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STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO 

 DZIAŁAJĄCEGO W FORMIE ZWIĄZKU 
STOWARZYSZEŃ 

 POD NAZWĄ „ZWIĄZEK SPORTÓW 
PRZESZKODOWYCH”  

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  
Związek Sportowy działający w formie Związku Stowarzyszeń, pod nazwą „Związek Sportów 
Przeszkodowych” zwany dalej „Związkiem Stowarzyszeń”, jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 6 
ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.2020.1133 t. j. z dnia 2020.06.29) i związkiem 
stowarzyszeń w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 2261), zrzeszającym kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, związki sportowe, 
stowarzyszenia, organizacje oraz inne osoby prawne działające w sportach przeszkodowych.  

§ 2.   
1. Terenem działania Związku Stowarzyszeń jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek Stowarzyszeń może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3.  
1. Siedzibą Związku Stowarzyszeń jest Miasto Kutno 
2. Związek Stowarzyszeń jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość 

prawną.  
3. Związek Stowarzyszeń jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem. 
4. Związek Stowarzyszeń działa w oparciu o polskie regulacje, zgodnie z obowiązującym w 

Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, w tym w szczególności w oparciu o przepisy 
ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.2020.1133 t.j. z dnia 2020.06.29) oraz ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),  

5. Związek Stowarzyszeń prowadzi działalność w zakresie sportów przeszkodowych. 

§ 4.  
1. W ramach sportów przeszkodowych Związek Stowarzyszeń prowadzi działalność w szczególności w 

następujących dyscyplinach:  
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1) Bieg Przeszkodowy (BP); 
2) Bieg Stadionowy (BS); 
3) Bieg Wojskowy (BW); 
4) Tor Ninja (TN); 
5) Bieg Tematyczny (BT); 

2. Związek Stowarzyszeń może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o tym samym 
lub podobnym celu działania. 

3. Związek Stowarzyszeń jest głównym reprezentantem sportów przeszkodowych w Polsce w 
dyscyplinach wymienionych w ust. 1 powyżej i poza jej granicami. 

4. Związek Stowarzyszeń posiada znak graficzny (logo) oraz wzór pieczęci organizacyjnej i używa ich 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 5.  
1. Związek Stowarzyszeń opiera swoją działalność na pracy swoich członków i działaczy.   
2. Związek Stowarzyszeń może zatrudniać pracowników, do prowadzenia swoich spraw oraz do 

realizacji celów statutowych.  
3. Członkowie organów Związku Stowarzyszeń z tytułu pełnionej funkcji mogą otrzymywać zwrot 

uzasadnionych wydatków lub odpowiednie wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone 
w stosownych przepisach, w szczególności uchwał podjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów czy 
Komisję Rewizyjną. 

Rozdział II 
Cele Związku Stowarzyszeń i sposoby ich realizacji 

§ 6.  
Celami Związku Stowarzyszeń są: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
2) organizacja i prowadzenie szkoleń i współzawodnictwa w dyscyplinach sportów 

przeszkodowych, w szczególności w dyscyplinie biegów przeszkodowych;  
3) wspieranie działalności w obszarze kultury fizycznej osób niepełnosprawnych; 
4) wspieranie i organizowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej oraz wypoczynku dzieci 

i młodzieży; 
5) promowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
6) wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej, współpracy między społeczeństwami;  
7) reprezentowanie interesów dyscypliny w organizacjach krajowych i międzynarodowych; 
8) popularyzacja sportów przeszkodowych, w tym w szczególności biegów przeszkodowych, 

wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz innych grup społecznych i zawodowych; 
9) promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna; 
10) edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności 

dzieci i młodzieży oraz osób starszych. 
11) wydawanie broszur, gazetek, ulotek o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w zakresie 

sportów przeszkodowych.  
 

§ 7.  
Związek Stowarzyszeń realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1) zrzeszanie klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, związków sportowych, 
stowarzyszeń, organizacji oraz innych osób prawnych prowadzących działalność w zakresie 
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sportów przeszkodowych, w szczególności biegu przeszkodowego (BP), biegu stadionowego 
(BS), biegu wojskowego (BW), toru ninja (TN) oraz biegów tematycznych (BT); 

