STAT U T
SŁUPSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
Słupski Szkolny Związek Sportowy jest powszechną, społeczną i samorządną organizacją
sportowo – wychowawczą uczniów, nauczycieli, rodziców i działaczy sportu szkolnego. Rozwija
kulturę fizyczną wśród ogółu dzieci i młodzieży szkolnej miasta Słupska i Powiatu Słupskiego.
Jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego
młodzieży szkolnej.
Uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia,
kultury fizycznej i ochrony środowiska.
Może realizować zadania z innych dziedzin przyjętych od państwa i osób prawnych, które są
zgodne z celami statutowymi Związku.
Szczególnym celem Związku jest wyrównywanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich
dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej a w szczególności tych dzieci i
młodzieży, które nie mają ze względu na warunki naturalne, środowiskowe i socjalne, szans
rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego.
Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Słupski Szkolny Związek Sportowy, w skrócie „ SSZS ” i jest zwany
dalej „ związkiem ”.
§2
Terenem działania związku jest obszar miasta Słupska i Powiatu Słupskiego a siedzibą władz –
miasto Słupsk.
§3
1. SSZS jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanych i posiada osobowość prawną.
2. SSZS jest organizacją o celach nie zarobkowych.
§4
Związek jest członkiem zwyczajnym Szkolnego Związku Sportowego.
§5
Związek posiada oddziały terenowe w miastach i gminach Powiatu Słupskiego.

§6
Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
§7
1.

Godłem związku jest stylizowany orzeł (gryf) koloru białego umieszczony na okrągłej,
czerwonej tarczy z żółtym otokiem. W dolnej części tarczy umieszczone są litery „SZS” koloru
czerwonego.

2.

Flagą związku jest biały prostokąt o wymiarach 220 cm x 140 cm z trzema pasami:
czerwonym, żółtym, czerwonym, biegnącymi podłużnie w dolnej części flagi. W górnej części
flagi na jej środku znajduje się godło związku.

§8
l.

Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane w trakcie działalności
dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.

2. Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Do realizacji
zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.
3. Związek nie może:
l/ udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do
członków, członków organów, pracowników Związku, a także osób będących ich bliskimi,
2/ przekazywać majątku na rzecz członków Związku, organów lub pracowników Związku.
4. Nie stosuje się zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych - od podmiotów, w których
uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 1.
5. Do osób bliskich, o których mowa w ust. l, zalicza się:
l/ współmałżonka,
2/ krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia,
3/ powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,
4/osobą związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział II
Cele i środki działania

§9
Celem związku jest:
1.

Współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży szkolnej
wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

na

zdrowych,

2.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań
sportowych i zdrowotnych, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz stworzenie
warunków do uzyskania wysokiego poziomu sportowego.

3.

Organizowanie dla zadań sportowego wychowania młodzieży społecznego i materialnego
wsparcia przez dorosłych.

§ 10
Związek realizuje swoje cele przez rozwijanie aktywności i samorządności
młodzieży w dziedzinie:
l/ krzewienia kultury zdrowotnej i fizycznej,
2/ wdrażania higienicznego trybu życia,
3/ popularyzowania ekologii,
4/ reprezentowania spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów,
5/ programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym,
6/ stwarzania utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,
7/ programowania i organizowania szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie
zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym : młodzieżowych organizatorów sportu,
młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów,
8/ organizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób
dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym młodzieży,
9/ organizowania imprez i zawodów sportowych,
10/ programowania i organizowania obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży
szkolnej,
11/ działania na rzecz rozbudowy obiektów sportowych przyszkolnych i rozszerzania bazy,
12/ inicjowania badań naukowych nad rozwojem fizycznym młodzieży,
13/ współdziałania w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami,
14/ prowadzenia działalności gospodarczej w ramach służących wyłącznie realizacji celów
statutowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III
Członkowie związku, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie związku dzielą się na:
1.

zwyczajnych

2.

uczestników

3.

wspierających.

§ 12

Członkami zwyczajnymi mogą być: Gminne Szkolne Związki Sportowe, Międzyszkolne Kluby
Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Szkolne Kluby z osobowością prawną.

§ 13
Członkiem uczestnikiem może być osoba pełnoletnia uznająca statutowe cele związku oraz
niepełnoletni uczniowie szkół przyjęci przez zarząd organizacji lokalnej na podstawie pisemnej
deklaracji za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Członkowie uczestnicy mają prawa
wynikające ze statutów, regulaminów jednostek organizacyjnych związku.

§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca, popierająca i
wspomagająca finansowo realizację celów i zadań określonych statutem związku.

