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Statut  

Polskiego Związku Gimnastycznego  

  

Rozdział I  

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny  

  

§ 1. 

1. Polski Związek Gimnastyczny (w skrócie „PZG”) zwany również dalej „Związkiem”, 

jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010  

o sporcie (DZ.U. z 2018 r. poz.1263, 1669), działającym w sportach gimnastycznych.  

2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy „Polish Gymnastic 

Association”.  

3. Związek ma wyłączne prawo do:  

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski 

oraz o Puchar Polski w sportach gimnastycznych; 

2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek; 

3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, 

mistrzostw świata, mistrzostw Europy; 

4) reprezentowania sportów gimnastycznych w międzynarodowych organizacjach 

sportowych.  

§ 2.  

1. Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

2. Siedzibą Związku jest m.st. Warszawa.  

3. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (Federation 

Internationale de Gymnastics), w skrócie „FIG”, Europejskiej Unii Gimnastycznej 

(European Union of Gymnastics), w skrócie „UEG” i Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

w skrócie „PKOl”.  

 

 



Statut PZG – zatwierdzony przez WZD w dniu 30.09.2020 r.  Strona 2  

  

§ 3.  

1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne 

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.  

2. Związek posiada osobowość prawną.  

3. Czas trwania Związku jest nieograniczony.  

 

  

§ 4. 

1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

ustawą o sporcie z dnia  25 czerwca 2010 r. (Dz.U z 2018  poz. 1263, 1669 – z późn. 

zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 poz. 

210, z 2018 r poz. 723 - z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.  

2. W zakresie swojej działalności Związek podlega nadzorowi ministra właściwego do 

spraw  kultury fizycznej.  

3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy.  

  

§ 5.  

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o 

tym samym lub podobnym zakresie działania.  

  

§ 6.  

1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.  

2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.  

  

§ 7.  

1. Związek używa pieczęci i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w 

tym zakresie przepisów.  

2. Związek posiada własny sztandar.  

3. Wszystkie prawa do sztandaru, flagi, symbolu, emblematu, odznak honorowych, odznak 

sportowych i organizacyjnych oraz pieczęci – posiada wyłącznie Związek.  
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Rozdział II  

Cele Związku i sposoby ich realizacji  

  

§ 8.   

Celem Związku jest:  

1. Organizacja współzawodnictwa sportowego w sportach gimnastycznych oraz 

popularyzacja i rozwój sportów gimnastycznych, w tym: gimnastyki sportowej kobiet 

(GSK/WAG), gimnastyki sportowej mężczyzn (GSM/MAG), gimnastyki artystycznej 

(GA/RG), trampoliny (TRA/TRA), akrobatyki sportowej (AKRO/ACRO) i innych 

sportów gimnastycznych zgodnie ze strukturami Międzynarodowej Federacji 

Gimnastycznej (FIG) i Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG). 

2. Reprezentowanie sportów gimnastycznych w organizacjach krajowych  

i międzynarodowych. 

3. Koordynacja działalności członków zrzeszonych w Związku.  

  

§ 9.   

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1. Opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportów gimnastycznych w Polsce. 

2. Organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sportach 

gimnastycznych.  

3. Przygotowanie reprezentantów Polski w sportach gimnastycznych do uczestnictwa  

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.  

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie 

sportów gimnastycznych.  

5. Reprezentowanie sportów gimnastycznych w międzynarodowych organizacjach 

sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie 

sportowym w tych sportach. 

6. Powoływanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym. 
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7. Określanie warunków i trybu zmian przynależności zawodnika do klubu sportowego  

w sporcie gimnastycznym.  

8. Określanie warunków, trybu przyznawania i pozbawiania licencji oraz prowadzenie 

spraw związanych z przyznawaniem licencji zawodnikom, sędziom, trenerom, 

instruktorom, klubom i okręgom.  

9. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminie 

dyscyplinarnym.  

10. Określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących współzawodnictwa 

sportowego w sportach gimnastycznych.  

11. Określanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym organów dyscyplinarnych 

uprawnionych do orzekania, ich kompetencji, trybu postępowania oraz 

wymierzanych kar.  

12. Określanie zasad uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w sportach 

gimnastycznych.  

13. Określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika. 

14. Organizowanie i prowadzenie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego trenerów, 

instruktorów i sędziów sportowych we współpracy z odpowiednimi instytucjami oraz 

organizacjami.  

15. Organizowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego.  

16. Prowadzenie działalności w zakresie szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego 

oraz wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.  

17. Prowadzenie gimnastycznych Ośrodków Szkolenia Centralnego. 

18. Wspieranie i ochrona interesów członków, zawodników, sędziów i kadry 

instruktorsko - trenerskiej Związku.  

19. Kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, trenerów, 

instruktorów i sędziów sportowych statutu oraz aktów wewnętrznych Związku, a 

także przepisów prawa dotyczącego działalności statutowej Związku.  

20. Rozstrzyganie sporów związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie 

sportowym.  
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21. Propagowanie zasady „fair play” we współzawodnictwie sportowym.  

22. Podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych 

Związku.  

23. Prowadzenie działalności informacyjno-propagandowej zwłaszcza w środowisku 

dzieci i młodzieży, współpraca z prasą, radiem, telewizją i filmem, inicjowanie 

realizacji odpowiednich wydawnictw.  

24. Opiniowanie zamierzeń w zakresie budowy i eksploatacji obiektów gimnastycznych 

oraz produkcji sprzętu dla potrzeb sportów gimnastycznych.  

25. Prowadzenie ewidencji zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów, statystyk, 

dokumentacji – zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie 

sprawozdań okolicznościowych i materiałów informacyjnych dotyczących 

działalności Związku.  

26. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację 

celów i zadań statutowych.  

27. Opracowywanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku  

i bezpieczeństwa w czasie zawodów sportowych oraz szkoleń.  

  

§ 10.   

Związek realizując swoje statutowe działania może współdziałać z innymi organizacjami 

oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi rozwojem sportów gimnastycznych.  

  

Rozdział III  

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki  

  

§ 11.  

Członkowie Związku dzielą się na:  

1. Zwyczajnych.  

2. Wspierających.  

3. Honorowych.  
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§ 12.  

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe oraz Okręgowe Związki 

lub Stowarzyszenia sportowe, zrzeszające kluby sportowe działające w sportach 

gimnastycznych i działające w przewidzianych prawem formach.  

2. Okręgowe związki gimnastyczne (w skrócie OZG) lub Stowarzyszenia, są 

wyodrębnionymi terytorialnie, organizacyjnie i finansowo związkami sportowymi, o 

których mowa w art. 6 ustawy o sporcie, działającymi w formie Stowarzyszenia lub 

związku stowarzyszeń.  

3. Okręgowe Związki lub Stowarzyszenia gimnastyczne obejmują zasięgiem swojego 

działania obszar jednego województwa. Na terenie danego województwa może działać 

tylko jeden OZG lub Stowarzyszenie.  

4. OZG lub Stowarzyszenia zrzeszają kluby sportowe oraz inne osoby prawne, o których 

mowa w ust. 1, mające siedzibę na terenie działania danego Okręgowego Związku 

Gimnastycznego lub Stowarzyszenia.   

5. Kluby sportowe, o których mowa w ust. 1, działają jako osoby prawne, zgodnie z art. 3 

ust. 2 ustawy o sporcie.  

6. Klub sportowy oraz inna osoba prawna, o których mowa w ust. 1, mogą być członkiem 

tylko jednego okręgowego związku gimnastycznego lub Stowarzyszenia.  

7. Postanowienia statutów OZG lub Stowarzyszeń, w tym zwłaszcza zasady prawa 

wyborczego, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu Związku.  

8. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, których statut, umowa 

albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w sportach 

gimnastycznych, popierającej cele Związku i wspierające go na zasadach określonych 

przez Zarząd Związku.  

9. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały 

na podstawie pisemnej deklaracji.  

10. Warunkiem uzyskania przez Okręgowy Związek Gimnastyczny lub stowarzyszenie 

członkostwa zwyczajnego w Związku jest zrzeszanie przez ten Okręgowy Związek lub 
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Stowarzyszenie co najmniej 3 klubów sportowych spełniających warunki określone  

w ust. 1.  