2) opracowywanie kierunków rozwoju dyscyplin sportów przeszkodowych; 
3) opracowywanie i uchwalanie; 
a) przepisów wszystkich dyscyplin sportów przeszkodowych; 
b) zasad współzawodnictwa sportowego; 
c) przepisów dotyczących nadawania i pozbawiania licencji klubom sportowym, zawodnikom, 

trenerom i sędziom; 
d) regulaminu zasad i trybu zmiany przynależności klubowej; 
e) regulaminu dyscyplinarnego i zasad postępowania z nim związanych; 
4) organizowanie zawodów i imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

organizowanie lig sportowych; 
5) organizowanie, licencjonowanie oraz współudział w szkoleniu kadr trenersko-

instruktorskich, animatorów oraz sędziów i innych specjalności związanych z 
dyscyplinami sportów przeszkodowych; 

6) rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku Stowarzyszeń w wyniku ich 
statutowej działalności w sporcie przeszkodowym; 

7) nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku 
Stowarzyszeń, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy 
dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, 
uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w dyscyplinach sportów przeszkodowych; 

8) prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz 
wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności 
Związku; 

9) utrzymywanie stałych kontaktów z mediami oraz promowanie dyscypliny w środkach 
masowego przekazu; 

10) prowadzenie i inicjowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej; 
11) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń 

prowadzących sportową działalność z dziećmi, młodzieżą szkolną i akademicką; 
12) wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie tworzenia bazy szkoleniowej; 
13) organizowanie imprez popularyzacyjnych i rekreacyjnych; 
14) prowadzenie i typowanie kadry narodowej na zawody międzynarodowe; 
15) prowadzenie szkoleń i obozów przygotowawczych, nadzór i licencjonowanie podmiotów 

prowadzących szkolenia i obozy przygotowawcze; 
podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na 

realizację zadań statutowych. 

§ 8.  
Postanowienia § 7 Statutu mogą być realizowane w ramach odpłatnej działalności statutowej. 

§ 9.  
Związek Stowarzyszeń prowadzi działalność statutową poprzez swoje organy. 

§ 10.  
1. Związek Stowarzyszeń może prowadzić działalność gospodarczą oraz przystępować do spółek, 

stowarzyszeń i fundacji z innymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, obejmująca niej wymienione 
przedmioty działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 
a) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem, 
b) 93.11.Z- Działalność obiektów sportowych, 
c) 47 91 Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
d) 73 11 Z - Działalność agencji reklamowych, 
e) 85 59 B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
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f) 96 04 Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 
g) 63 99 Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
h) 96 09 - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
i) 58 19 Z - pozostała działalność wydawnicza, 
j) 47 99 Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami. 
2. W ramach działalności gospodarczej Związek Stowarzyszeń może powoływać zakłady, agencje oraz 

uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach. 
3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe, a w szczególności na 

rozwój i popularyzację poszczególnych dyscyplin sportów przeszkodowych wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz akademickiej. 

 

Rozdział III 
Prawa i Obowiązki Członków Związku 

Stowarzyszeń 

§ 11.  
Członkowie Związku Stowarzyszeń dzielą się na: 

a) zwyczajnych; 
b) wspierających; 
c) honorowych. 

§ 12.  
1. Członkiem zwyczajnym Związku Stowarzyszeń może być klub sportowy, uczniowski klub sportowy, 

stowarzyszenie oraz inna osoba prawna prowadzących działalność w zakresie sportów 
przeszkodowych, w szczególności biegu przeszkodowego (BP), biegu stadionowego (BS), biegu 
wojskowego (BW), toru ninja (TN) oraz biegów tematycznych (BT), posiadająca przynajmniej jedną 
sekcję sportów wymienionych w § 4 ust. 1 Statutu oraz uczestniczący w rywalizacji sportowej, po 
złożeniu pisemnej deklaracji. 

2. O przyjęciu podmiotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej w poczet członków zwyczajnych decyduje 
Zarząd Związku Stowarzyszeń, w formie uchwały, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji, nie 
później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

 
3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 oraz w § 17 ust. 3 Statutu, przysługuje prawo odwołania się do 

Krajowego Zjazdu Delegatów, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.  
 

§ 13.  
1. Członkiem wspierającym mogą zostać osoby prawne, które popierają działalność Związku 

Stowarzyszeń i deklarują wsparcie Związku Stowarzyszeń. 

2. Członkostwo wspierające nadaje Zarząd, uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 3 miesięcy od 

daty złożenia deklaracji przez osobę prawną, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Przepis § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 14.  

1. Członkiem honorowym Związku Stowarzyszeń może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń, a ponadto można jej przypisać szczególne zasługi dla 
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organizacji, rozwoju i upowszechniania dyscyplin sportów przeszkodowych. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Krajowy Zjazd Delegatów, podejmując odpowiednią uchwałę. 