§ 15
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i uczestników następuje przez Zarząd Szkolnego
Związku Sportowego, Międzyszkolnego Klubu Sportowego oraz inne jednostki organizacyjne
związku: Zarząd SSZS, Zarządy terenowe SZS.

§ 16
Członkowie zwyczajni związku mają prawo:
1.

Wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz związku.

2.

Brać czynny udział w zawodach, imprezach i kursach organizowanych przez związek.

3.

Zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz związku, a także oceniać ich działalność.

4.

Korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego związku.

5.

Posiadać legitymację i nosić odznakę związku.

6.

Być wyróżnianym i nagradzanym przez władze związku za wzorową działalność i osiągnięcia
dla sportu szkolnego.

7.

Korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwal władz związku.

§ 17
Uczestnicy mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym z tym, że mogą być
wybierani i wybierać tylko do władz szkolnego i międzyszkolnego klubu sportowego, do którego
należą.

§ 18
Do obowiązków członków zwyczajnych i uczestników należą:
1.
2.

Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz związku.
Dbanie o dobro i rozwój związku oraz aktywne uczestniczenie w realizacji jego celów i zadań
w jednym z ogniw organizacyjnych związku.

3.

Troska o własność społeczną związku.

4.

Regularne opłacanie składek członkowskich w jednostce organizacyjnej, do której należą.

§ 19
Członkostwo i uczestnictwo ustają wskutek:
1.

Dobrowolnego wystąpienia ze związku zgłoszonego na piśmie do zarządu szkolnego,
międzyszkolnego klubu sportowego lub innej jednostki organizacyjnej, do której należą.

2.

Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres jednego
roku.

3.

Wykluczenia ze związku za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz związku.

4.

Rozwiązania się związku.

§ 20
Członkom zwyczajnym i uczestnikom za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz
osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są wyróżnienia:
1.

pochwały ustne lub pisemne

2.

nagrody pieniężne lub rzeczowe

3.

dyplomy i odznaki honorowe.

§ 21
W stosunku do członków zwyczajnych i uczestników za naruszenia postanowień statutu lub uchwał
związku stosowane są kary:
1.

upomnienie ustne

2.

nagana pisemna

3.

pozbawienie członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie.

Rozdział IV

Władze związku

§ 22
1.

Władzami związku są:
a)

Zjazd Delegatów SSZS

b)

Zarząd SSZS

c)

Komisja Rewizyjna SSZS.

2.

Kadencja wszystkich władz związku trwa 4 lata.

3.

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków
Zarządu SSZS lub jednostek regulaminowych.

4.

Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają
zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

I. Zjazd Delegatów SSZS

§ 23
Najwyższą władzą związku jest Zjazd Delegatów SSZS zwoływany przez Zarząd SSZS.
§ 24
1.

Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

2.

Zwyczajny Zjazd zwoływany jest co 4 lata.

3.

Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości delegatom nie
później niż 14 dni przed Zjazdem.

§ 25
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd na podstawie:
1.

Uchwały poprzedniego Zjazdu.

2.

Uchwały Zarządu SSZS.

3.

Wniosku Komisji Rewizyjnej SSZS.

4.

Wniosku uchwalonego przez co najmniej połowę liczby zarządów terenowych (miejskich,
gminnych).

§ 26
1.

W Zjeździe Delegatów udział z głosem stanowiącym biorą delegaci wybrani na zjazdach
miejskich, gminnych oraz walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych międzyszkolnych
klubów sportowych.

2.
3.

Kumulacja mandatów delegata jest niedopuszczalna.
Szczegółowe zasady przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz klucz wyborczy
ustala każdorazowo Zarząd SSZS.

§ 27
W Zjeździe Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
1.

Członkowie władz wojewódzkich, którzy nie zostali wybrani delegatami.

2.

Osoby zaproszone przez Zarząd SSZS.

3.

Zjazd Delegatów SSZS może uchwalić przyznanie głosu stanowiącego członkom
ustępujących władz oraz biernego prawa wyborczego (mogą być wybierani) zaproszonym
gościom.

§ 28
Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1.

Uchwalanie głównych kierunków działania związku.

2.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz związku.

3.

Udzielanie absolutorium ustępującym władzom związku.

4.

Uchwalanie zmian w statucie związku.

5.

Wybór Zarządu SSZS i Komisji Rewizyjnej SSZS.

6.

Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu związku i przeznaczeniu jego majątku.

7.

Rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych do Zjazdu przez delegatów oraz władze związku.

§ 29
Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w
drugim terminie.

II. Zarząd SSZS

§ 30
Władzą związku między zjazdami jest Zarząd SSZS.
§ 31
Zarząd SSZS składa się z 7 do 11 członków wybranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w

zależności od uchwały Zjazdu.
§ 32
Do kompetencji Zarządu SSZS należy:
1.