11. Warunkiem uzyskania przez klub sportowy członkostwa zwyczajnego w Związku,  

jest spełnianie warunków do uzyskania licencji, określonych w regulaminie nadawania, 

zawieszania i pozbawiania licencji PZG.  

  

§ 13.  

1. Walne Zgromadzenie Delegatów, na wniosek Zarządu, może nadać osobom fizycznym 

szczególnie zasłużonym dla sportu gimnastycznego godność „członka honorowego”.  

2. Członkostwo honorowe nie stanowi członkostwa w Związku w rozumieniu przepisów 

art.8 ust.1 ustawy o sporcie.  

3. Członkowie honorowi mają prawo do:  

1) biernego prawa wyborczego;  

2) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym;  

3) zgłaszania postulatów i wniosków.  

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.  

  

§ 14.  

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:  

1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku poprzez swoich delegatów;  

2) zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach związanych z działalnością Związku;  

3) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności 

Związku.  

2. Członkowie wspierający poprzez swoich przedstawicieli mają prawo do:  

1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym;  

2) biernego prawa wyborczego do władz Związku;  

3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku.  
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§ 15.  

1. Członkowie zwyczajni Związku są obowiązani do:  

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportów gimnastycznych;  

2) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Związku oraz innych przepisów 

związanych z działalnością statutową Związku;  

3) regularnego opłacania składek członkowskich, opłat licencyjnych i innych świadczeń 

na rzecz Związku w wysokości ustalonej przez właściwe władze Związku;  

4) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach 

wynikających z działalności Związku;  

5) uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, 

jeżeli są klubami sportowymi.   

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu  

i regulaminów oraz wspierania działalności Związku.  

  

§ 16.  

1. Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadku:  

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej do Zarządu Związku;  

2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka;  

3) wykluczenia.  

2. Wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Związku i może być zastosowane w przypadku:  

1) działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku;  

2) działania na szkodę Związku;  

3) nie uczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 24 miesięcy;  

4) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.  

3. Wykluczenie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku  

i może być zastosowane w przypadku stwierdzenia zaniechania wspierania Związku na 

zasadach określonych przez Zarząd Związku lub w przypadkach, o których mowa w ust. 

2 pkt. 1 lub 2.  
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4. Szczegółowe zasady oraz tryb postępowania w sprawach o wykluczenie członka określa 

regulamin dyscyplinarny, o którym mowa w § 38 ust. 2.  

5. Walne Zgromadzenie Delegatów może odebrać godność członka honorowego  

w wypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-2.  

   

§ 17.  

  

1. Członek Związku może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd 

Związku w przypadku naruszenia postanowień statutu.  

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na określonym w Regulaminie  

Dyscyplinarnym – okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.  

  

§ 18.  

Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia w poczet członków, wykluczeniu lub 

zawieszeniu w prawach członkowskich, przysługuje stronie prawo odwołania się do 

Walnego  

Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały na piśmie wraz  

z uzasadnieniem.  

  

Rozdział IV  

Władze Związku  

Walne Zgromadzenie Delegatów   

§ 19.  

1. Władzami Związku są:  

1) Walne Zgromadzenie Delegatów;  

2) Zarząd;  

3) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.  

3. Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane celem przeprowadzenia 

nowych wyborów nie przerywa kadencji.  
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4. W przypadku wyboru nowego Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej, a także w 

przypadku wyboru poszczególnych członków tych władz, ich kadencja trwa do 

najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

  

§ 20.  

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.  

2. W Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:  

1. z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych, według zasad określonych  

w pkt.3;  

2. z głosem doradczym - członkowie honorowi, przedstawiciele członków 

wspierających oraz zaproszeni goście.  

3. Mandaty delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów 

przypadają członkom zwyczajnym Związku w następującej liczbie, wg stanu na rok 

poprzedzający zjazd: 

1) klubom sportowym: 

a) 2 mandaty za każdą działającą w klubie sekcję dyscypliny olimpijskiej;  

b) 1 mandat za każdą działającą w klubie sekcję dyscypliny nieolimpijskiej; 

2) okręgowym związkom gimnastycznym 1 mandat z tytułu prowadzenia działalności 

w zakresie dyscyplin gimnastycznych. 

