STATUT
Polskiego Związku Sportów Saneczkowych
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Polski Związek Sportów Saneczkowych, zwany dalej „Związkiem" (w skrócie PZSSan.) jest
ogólnokrajowym związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 Ustawy o sporcie z dnia 25
czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857) mającym na celu rozwój i popularyzację sportów
saneczkowych w Polsce.
2. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto
Warszawa.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy Polish Luge Federation.
§2
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
Związku oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
2. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem w zakresie wszystkich
dyscyplin saneczkowych w kraju i za granicą.
§3
1. Związek działa na podstawie przepisów Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.
Nr 127, poz. 857), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Związek nadzorowany jest przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Organem rejestrowym Związku jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
§4
1. Związek w ramach swojej działalności współpracuje z organizacjami kultury fizycznej i innymi
organizacjami społecznymi oraz organami administracji rządowej i organami samorządu
terytorialnego.
2. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Saneczkowej FIL, realizując jej zadania.
3. Związek może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji oraz stowarzyszeń
o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy, natomiast do
realizowania działań programowych Związek może zatrudniać pracowników.
6. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie swoich założeń statutowych.
Dochód z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.

Rozdział II
Cele, kierunki i środki działania
§5
1. Celami Związku są:
1) organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportów
saneczkowych:
a) w saneczkarstwie na torach lodowych,
b) w saneczkarstwie na torach naturalnych,
2) reprezentowanie interesów sportów saneczkowych w organizacjach krajowych
i międzynarodowych,
3) podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju sportów saneczkowych w
formie amatorskiej i profesjonalnej.
§6
1. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) opracowywanie kierunków i programów rozwoju sportów saneczkowych w kraju,
2) prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej oraz
sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
3) współpracę z Okręgowymi Związkami Sportów Saneczkowych,
4) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami
stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli
nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i
zasad uprawiania sportu,
5) organizację i realizację współzawodnictwa sportowego,
6) realizację spraw związanych z opracowywaniem zasad oraz nadawaniem klubom
sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
7) reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych
oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
8) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym,
9) realizacja całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom licencji
na uprawianie sportu,
10) określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników, w tym statusu zawodnika
amatora i zawodnika profesjonalisty.
11) określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym
dla umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego oraz przyznawanie licencji
sędziego sportowego,
12) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów w sportach
saneczkowych,
13) określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących
to postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje
i wysokość wymierzanych kar,
14) prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych i szkół mistrzostwa
sportowego,
15) wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz programu „Sport
Wszystkich Dzieci" i programów je wspierających,
16) pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla rozwoju sportów saneczkowych.

Rozdział III
Prawa i obowiązki Członków Związku
§7
1. Członkowie Związku dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
2. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe, okręgowe związki sportów saneczkowych
prowadzące aktywną działalność w zakresie sportów saneczkowych i uczestniczące
we współzawodnictwie sportowym oraz inne osoby prawne, których statut, umowa, akt
założycielski przewiduje prowadzenie działalności w dyscyplinie sportów saneczkowych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna popierająca cele Związku i wspierająca
go materialnie.
§8
1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
c) korzystania z pomocy Związku oraz uprawnień członkowskich wynikających
ze statutowej działalności Związku.
d) wyrażania opinii o działalności Związku,
e) uzyskiwania od organów Związku informacji o jego działalności i zamierzeniach,
f) pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku, w miarę
posiadanych możliwości finansowych,
g) żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów dotyczących
działalności w zakresie sportów saneczkowych,
2. Członkowie wspierający mają prawa określone w ust. l lit. b i c powyżej.
§9
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające Związku nabywa się na mocy Uchwały Zarządu,
po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji przez zainteresowany podmiot.
2. Od negatywnej decyzji Zarządu Związku dotyczącej przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych i wspierających, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów,
w
terminie
30 dni od dnia otrzymania decyzji na piśmie z uzasadnieniem. Walne Zgromadzenie
Delegatów rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu po dacie otrzymania odwołania.
§10
1. Wszyscy członkowie Związku zobowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego
w swojej dyscyplinie,
b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz innych obowiązujących
przepisów prawa,
c) dbania o przestrzeganie zasad postępowania określonych statutem i innymi
uchwałami Związku,
d) uiszczania wpisowego i regularnego opłacania składki członkowskiej.
2. Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich wraz z terminarzem ich płatności określa