Reprezentowanie związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu.

2.

Wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów SSZS.

3.

Kierowanie całokształtem działalności związku.

4.

Uchwalenie planu działalności związku.

5.

Uchwalenie i realizowanie budżetu związku.

6.

Zarządzanie majątkiem i funduszami związku.

7.

Uchwalenie wewnętrznych regulaminów (w tym organizacji pracy biura oraz Zarządów
terenowych, MKS i SKS).

8.
9.

Ustalenie wysokości składek członkowskich.
Powoływanie regulaminowych oddziałów miejskich, miejsko-gminnych, gminnych oraz
samodzielnych SKS na prawach zarządów gminnych.

10. Powoływanie regulaminowych międzyszkolnych klubów sportowych.
11. Nadzorowanie merytoryczne działalności powołanych jednostek.
12. Ustalenie zasad w sprawie wyróżniania i nagradzania członków związku.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia funkcji lub czasowego zawieszenia członków
Zarządu SSZS, a także Zarządów terenowych i Zarządów międzyszkolnych klubów
sportowych.
14. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów terenowych oraz Zarządów międzyszkolnych i
szkolnych klubów sportowych.
15. Wybór spośród członków Zarządu Prezydium.
16. Powołanie stałych lub doraźnych komisji i zespołów oraz uchwalenie regulaminów ich
działania.
17. Składanie wyjaśnień Komisji Rewizyjnej SSZS z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
18. Informowanie członków związku o swojej działalności.
19. Zatwierdza regulamin organizacyjny biura Zarządu.
§ 33
Zarząd SSZS odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku w oparciu o
półroczne lub roczne plany pracy.

§ 34
1.

2.

Zarząd SSZS może wybrać na pierwszym posiedzeniu Prezydium w składzie od 5 do 7 osób,
w tym; przewodniczącego (chyba, że Zjazd Delegatów postanowi inaczej), 2-3
wiceprzewodniczących – w tym wiceprzewodniczącego urzędującego członka Zarządu.
Prezydium działa w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu SSZS i w jego imieniu.

3.

Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeby jednak nie rzadziej jak raz na 3 miesiące.

III. Komisja Rewizyjna SSZS

§ 35
Komisja Rewizyjna SSZS wybierana jest przez Zjazd Delegatów SSZS do kontroli działalności
związku.
§ 36
1.

Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych przez
Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2.

Liczbę członków ustala każdorazowo Zjazd Delegatów.

3.

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby pełniące funkcje etatowe w ogniwach
organizacyjnych związku.

4.

Przewodniczący komisji lub uprawniony przez niego członek ma prawo brać udział w
posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.

Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej związku ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2.

Składanie na Zjeździe Delegatów sprawozdania ze swojej działalności.

3.

Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4.

Żądanie od Zarządu lub Prezydium wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.

5.

Koordynowanie i nadzorowanie komisji rewizyjnych w jednostkach terenowych SSZS.

6.

Opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

Kooptacja władz

§ 38
1.
2.

W przypadku ustąpienia części członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji.
Liczba członków władz dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków
z wyboru.

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne związku

§ 39
Jednostkami organizacyjnymi związku są:
1.
2.

Gminne Szkolne Związki Sportowe posiadające osobowość prawną.
Międzyszkolne Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe
będące zarejestrowanymi stowarzyszeniami i posiadające z tego tytułu osobowość prawną.

§ 40
Jednostkami organizacyjnymi związku oprócz jednostek z osobowością prawną mogą być jednostki
regulaminowe powoływane przez SSZS – Gminne i Szkolne Kluby Sportowe bez osobowości
prawnej.
§ 41
1.

Władzami Oddziału Miejskiego, Miejsko-Gminnego, Gminnego SZS są:
-

Zjazd Delegatów: miejski, miejsko-gminny, gminny

-

Zarząd: miejski, miejsko-gminny, gminny

-

Komisja Rewizyjna: miejska, miejsko-gminna, gminna.

2.

Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Delegatów Miejski, Miejsko-Gminny, Gminny.

3.

W Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach
sprawozdawczo - wyborczych szkolnych klubów sportowych zgodnie z ordynacją wyborczą
ustanowioną przez Zarząd Miejski, Miejsko-Gminny, Gminny oraz wytyczne Zarządu SSZS.

4.

W Zjeździe uczestniczą z głosem doradczym członkowie władz oddziałów, którzy nie zostali
wybrani delegatami oraz osoby zaproszone przez ustępujący Zarząd.

5.

Zjazd Miejski, Miejsko-Gminny, Gminny może przyznać głos stanowiący członkom
ustępujących władz oraz bierne prawo wyborcze (mogą być wybierani) zaproszonym gościom.

§ 42
1.