3) Dodatkowe mandaty dla klubów sportów olimpijskich, posiadających zawodniczki 

lub zawodników w KN juniorów i seniorów na zasadzie: 

a) 1 – 5 zawodników w KN: 1 mandat; 

b) 6 i więcej zawodników w KN: 2 mandaty  

Wyjaśnienie dotyczące dodatkowych mandatów za zawodników KN. 

Naliczenie liczby mandatów odnosi się do roku wyborczego, jeżeli Zgromadzenie odbędzie 

się do końca grudnia tego roku. Jeśli Zgromadzenie odbywa się na początku następnego 

roku, naliczenie dodatkowych mandatów dokonywane jest na podstawie roku 

poprzedniego. 
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4. W sprawozdawczym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział 

delegaci wybrani na ostatnie Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie 

Delegatów oraz osoby, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Jeżeli w okresie pomiędzy sprawozdawczo-wyborczymi Walnymi Zgromadzeniami 

Delegatów zostaną przyjęci nowi członkowie zwyczajni Związku, w Walnym 

Zgromadzeniu Delegatów, biorą również udział delegaci nowoprzyjętych członków,  

w liczbie ustalonej odpowiednio na podstawie zasad określonych w ust. 3.  

6. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem odbycia sprawozdawczo-wyborczego 

Walnego Zgromadzenia Delegatów i trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo 

wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

7. Zgłoszenie delegatów przez członków Związku odbywa się najpóźniej na 14 dni przed 

datą zebrania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów. 

Uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów 

podejmuje Zarząd, co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji Walnego 

Zgromadzenia Delegatów. 

8. Zgłoszenia do władz Związku odbywają się na 30 dni przed datą Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów i wymagają pisemnej zgody 

kandydata, jego oświadczenia o nie karalności oraz innych dokumentów wynikających 

z ustawy o sporcie. 

9. Mandat delegata wygasa z chwilą jego wyboru do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu, utraty mandatu przez podmiot, który 

reprezentował lub odwołania go z funkcji delegata przez ten podmiot, a także skazania 

delegata prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego, z zastrzeżeniem § 27 ust. 5 pkt 1.  

10. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów ustanawiani są przez członków 

zwyczajnych w oparciu o ich statuty, natomiast kluby sportowe działające w formie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działają w oparciu o umowy. W ten sam sposób 

ustanawiani są zastępcy Delegatów członków zwyczajnych, którzy mogą reprezentować 

na Walnym Zgromadzeniu członka w przypadku niemożliwości przybycia Delegata. 
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Delegat lub jego zastępca mogą reprezentować tylko członka zwyczajnego Związku do 

którego macierzyście należą.   

11. Zmiana delegata jest możliwa i powinna być zgłoszona na piśmie do Komisji 

Mandatowej Walnego Zgromadzenia Delegatów przez podmiot, który jest 

reprezentowany przez tego delegata najpóźniej w dniu wyborów przed pierwszym 

terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

12. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego 

delegata oraz kadencja delegatów, o których mowa w ust. 5, trwa do dnia zwołania 

nowego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

13. Delegatem może być osoba  niepozbawiona praw publicznych.  

  

§ 21.  

Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na:  

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, zwoływane raz na 4 lata. 

2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane raz w roku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.  

  

§ 22.  

1. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd.  

2. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd zawiadamia swoich 

członków oraz delegatów, na co najmniej 30 dni przed datą Zgromadzenia,  

z zastrzeżeniem § 20 ust. 7.  

3. Zarząd, w terminie co najmniej 14 dni przed datą Zgromadzenia, dostarcza delegatom 

materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia, w tym projekt porządku i regulaminu 

obrad.  

4. Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego 

przez siebie porządku i regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd.  
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§ 23.  

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne, jeżeli w pierwszym podanym terminie, 

bierze udział co najmniej połowa liczby delegatów. W drugim terminie Walne 

Zgromadzenie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę obecnych delegatów. Drugi 

termin powinien być podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 

Delegatów.  

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów,  

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów, o ile statut 

nie stanowi inaczej.  

§ 24.  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:  

1. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu oraz 

Komisji Rewizyjnej.  

2. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Związku, Komisji  

Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej. 

3. Wybór Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.  

4. Wybór 3-5 osobowej Komisji Dyscyplinarnej.  

5. Rozpatrywanie sporządzanego przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu oraz 

sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta.  

6. Uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku. 

7. Zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad.  

8. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Zgromadzenia.  

9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku.  

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w sprawach określonych w 

Statucie lub innych przepisach wewnętrznych Związku, w tym w sprawach odmowy 

przyjęcia w poczet członków, wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich 

Związku.  

11. Uchwalanie statutu Związku lub jego zmian.  

12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku. 
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13. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Związku i członków Związku. 

14. Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego.  

15. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości 

pozostałych władz Związku.  

§ 25.  

1. Do kompetencji Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należą sprawy 

wymienione w § 24 pkt. 4-15.  

2. W przypadku ustąpienia Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji,  

a także zmniejszenia się liczby członków tych władz do liczby uniemożliwiającej 

kooptację, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów może również zająć się 

sprawami, o których mowa w § 24 pkt. 1-4, po przyjęciu stosownej uchwały.  

  

§ 26.  

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy wyłącznie 

rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku:  

1) z własnej inicjatywy w drodze uchwały;  

2) na wniosek:  

a) co najmniej 50% członków zwyczajnych Związku;  

b) Komisji Rewizyjnej.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w terminie do 60 dni od 

dnia podjęcia uchwały przez Zarząd lub chwili złożenia odpowiedniego wniosku, o 

którym mowa w ust. 2 pkt. 2.  

Zarząd Związku  

§ 27.  

1. Działalnością Związku kieruje Zarząd.  

2. W skład Zarządu wchodzi  9 - 11 członków, w tym Prezes.  

3. Zarząd powołuje spośród członków Zarządu 5 wiceprezesów: ds. gimnastyki sportowej 

mężczyzn, ds. gimnastyki sportowej kobiet, ds. gimnastyki artystycznej, ds. trampoliny,  

ds. akrobatyki sportowej i innych sportów gimnastycznych.  
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4. Kadencja Zarządu Związku trwa cztery lata.  

5. Członek Zarządu Związku nie może:  

1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, z wyjątkiem pełnienia funkcji 

delegata na Walne Sprawozdawczo -Wyborcze Zgromadzenie Delegatów;  

2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną  z realizacją przez Związek 

jego zadań statutowych;  

3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;  

4) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów; 

5) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność 

gospodarczą związaną z realizacją przez Związek zadań statutowych.  

6. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie 

kadencje.  

7. Zarząd musi się ukonstytuować na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia wyboru.  

8. Zarząd ustala zakres uprawnień i obowiązków poszczególnych członków Zarządu.  

9. Opracowuje i uchwala szczegółowe regulaminy wymagane do wykonywania 

działalności statutowej Związku.  

10. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni 

członkowie Zarządu, kadencja tego Zarządu lub kadencja wybranych członków Zarządu 

trwa do najbliższego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

  

§ 28.  

  

1. Zarząd Związku wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu 

tajnym.  

2. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności.  

3. Kandydatów na Prezesa Zarządu i do władz Związku może zgłosić grupa minimum  

3 (trzech) członków zwyczajnych Związku, w terminie co najmniej 30 dni przed 
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terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zgłoszenia dokonuje się w formie 

pisemnej i składa do Zarządu Związku wraz z pisemną zgodą kandydata, oświadczeniem 

o niekaralności oraz innymi dokumentami wynikającymi z ustawy o sporcie. 

4. Jeżeli w trybie określonym w ust. 3 nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa, 

kandydata na Prezesa może zgłosić grupa 5 delegatów w trakcie Walnego Zgromadzenia 

Delegatów.  

5. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu bezwzględną większością 

głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos).  

6. Jeżeli w trybie określonym w pkt. 5 żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości 

głosów przeprowadzone będzie następne głosowanie, w którym udział biorą dwaj 

kandydaci legitymujący się największą liczbą uzyskanych głosów w pierwszym 

głosowaniu. 