3. Przepis § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 15.  

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) uczestniczenia, poprzez swych delegatów, w Krajowym Zjeździe Delegatów, 

2) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Związku Stowarzyszeń zgodnie z 

obowiązującymi zasadami, 

3) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Związku Stowarzyszeń we wszystkich sprawach go 

dotyczących, 

4) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportów przeszkodowych 

oraz realizacji zadań statutowych Związku Stowarzyszeń, 

2. Członkowie zwyczajni są obowiązani do: 

1) Uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek 

Stowarzyszeń, 

2) czynnego udziału w pracach Związku Stowarzyszeń,    

3) przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminu, uchwał władz oraz innych aktów 

wewnętrznych Związku Stowarzyszeń, 

4) dbania o dobre imię Związku Stowarzyszeń oraz popularyzowania jego idei,    

5) regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Związku 

Stowarzyszeń wynikających z przepisów odrębnych. 

 

§ 16.  

1. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Związku Stowarzyszeń  mają prawo do: 
1) uczestniczenia w pracach organów Związku Stowarzyszeń oraz Krajowym Zjeździe 

Delegatów z głosem doradczym, 
2) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Związku Stowarzyszeń we wszystkich sprawach go 

dotyczących. 
2. Członkowie wspierający są obowiązani do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminu, uchwał władz Związku Stowarzyszeń 

oraz innych aktów wewnętrznych Związku Stowarzyszeń, 

2) dbania o dobre imię Związku Stowarzyszeń oraz popularyzowania jego idei. 
 
 

§ 17.  

Ustanie członkostwa i zawieszenie w prawach członka 
 

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku: 
1) złożenia na ręce Zarządu oświadczenia w formie pisemnej lub za pomocą poczty 

elektronicznej o rezygnacji z członkostwa, 
2) likwidacji Związku Stowarzyszeń z datą wykreślenia go z rejestru sądowego lub innego 

rejestru, 

3) nieopłacenia rocznej składki członkowskiej w okresie kolejnych sześciu miesięcy. 

2. Utrata członkostwa wspierającego następuje w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2, 
które stosuje się odpowiednio oraz w razie likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem 
wspierającym. 

3. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje również w drodze uchwały podjętej 
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przez Zarząd Związku Stowarzyszeń z powodu: 

1) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, Regulaminem, uchwałami władz Związku 
Stowarzyszeń oraz innych aktów wewnętrznych Związku Stowarzyszeń, 

2) narażania dobrego imienia Związku Stowarzyszeń lub długotrwałego niewywiązywania się z 
przyjętych wobec Związku Stowarzyszeń zobowiązań. 

4. Ustanie członkostwa honorowego następuje w przypadku: 
1) złożenia na ręce Zarządu oświadczenia w formie pisemnej o rezygnacji z członkostwa, 
2) utraty praw publicznych, 
3) podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Krajowy Zjazd Delegatów. 

5. Do ustania członkostwa honorowego § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 18.  

Członkowie Związku Stowarzyszeń za naruszenie postanowień statutu i innych przepisów 
wewnątrzzwiązkowych podlegają odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej. 

 
 

§ 19.  
1. Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa zwyczajnego i wspierającego, o którym mowa 

w § 17 ust. 3, przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia stosownej uchwały. 

2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów. 
3. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów jest ostateczna. 

Rozdział IV 
Władze Związku Stowarzyszeń 

§ 20.  

1. Władzami Związku Stowarzyszeń są: 
a) Krajowy Zjazd Delegatów; 
b) Zarząd; 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 
 

§ 21.  
Krajowy Zjazd Delegatów 

 
1. Krajowy Zjazd Delegatów może być: 

a) sprawozdawczo wyborczy; 
b) sprawozdawczy; 
c) nadzwyczajny. 

2. Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów jest przedstawiciel członka zwyczajnego spełniającego 
warunki zawarte § 12 ust. 1. 

3. Delegatem i zastępcą delegata może być osoba posiadająca pełnię praw publicznych. 
4. Każdy członek zwyczajny ma prawo do wyboru 1 delegata i 1 zastępcy delegata. 
5. Delegatów oraz ich zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów wybiera się na kadencję jednego roku 

trwającą, od dnia ich wyborów.  
6. Jeśli udział przez delegata w Krajowym Zjeździe Delegatów nie jest możliwy, obowiązki delegata 

przechodzą na jego zastępcę. 
7. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział: 
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a) delegaci członków zwyczajnych; 
b) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) członkowie honorowi i wspierający; 
d) zaproszeni goście. 