Walne Zgromadzenie Delegatów.
3. Wystąpienie, skreślenie, wykluczenie członka nie zwalnia go z obowiązku uregulowania
majątkowych zobowiązań wobec Związku, wymagalnych na dzień wystąpienia, skreślenia,
wykluczenia.
§11
1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) rozwiązania się stowarzyszenia, względnie określonej sekcji sportów saneczkowych
w tym stowarzyszeniu,
c) utraty osobowości prawnej przez klub sportowy,
d) zmniejszenia ilości klubów sportowych w Okręgowym Związku Sportowym do mniej
niż trzech.
2. W przypadku nie zapłacenia składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, członek może
zostać zawieszony w prawach członkowskich na rok. Jeżeli przez ten okres członek nadal
nie dokona zapłaty składek zaległych oraz nie będzie regulował składek bieżących, Zarząd
ma prawo, po upływie rocznego okresu zawieszenia, dokonać skreślenia go z listy członków
Związku.
3. Każdy członek może zostać wykluczony na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, Regulaminów albo uchwał.
4. Każdy członek może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i regulaminów Związku
na okres nieprzekraczający roku. Uchwała o zawieszeniu jest wykonalna z chwilą jej podjęcia.
5. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu członka
uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie rozgrywek
sportowych.
6. Od uchwały Zarządu Związku w przedmiocie skreślenia, wykluczenia lub zawieszenia
w prawach członkowskich przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej decyzji w w.w.
przedmiocie. Zarząd zobowiązany jest do zwołania w terminie 30 dni Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenie Delegatów celem rozpoznania złożonego odwołania.
Rozdział IV
Władze Związku
§12
1. Władzami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§13
1. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem wyboru nowych władz.
2. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
2) wykluczenia członka z powodu braku działalności,
3) śmierci członka.
3. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych,

którzy wystąpili, zmarli lub zostali wykluczeni w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych
członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących
z wyboru.
4. W przypadku wystąpienia, śmierci lub wykluczenia więcej niż połowy członków Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, niezbędne
jest przeprowadzenie nowych wyborów tych władz, co nie skraca kadencji pozostałych władz.
Walne Zgromadzenie Delegatów.
§14
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Kadencja Walnego Zgromadzenia Delegatów trwa 4 lata
3. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§15
1. Mandat na Walne Zgromadzenie Delegatów mogą otrzymać Członkowie zwyczajni, którzy
w terminie opłacili składkę członkowską i nie mają żadnych zaległości z tego tytułu.
2. W Walnym Zgromadzeniu delegatów biorą udział członkowie:
a) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani według klucza
wyborczego ustalonego poniżej w pkt.3-4,
b) z głosem doradczym - członkowie organów Związku, o ile nie uzyskali mandatu
oraz członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. Jeden mandat na Walne Zgromadzenie Delegatów otrzymuje każdy klub będący członkiem
zwyczajnym Związku, z zastrzeżeniem pkt.1 powyżej.
4. Okręgowe Związki Sportów Saneczkowych otrzymują 1 mandat.
5. Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze wybrani w sposób określony
powyżej, zachowują mandaty do dnia zwołania następnego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego.
6. Członkowie przyjęci w poczet Związku w okresie pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi
Zgromadzeniami Sprawozdawczo- Wyborczymi, otrzymują mandaty według kryteriów
opisanych powyżej na najbliższe, po momencie ich przyjęcia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo- Wyborcze.
7. Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów zgłaszają członkowie zwyczajni na co najmniej
10 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Z przyczyn losowych zmiana
Delegata może nastąpić najpóźniej jeden dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Kandydatów na stanowisko Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają
członkowie zwyczajni na co najmniej 10 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
§16
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
a) corocznie rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd związku sprawozdania
z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego, ocenionego przez biegłego
rewidenta,
b) uchwalanie generalnych kierunków całokształtu działalności władz Związku,
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz
Związku,

d) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Komisji rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
g) wybór i odwoływanie wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa,
h) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej:
i) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
j) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
k) uchwalanie zmian statutu;
l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku;
m) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Związku;
n) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Związek innych organizacji,
o) rozpatrywanie skarg członków Związku na działalność Zarządu;
p) uchwalanie i zmienianie Regulaminu Dyscyplinarnego.
q) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Związku,
r) podejmowanie uchwały w sprawach majątku Związku w przypadku jego rozwiązania.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów jest uprawnione do podejmowania uchwał w przypadku
prawidłowości jego zwołania i uczestnictwa w nim:
a) w pierwszym terminie co najmniej 50% uprawnionych delegatów,
b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.
§17
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy udzielanie absolutorium
Zarządowi Związku.
2. Wniosek o udzielenie absolutorium składa Komisja Rewizyjna.
3. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu Związku
tylko w takim przypadku, gdy za nieudzieleniem absolutorium oddano 2/3 głosów
przy obecności, co najmniej 2/3 Delegatów.
4. Odwołany Zarząd do czasu wyboru nowego Zarządu kieruje Związkiem wyłącznie
w sprawach bieżącej działalności. Odwołany Zarząd musi doprowadzić do zwołania
Walnego Zgromadzenia Delegatów celem dokonania wyboru nowego Zarządu w terminie 90
dni
od dnia podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium. W razie braku zwołania Walnego
Zgromadzenia w w.w. terminie, Zgromadzenie Delegatów zostaje zwołane przez Komisję
Rewizyjną jako Nadzwyczajne.
§18
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Związku raz na
rok, przy czym co cztery lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze, a w pozostałych latach jako
Sprawozdawcze
2. O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd
Związku zawiadamia delegatów listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem
Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy wskazać termin i miejsce jak też przewidywany
porządek obrad wraz z wymaganą na dane Zgromadzenie dokumentacją.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane z inicjatywy:
 Zarządu Związku,
 ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,