7. Prawo zgłaszania kandydatów ze sali przysługuje wybranemu Prezesowi oraz delegatom.  

8. Członkami Zarządu zostają (2) dwaj kandydaci w danej dyscyplinie, którzy otrzymali 

kolejno największą liczbę głosów.  

9. Prezes i członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować 

do władz Związku w najbliższych wyborach.  

 

§ 29.  

1. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek:  

1) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie;  

2) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach 

lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w podejmowaniu uchwał w drodze 

korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  

w trzech kolejnych głosowaniach;  

3) odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem;  

4) śmierci członka.  
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2. Odwołania członka Zarządu, z zastrzeżeniem pkt. 1 ust. 3, dokonuje Walne 

Zgromadzenie Delegatów bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych 

głosów + 1 głos) w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.  

3. Prezesa Zarządu może odwołać Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.  

 

§ 30.  

1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Zarząd ma prawo dokooptować do 

swojego składu nowe osoby.  

2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu danej kadencji nie może przekraczać 1/3 

ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.  

3. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu 

lub nie można dokooptować członka lub w przypadku ustąpienia lub niemożności 

pełnienia funkcji Prezesa w okresie kadencji Zarządu, wówczas Zarząd zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających lub wyboru Prezesa, które musi się odbyć w ciągu trzech miesięcy od 

zaistnienia tej okoliczności.  

4. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów  

w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, przewidziane jest przeprowadzenie 

sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

 

§ 31.  

Do kompetencji Zarządu Związku należy:  

1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w statucie oraz działanie  

w jego imieniu.  

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.  
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3. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania sponsorów i środków 

finansowych na działalność statutową Związku.  

4. Przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i corocznych 

sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 

do rozpatrzenia;  sprawozdanie finansowe podlega ocenie biegłego rewidenta.   

5. Zapewnienie sporządzania corocznych sprawozdań finansowych.  

6. Powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego lub Dyrektora Biura.  

7. Realizowanie procedur dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie 

dyscyplinarnym.  

8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.  

9. Uchwalanie planów działania, planów finansowych i regulaminów Związku.  

10. Przyjmowanie i wykluczanie członków oraz zawieszanie ich w prawach członka 

Związku.  

11. Reprezentowanie Związku w sportowych organizacjach międzynarodowych.  

12. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania i występowania z organizacji 

krajowych i międzynarodowych.  

13. Zatwierdzanie planów i wytycznych szkolenia.  

14. Zatwierdzanie rocznych kalendarzy i regulaminów imprez centralnych.  

15. Zatwierdzanie zasad współzawodnictwa sportowego, a także organizowanie i 

prowadzenie współzawodnictwa sportowego.  

16. Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr trenersko – instruktorskich, sędziów  

i działaczy sportowych.  

17. Organizowanie i zatwierdzenie programu przygotowań kadry narodowej do udziału we 

współzawodnictwie międzynarodowym.  

18. Przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie  

Delegatów.  

19. Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu.  

20. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów.  
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21. Przyznawanie odznaczeń, dyplomów, wyróżnień oraz występowanie o przyznanie 

odznaczeń do innych instytucji i organów.  

22. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z licencjami dla zawodników, trenerów, 

instruktorów, sędziów sportowych, klubów sportowych i okręgowych związków lub 

stowarzyszeń.  

23. Uchwalenie wysokości składek członkowskich, licencji i innych opłat oraz określanie 

sposobu ich uiszczania.  

24. Określenie praw i obowiązków zawodników.  

25. Opracowywanie regulaminów: zmiany barw klubowych, przyznawania licencji oraz 

innych dotyczących działalności statutowej Związku, nie zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

26. wykreślony  

27. Powoływanie i rozwiązywanie szkół mistrzostwa sportowego w uzgodnieniu z 

ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej.  

28. Powoływanie stałych lub doraźnych komisji, jako organów doradczych Zarządu, 

ustalanie ich kompetencji i uchwalanie regulaminów działania.  

29. Współpraca z organizacjami zainteresowanymi rozwojem sportu gimnastycznego wśród 

osób niepełnosprawnych.  

  

§ 32.  

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.  

2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany wiceprezes.  