 

§ 22.  
1. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Prezes Zarządu, na co najmniej 30 dni przed jego planowanym 

terminem, wskazując jego miejsce, proponowany porządek obrad i regulamin obrad Krajowego 
Zjazdu Delegatów, w formie wiadomości e-mail. 

2. Krajowy Zjazd Delegatów Sprawozdawczo Wyborczy zwoływany jest minimum raz na pięć lat. 
3. Krajowy Zjazd Delegatów Sprawozdawczy zwoływany jest co roku, w czasie kadencji. 
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się w ciągu trzech miesięcy:  

a) z inicjatywy własnej Zarządu; 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

c) na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych. 
5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów są tylko te sprawy, dla których 

został zwołany. 
6. Krajowy Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał: 

a) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów 
uprawnionych do głosowania; 

b) w drugim terminie – bez względu na liczbę delegatów obecnych, o ile termin był podany w 
zawiadomieniu, po upływie 30 minut od wyznaczonego czasu pierwszego terminu, bez 
względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.  

 
 

§ 23.  
Kompetencje Krajowego Zjazdu Delegatów 

 
1. Najwyższą władzą Związku Stowarzyszeń jest Krajowy Zjazd Delegatów 
2. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy rozpatrywanie całokształtu 

działalności Związku Stowarzyszeń, a w szczególności: 
a) Wybór Prezesa, Zarządu w glosowaniu tajnym. 
b) uchwalenie kierunków działalności Związku Stowarzyszeń i programu 

działania na okres najbliższej kadencji;  
c) uchwalenie statutu i jego zmian; 
d) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności ustępujących władz 

Związku Stowarzyszeń;  
e) rozpatrzenie sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego 

rewidenta; 
f) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom na 

wniosek Komisji Rewizyjnej;  
g) wybór w oddzielnym głosowaniu Prezesa, pozostałych członków Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej; 
h) nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego; 
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie utraty członkostwa 

zwyczajnego i wspierającego, o którym mowa w § 17 ust. 3; 
j) rozpatrywanie zgłoszonych wniosków; 
k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku Stowarzyszeń; 
l) uchwalenie Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Stowarzyszeń; 
m) powołanie biegłego rewidenta do oceny sprawozdania finansowego 

Związku Stowarzyszeń. 
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§ 24.  
 

1. W przypadku nieudzielenia przez Krajowy Zjazd Delegatów absolutorium Zarządowi bądź 
poszczególnym jego członkom Krajowy Zjazd Delegatów może zobowiązać Zarząd bądź te osoby do 
dopełnienia w wyznaczonym terminie określonych czynności. 

2. Członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą w najbliższej kadencji kandydować 
do władz Związku Stowarzyszeń, ani pełnić w nim żadnych funkcji. 

§ 25.  
 

1. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad. 
2. Obrady otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba upoważniona przez Prezesa. 
3. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają co do zasady zwykłą większością głosów. 
4. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Związku Stowarzyszeń mogą być podjęte tylko 

wtedy, gdy w Krajowym Zjeździe Delegatów w obu terminach, o których mowa w § 22 ust. 6 
Statutu, bierze udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania delegatów, i opowie się za 
nimi co najmniej 2/3 obecnych delegatów. 
 

§ 26.  
Zarząd Związku Stowarzyszeń 

 
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Związku Stowarzyszeń. 
2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Związku Stowarzyszeń na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
b) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów; 
c) zarządzanie majątkiem Związku Stowarzyszeń; 
d) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów; 
e) powoływanie komisji specjalistycznych; 
f) powoływanie i odwoływanie przewodniczących komisji specjalistycznych; 
g) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa w Związku Stowarzyszeń; 
h) podejmowanie uchwał dotyczących ustania członkostwa w Zarządzie; 
i) ustalanie rocznej składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem 

członków w działalności statutowej Związku Stowarzyszeń; 
j) uchwalanie planów pracy i preliminarzy finansowych; 
k) przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych; 
l) przyjęcie sprawozdań z prac komisji specjalistycznych; 
m) rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji specjalistycznych; 
n) interpretacja statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych; 
o) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Krajowego 

Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej. 
3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu. 
4. Do składania oświadczeń w imieniu Związku Stowarzyszeń uprawnionych jest dwóch członków 

Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. 
 

