów ich opłacania; 

14. uchwalanie przynależności Związku do innych organizacji; 

15. uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego (dla usprawnienia swojej pracy i podziału kompetencji); 

16. powoływanie kadry wojewódzkiej i trenerów kadry wojewódzkiej; 

17. uchwalanie regulaminów organów wewnętrznych i Biura; 

18. powoływanie i odwoływanie osób funkcyjnych potrzebnych dla sprawnego działania Związku; 

19. przygotowanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów dla Komisji Rewizyjnej; 

20. przyjmowanie sprawozdań z prac organów wewnętrznych; 

21. rozpatrywanie odwołań od decyzji osób funkcyjnych i organów wewnętrznych; 

22. wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień; 

23. uchwalanie zasad pracy organu jurysdykcyjnego z uwzględnieniem jego liczebności, trybu 

powoływania i odwoływania osób wchodzących w jego skład, a także rodzajów możliwych kar; 

24. przyjmowanie uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych dla Zjazdu  

i Komisji Rewizyjnej. 

§ 38 



1. Zarząd podejmuje uchwały. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym, z wyjątkiem uchwał  

w sprawach personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.  

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych.  

3. W przypadku, gdy za i przeciw danej uchwale wypowiada się równa liczba głosujących, decyduje 

głos Prezesa Zarządu.  

4. Warunkiem ważności podjętej uchwały jest obecność przynajmniej połowy składu Zarządu.  

 

§ 39 
Prezes Zarządu Związku może przekazać czasowo część swoich obowiązków wiceprezesowi lub 

innemu członkowi Zarządu.  

 

§ 40 
Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 w roku.  

 

§ 41 
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, uchwały i inne decyzje mogą być podejmowane 

obiegowo z wykorzystaniem poczty elektronicznej.   

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Związku może odbywać posiedzenia w trybie on-line.  

 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 42 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, 

zwykłą większością głosów.  

2. Członkowie komisji wybierają z pośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 

sekretarza.  

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działalności 

Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, 

rzetelności i gospodarności działań oraz przedkłada sprawozdanie z takiej kontroli w trakcie Walnego 

Zgromadzenia Delegatów.  

4. Komisja Rewizyjna posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi 

absolutorium na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.  

5. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego 

Związku.  

6. Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi, z żądaniami wyjaśnień 

i usunięcia nieprawidłowości.  

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać 

udział w posiedzeniach Zarządu Związku i innych organach Związku z głosem doradczym.  

8. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy obecności połowy 

członków Komisji.  

9. Członek Komisji Rewizyjnej Związku musi spełniać wymogi przewidziane w Ustawie z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie, w szczególności: rozdział 3, art. 9.3a.  

 

ROZDZIAŁ V 

Nagrody i wyróżnienia, odpowiedzialność, liga  
 

§ 43 
Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla badmintona sędziów, działaczy, 

trenerów i zawodników.  

 

§ 44 



Związek może występować do właściwych władz o nagrody finansowe oraz nadanie odznaczeń 

sędziom, działaczom, trenerom i zawodnikom.  

 

 

§ 45 
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy 

państwowe i resortowe oraz regulaminy Związku.  

 

§ 46 
1. Członkowie Związku, a także zawodnicy, sędziowie, trenerzy, instruktorzy i działacze odpowiadają 

dyscyplinarnie za naruszenie swoich obowiązków.  

2. Postępowanie dyscyplinarne w Związku jest dwuinstancyjne. Organy i członkowie organów 

dyscyplinarnych są niezawiśli.  

3. Związek uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu w sporcie ustanowione  

w formie Polskich Przepisów Antydopingowych POLADA.  

4. Związek uznaje i respektuje wyłączne uprawnienie POLADA do realizacji stanowionych przez nią 

reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, a tym samym uznaje właściwość Panelu 

Dyscyplinarnego przy POLADA do rozstrzygania w sprawach dyscyplinarnych o doping w sporcie.  

 

§ 47 
Związek może utworzyć ligę amatorską oraz ligę zawodową.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Majątek i fundusze Związku 

 
§ 48 

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

2. Na fundusze składają się:  

1) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,  

2) składki członkowskie,  

3) darowizny, dotacje, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł,  

4) inne wpływy uzyskane z działalności Związku.  

 

§ 49 
Czynności prawnych oraz składania oświadczeń w imieniu Związku dokonuje dwóch członków 

zarządu lub Prezes Zarządu lub upoważniony przez Prezesa Wiceprezes Zarządu.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Rozwiązanie się Związku 
§ 50 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 

2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.  

 

§ 51 
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie 

majątek Związku.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 52 
Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Zarządowi Związku. 
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