3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:  

1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu pomiędzy 

posiedzeniami Zarządu z zastrzeżeniem § 41 ust. 3;  

2) zwoływanie zebrań Zarządu Związku i jego Prezydium;  

3) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

4. O podjętych decyzjach Prezes informuje Zarząd na jego najbliższym posiedzeniu. 
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§ 33.  

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

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej  

6 członków Zarządu.  

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków.  

Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa lub zastępującego go v-ce Prezesa.  

4. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.  

5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.  

  

Sekcje Związku  

§ 34  

1. W Związku działają następujące sekcje:  

1) sekcja gimnastyki sportowej kobiet;  

2) sekcja gimnastyki sportowej mężczyzn;  

3) sekcja gimnastyki artystycznej;  

4) sekcja trampoliny;  

5) sekcja akrobatyki sportowej i innych sportów gimnastycznych.  

2. Zarząd Sekcji liczy nie więcej niż 6 osób, w tym: 

1) Wiceprezes Związku i wybrany Członek Zarządu Głównego PZG – z urzędu; 

2) nie więcej niż 4 członków – wybieranych przez środowisko danej dyscypliny –  

zgodnie z  regulaminem wyborów danej sekcji.  

3. Pracami sekcji kierują Zarządy Sekcji, a ich przewodniczącymi są odpowiednio 

wiceprezesi związku ds. gimnastyki sportowej kobiet, gimnastyki sportowej mężczyzn, 

gimnastyki artystycznej, trampoliny, akrobatyki sportowej i innych sportów 

gimnastycznych. 

4. Przewodniczący sekcji reprezentuje ją na zewnątrz.  
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5. Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:  

1) kierowanie działalnością sekcji w zakresie spraw sportowych;  

2) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Sekcji i przedstawienie go Zarządowi Związku 

do zatwierdzenia;  

3) uchwalanie planów pracy i rozwoju odpowiednio gimnastyki sportowej kobiet, 

gimnastyki sportowej mężczyzn, gimnastyki artystycznej, trampoliny, akrobatyki 

sportowej i innych sportów gimnastycznych oraz przedstawianie ich Zarządowi 

Związku do zatwierdzenia;  

4) uchwalanie rocznych kalendarzy imprez oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia  

Zarządowi Związku.  

6. Zarząd Sekcji składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów informację na temat 

swojej działalności.  

7. § 29 ust. 1 i 2 oraz § 30 ust. 1i 2  stosuje się odpowiednio dla członków Zarządu Głównego. 

8. Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu Sekcji, wybieranych przez 

środowisko danej dyscypliny określa regulamin dla danej sekcji, zatwierdzony przez 

Zarząd Główny PZG. 

 

Rozdział V  

Komisja Rewizyjna  

§ 35  

1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna.  

2. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3-5 członków i jest wybierana w głosowaniu 

tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów na czteroletnią kadencję.  

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:  

1) będące członkami Zarządu lub Zarządu sekcji lub pozostające z członkiem Zarządu lub  

Zarządu sekcji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia;  

2) skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.  
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4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego i sekretarza.  

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy 

Komisji.  

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego.  

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w drodze 

korespondencyjnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.  

8. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrana nowa Komisja Rewizyjna lub 

poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej, kadencja tej Komisji lub kadencja 

wybranych członków Komisji trwa do najbliższego Sprawozdawczo-Wyborczego 

Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

9. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 29 ust. 1 i 2 oraz § 30  

 ust. 1, 2 i 3.  

§ 36 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Związku 

we wszystkich dziedzinach jego działalności, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.  

2. Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi protokoły pokontrolne wraz z wnioskami 

oraz ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie.  

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może 

brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.  
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Rozdział VI  

Odpowiedzialność dyscyplinarna, nagrody, wyróżnienia  

  

§ 37  

1. Członkowie Związku, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy i działacze oraz inne 

osoby biorące udział we współzawodnictwie organizowanym przez Związek podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie Statutu, regulaminów uchwalonych 

przez Związek oraz innych obowiązujących przepisów i aktów prawnych.  

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym  

w Regulaminie Dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów  

z zachowaniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie.  

3. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.  