§ 27.  
Skład i powoływanie Zarządu, zawieszenie członka Zarządu  

 
1. Zarząd składa się z minimum 3, a maksymalnie 5 osób, w tym: 

a) Prezesa – wybieranego w oddzielnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 
głosów. 

b) Wiceprezesa - wybieranego w oddzielnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 
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głosów. 
c) Sekretarza lub Skarbnika - wybieranego w oddzielnym głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów. 
2. Fakultatywnie, do zarządu mogą zostać wybrani również 1 lub 2 Członków Zarządu – wybieranych 

w oddzielnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór Prezesa, Wiceprezesa 
oraz Sekretarza lub Skarbnika jest obligatoryjny. 

3. Funkcję prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez trzy następujące po sobie kadencje. 
4. Członkowie Zarządu nie mogą łączyć tej funkcji z funkcją członka Komisji Rewizyjnej. Mogą być 

wybrani delegata lub zastępcę delegata. 
 
 

§ 28.  
1. Nowo wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się i przyjmuje regulamin 

organizacyjny działania. 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż cztery razy w ciągu 

roku. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 

członków, a w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 
 
 

§ 29.  
Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji; 
b) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego; 
c) śmierci. 

 
§ 30.  

1. W przypadku nieobsadzenia stanowiska, rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie 
kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji kandydata na funkcję 
(wskazanego przez Prezesa), dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie 
więcej niż połowę składu organu. 

2. Przepis stosuje się odpowiednio do członków Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 31.  
1. Komisja Rewizyjna jako kolegialny organ kontroli składa się z 3 członków, wybieranych przez 

Krajowy Zjazd Delegatów. 
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. 
3. Do członków Komisji Rewizyjnej § 27 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
4. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin pracy komisji i regulamin kontroli. 
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 
6. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej przepis § 29 stosuje się odpowiednio. 
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć tej funkcji z funkcją w Zarządzie. Mogą być 

wybrani delegata lub zastępcę delegata. 
8. Kandydatem na członka Komisji Rewizyjnej może być osoba zaangażowana bezpośrednio w 

działalność podmiotu, o którym mowa w § 12 ust. 1 Statutu, a w przypadku stowarzyszeń czy 
uczniowskich klubów sportowych, będąca ich członkiem.  
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§ 32.  
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Związku Stowarzyszeń ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości i 
gospodarności; 

b) przedkładanie Zarządowi protokołów z przeprowadzanych kontroli z ewentualnym 
żądaniem wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości; 

c) przedkładanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów; 
d)  wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi i jego członkom na Krajowym Zjeździe 

Sprawozdawczo-Wyborczym; 
e) delegowanie swoich członków do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
f) powołanie członka komisji do reprezentowania Związku Stowarzyszeń w umowach i 

sporach z członkami Zarządu. 
 

§ 33.  
1. Związek Stowarzyszeń może powoływać Komisje Specjalistyczne, za pomocą których prowadzi 

działalność.  
2. Zakres ich prac i kompetencje określa w uchwale Zarząd. 

 

Rozdział V 
Majątek i fundusze Związku Stowarzyszeń 

§ 34.  
1. Majątek Związku Stowarzyszeń stanowią: 

a) Nieruchomości i ruchomości stanowiące własność Związku Stowarzyszeń, 
b) Inne prawa majątkowe, 
c) Środki pieniężne. 

2. Majątek Związku Stowarzyszeń powstaje z następujących źródeł:  
a) składek członkowskich,   
b) wpływy z zawodów, lig, szkoleń, zgrupowań, konsultacji organizowanych przez Związek 

Stowarzyszeń, 
c)  dotacji, darowizn, spadków i zapisów zwykłych oraz zapisów windykacyjnych, oraz 

indywidualnych wpłat pochodzące z odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych;  
d) dochodów z działalności własnej oraz majątku Związku Stowarzyszeń,    
e) ofiarności publicznej.  
f) dotacje, subwencje, pomoc finansowa od samorządów, 
g) odsetki, dochody z kapitału środki pochodzące z fundacji i innych źródeł, 
h) wpływy z działalności gospodarczej, 
i) darowizny, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł. 

3. Dochody Związku Stowarzyszeń przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych. 

 

§ 35.  
Związek Stowarzyszeń prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z ustawą o 
rachunkowości. 

 



 11 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

§ 36.  
Zmiana Statutu 

 
1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  
2. Projekt zmiany Statutu winien zostać udostępniony jego członkom na co najmniej 14 dni przed 

planowanym rozpoczęciem Krajowego Zjazdu Delegatów.  

§ 37.  
1. Rozwiązanie Związku Stowarzyszeń może nastąpić w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów 

podjętej jednomyślnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do 
głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Stowarzyszeń, Krajowy Zjazd Delegatów określa 
sposób likwidacji Związku Stowarzyszeń i przeznaczenie jego majątku. 