 Komisji Rewizyjnej Związku
 lub co najmniej 2/3 liczby członków Związku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
Zarząd Związku
§19
1. Zarząd Związku jest najwyższą władzą wykonawczą związku między Walnymi
Zgromadzeniami Delegatów i kieruje całokształtem działalności Związku. Za swoją pracę
i działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Wszyscy członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów
w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd Związku składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, wiceprezesów, skarbnika.
5. Funkcji Prezesa Zarządu nie można pełnić dłużej niż przez dwie następujące po sobie
kadencje.
6. Członek Zarządu nie może:
1) łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją w innych władzach związku,
2) prowadzić działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją przez
Związek działań statutowych,
3) być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
§20
1. Całokształtem prac Zarządu Związku kieruje Prezes Związku, który równocześnie
reprezentuje Zarząd na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Związku należy:
a) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
b) kierowanie działalnością Związku,
c) przyjmowanie nowych członków Związku, zawieszanie członków w ich prawach,
wykluczanie ze Związku,
d) realizowanie programu w zakresie rozwoju i ponoszenia poziomu sportów
saneczkowych w Polsce,
e) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
f) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa w szczególności w zakresie dysponowania środkami przyznanymi przez
Ministerstwo właściwe do spraw kultury fizycznej oraz zgodnie z treścią uchwał
Walnego Zgromadzenia Delegatów,
h) uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku;
i) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową,
j) reprezentowanie Związku Sportów Saneczkowych w międzynarodowych federacjach,
k) powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych działających
na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku;
l) ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego;
m) całokształt spraw związanych z licencjami dla:
I.
zawodników

II.
trenerów i instruktorów
III.
sędziów sportowych
IV.
klubów sportowych
n) ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubu sportowego,
o) stanie na straży przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu
zwalczania dopingu, w szczególności Międzynarodowej Federacji Saneczkowej(FIL),
Światowej Organizacji Antydopingowej (WADA)
p) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Związku oraz sprawozdań
finansowych Związku,
q) uchwalanie i zmiana Regulaminu nagród i wyróżnień.
3. Do Zarządu należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
dla Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§21
1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje
Prezes Związku, a w razie jego nieobecności, osoba upoważniona pisemnie przez Prezesa.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków.
3. Zasady pracy i strukturę wewnętrzną Zarządu określa jego regulamin.
4. Zarząd Związku może wybrać ze swego grona Prezydium Zarządu:
a) w skład Prezydium w liczbie 4 osób wchodzą Prezes, 2-ch wiceprezesów i skarbnik,
b) Prezydium Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu posiada uprawnienia
Zarządu Związku zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Związku.
§22
1. Zarząd wykonuje swoje funkcje również przy pomocy Wydziałów: Saneczkarstwa na torach
lodowych oraz Saneczkarstwa na torach naturalnych.
2. Wydziały powoływane są przez Zarząd na kadencję równą kadencji Zarządu.
3. Dla realizacji celów i zadań, o których mowa w § 6, w razie potrzeby Zarząd może tworzyć
także inne Wydziały i Komisje oraz Zespoły Doradcze.
4. Wydziały, Komisje, Zespoły Doradcze składają się z Przewodniczącego,
wiceprzewodniczących, sekretarza oraz pozostałych członków, powoływanych
i odwoływanych przez Zarząd w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania
tychże.
5. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów, Komisji
i Zespołów Związku określa w formie regulaminów Zarząd.
6. Przewodniczący Wydziałów uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§23
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Członkowie Komisji wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu
tajnym.
4. Komisja Rewizyjna działa według opracowanego przez siebie i uchwalonego Regulaminu
i programu działania.

§24
1. Do kompetencji Komisji należy:
1) przeprowadzanie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności
Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem
celowości, rzetelności i gospodarności działań;
2) wybór biegłego rewidenta,
3) przedkładanie corocznie sprawozdań z kontroli Walnemu Zgromadzeniu Delegatów,
4) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
5) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania
wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości;
6) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może
brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.
Rozdział V
Nagrody i Kary
Nagrody i Wyróżnienia
§25
1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych działaczy, zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów sportowych, pracowników Związku..
2. Związek może występować o nadanie odznaczeń i odznak państwowych oraz resortowych
działaczom, zawodnikom i pracownikom Związku.
3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa Regulamin
uchwalany przez Zarząd.
Kary
§26
1. Związek ma prawo nakładać kary na:
1) członków Związku,
2) zawodników,
3) trenerów i instruktorów,
4) działaczy.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określa Regulamin dyscyplinarny
Związku, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
Rozdział VI
Finanse Związku
§27
1. Zasady działalności finansowej Związku określa Zarząd na podstawie obowiązujących
przepisów.
2. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
3. Na fundusze Związku składają się w szczególności:
a) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;

b) składki roczne członków Związku;
c) darowizny;
d) dochody uzyskane z działalności gospodarczej;
e) inne wpływy.
4. Nowo przyjęci członkowie Związku wpłacają opłatę wpisową oraz ustalone składki
członkowskie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
5. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane
jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa lub Skarbnika w połączeniu
z Główną Księgową lub Sekretarzem Generalnym.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§28
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania się Związku, odwołaniu Prezesa Zarządu,
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością
2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
zostanie majątek Związku.
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