4. Organami uprawnionymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:  

1) Komisja Dyscyplinarna, która orzeka, jako organ pierwszej instancji z wyłączeniem 

spraw dotyczących wykluczenia i zawieszenia członka Związku;  

2) Zarząd, który orzeka, jako:  

a) organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wykluczenia lub zawieszenia 

członka Związku,  

b) organ odwoławczy od orzeczeń wydanych przez Komisję Dyscyplinarną.  

5. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności szczegółowe zasady powoływania 

Komisji Dyscyplinarnej, kompetencje organów uprawnionych do orzekania  

w postępowaniu dyscyplinarnym, tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje 

wymierzanych kar.  

6. Od ostatecznych orzeczeń organów właściwych do orzekania w sprawach 

dyscyplinarnych przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy 

Polskim Komitecie Olimpijskim.  
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§ 38  

1. Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla sportu 

gimnastycznego instytucji, organizacji, klubów, zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów i działaczy.  

2. Zarząd może przyznać następujące wyróżnienia:  

1) pochwałę;  

2) dyplom;  

3) nagrodę;  

4) honorowe odznaczenie.  

3. Zarząd Związku ma prawo występować o nadanie odznaczeń państwowych osobom 

prawnym i fizycznym wymienionym w ust. 1.  

  

§ 39 

1. Majątek Związku tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, w tym 

nieruchomości, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.  

2. Majątek Związku pochodzi z:  

1) składek członkowskich; 

2) dotacji;  

3) środków otrzymanych od sponsorów;  

4) darowizn;  

5) zapisów i spadków;  

6) dochodów z majątku;  

7) innej działalności statutowej;  

8) wpływów z działalności gospodarczej.  

3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów 

statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.  
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§ 40 

Działalność gospodarcza 

1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 

odrębnych przepisach. Związek prowadzi działalność wyłącznie w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych. 

2. Związek prowadzi działalność w zakresie: 

a. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

[47.91.Z]; 

b. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

i targowiskami [47.99.Z]; 

c. Wydawanie książek [58.11.Z]; 

d. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [58.14.Z]; 

e. Pozostała działalność wydawnicza [58.19.Z]; 

f. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

[73.12.B]; 

g. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) [73.12.C]; 

h. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

[73.12.D]; 

i. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego [77.21.Z]; 

j. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane [85.59.B]. 

k. Pozostała działalność związana ze sportem [93.19.Z]; 

l. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna [93.29.Z]; 

m. Działalność agencji reklamowych [73.11.Z]. 

 

§ 41.  

1. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd.  

2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  
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3. Dla ważności oświadczeń woli, w sprawach majątkowych Związku, wymagane jest 

współdziałanie dwóch spośród następujących osób: Prezesa lub upoważnionego przez 

niego członka Zarządu oraz Sekretarza Generalnego /Dyrektora Biura lub Głównego 

Księgowego. 

4. W zarządzaniu majątkiem i funduszami Związku wymagane są:    

1) zgoda Walnego Zgromadzenia Delegatów: nabycie, zbycie lub obciążenie 

nieruchomości, 2) uchwała Zarządu Związku:  

a) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,  

b) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,  

c) przyjęcie lub odrzucenie spadku,  

d) inne czynności zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Związku.  

  

§ 42.  

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Związek lub zabezpieczanie zobowiązań 

majątkiem Związku w stosunku do:  

a) członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  

b) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, 

krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;  

c) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. W przypadku konieczności zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu osobą  

reprezentującą Związek w umowie o zatrudnienie jest przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Związku.  

Rozdział VII  

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku  

  

§ 43.  

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie 

Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów 
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w pierwszym terminie, a w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu większością 

2/3 głosów bez względu na liczbę delegatów.  

2. Zarząd otrzymuje upoważnienie Walnego Zgromadzenia na dokonywanie korekt 

redakcyjnych przyjętych zmian w statucie.  

 

§ 44.  

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów w pierwszym 

terminie, a w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu większością 2/3 głosów bez 

względu na liczbę uczestników.  

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 

zostanie majątek Związku.  

3. Likwidatorem Związku jest Zarząd o ile Walne Zgromadzenie Delegatów nie wyznaczy 

innych likwidatorów.  

 

§45.  

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów, 

a pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów – Zarządowi Związku.  

2. Ostateczna interpretacja Statutu należy do Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

 

 