Zjazd Miejski, Miejsko-Gminny, Gminny zwoływany jest raz na 4 lata przez Zarząd, który
powiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 10 dni przed
Zjazdem.

2.

Do kompetencji Zjazdu Miejskiego, Miejsko-Gminnego, Gminnego należy:
-

uchwalenie własnego programu działania oddziału uwzględniającego również
uchwały władz związku

-

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz oddziału

-

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Delegatów SSZS.

§ 43
1.

Zarząd Miejski, Miejsko-Gminny, Gminny składa się z 5-15 członków, którzy wybierają
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza chyba, że Zjazd postanowi inaczej.

2.

Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie oddziału na zewnątrz i występowanie w jego imieniu

-

kierowanie działalnością oddziału zgodnie z uchwałami władz związku i swojego

Zjazdu
-

powoływanie szkolnych klubów sportowych i nadzorowanie ich działalności na
swoim terenie
rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami w obrębie własnego

oddziału

zawieszenie działalności i rozwiązywanie SKS na terenie oddziału.

3.

Posiedzenia Zarządu Miejskiego, Miejsko-Gminnego, Gminnego odbywają się w miarę
potrzeby jednak nie rzadziej jak raz na 2 miesiące.

§ 44
1.

Komisja Rewizyjna (Miejska, Miejska-Gminna, Gminna) wybierana jest przez Zjazd w ilości
3-5 osób, która na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz
sekretarza komisji.

2.

Do kompetencji Komisji należy:
-

przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Zarządu

-

kontrolowanie podległych jednostek – Szkolnych Klubów Sportowych

-

żądanie usunięcia w określonym terminie przyczyn nieprawidłowości w pracy
Zarządu

-

zawiadomienie Zarządu SSZS o przypadkach rażącego naruszenia statutu lub
regulaminu Zarządu Miejskiego /Gminnego

-

składanie na Zjeździe Miejskim /Gminnym wniosku o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi

-

składanie wniosku do Zarządu o przeprowadzenie Nadzwyczajnego Zjazdu
Delegatów

3.

uczestniczenie w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
Komisja działa na podstawie rocznego lub dwuletniego planu pracy.

4.

Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności ponad 50% członków
Komisji. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” uchwale, rozstrzygającym jest
głos przewodniczącego Komisji.

5.

Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
Posiedzenia Komisji są protokołowane. Praca Komisji podlega ocenie Komisji Rewizyjnej
SSZS oraz uprawnionych organów kontroli państwowej.

§ 45
1.

2.

Oddział Miejski, Miejsko-Gminny, Gminny rozwiązywany jest na mocy uchwały Zarządu
SSZS w przypadku:
-

zaprzestania działalności programowej przez okres 2 lat

-

uchwały Zjazdu Delegatów (Miejskiego, Miejsko-Gminnego, Gminnego)

-

uchwały Zarządu (Miejskiego, Miejsko-Gminnego, Gminnego) o samorozwiązaniu popartej przez Komisję Rewizyjną

-

w wyniku całkowitego braku możliwości działania; uchwała w tej sprawie
wymaga większości 2/3 głosów przy obecności ponad 50% członków Zarządu.

Działalność Oddziału finansowana może być z : budżetu samorządowego miasta /gminy
(dotacje lub subwencje), darowizn, funduszy, zleceń, itp.

§ 46
1.

Szkolne i międzyszkolne kluby sportowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
związku.

2.

Szkolne i międzyszkolne kluby sportowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych
przez Zarząd SSZS.

3.

Międzyszkolne kluby sportowe mogą ubiegać się o uzyskanie osobowości prawnej i
rejestrację na podstawie odrębnych przepisów.

4.

Statutowy Międzyszkolny Klub Sportowy może przystąpić (lub nie przystąpić) do Słupskiego
SZS.

Rozdział VI
Majątek i fundusze związku
§ 47
1.

2.

Na majątek związku składać się mogą:
-

nieruchomości

-

ruchomości

-

fundusze
Na fundusze składają się:

-

składki członkowskie

-

dochody z zawodów i imprez organizowanych przez związek

-

dotacje przedmiotowe, darowizny, subwencje

-

dochody z innej działalności związku prowadzonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa
indywidualne wpłaty pochodzące z 1 % odpisu od podatku dochodowego osób
fizycznych.

§ 48
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie co najmniej dwóch upoważnionych członków Prezydium Zarządu.
§ 49
Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu SSZS.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie związku

§ 50
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej większością co najmniej 2/3 głosów
delegatów Zjazdu przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 51
1. Rozwiązanie się związku następuje na mocy uchwały przyjętej większością co najmniej 2/3
głosów delegatów Zjazdu przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała powinna określić tryb i termin likwidacji związku oraz przeznaczenie jego majątku.

