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STATUT 

STOWARZYSZENIA 

Polski  Związek  Skata 

 

Rozdział  I 

Postanowienia  ogólne 

 

§  1. 

 

Stowarzyszenie „Polski Związek Skata” w skrócie PZSkat, zwany dalej „Związkiem” posiada osobowość prawną. 

  

§  2. 

 

Związek jest stowarzyszeniem samorządnym, działającym na podstawie ustaw: o sporcie ,o stowarzyszeniach,  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

§  3. 

 

 Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona. 

 

§  4. 

 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedziba władz naczelnych mieści się  

        w Katowicach. 

2. Strukturę organizacyjną Związku tworzą Okręgi  jako terenowe jednostki organizacyjne. 

3. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Okręgu są; Klub Skata, Sekcja Skata. 

4. Regulaminy terenowych i podstawowych jednostek organizacyjnych muszą być spójne  ze statutem PZSkat. 

 

§  5. 

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 

pracowników, w tym swoich członków. 

2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach prawa. 

3. Do dokonywania za Związek czynności z zakresu prawa pracy upoważniony jest Zarząd Związku , a w stosunku do 

członków Zarządu Komisja Rewizyjna 

 

 

§  6. 

 

        Związek może używać godła i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

 

§  7. 

 

1.   Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji skata, 

2.   Związek może się zrzeszać z innymi organizacjami.  
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Rozdział  II 

Cele  i  sposoby  działania 

 

§  8. 

 

1. Związek skupia ludzi traktujących skat jako grę intelektualną przy pomocy kart, stwarza im warunki ułatwiające 

uprawianie skata jako dyscypliny sportu rekreacyjnego lub kwalifikowanego zgodnie z doktryną: skat – kultura – sport, 

2. Celem Związku jest: rozwijanie kultury, kultury fizycznej i dyscypliny sportowej – skata. Uprawianie sportu-skat jest 

dobrowolne i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Gra w skata pozwala na aktywny udział 

w życiu społecznym, poprawia dyspozycję ruchową rąk oraz utrzymuje pamięć w dobrej kondycji. 

3. Związek: 

a) wykorzystuje i rozwija intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory skata szczególnie wśród 

młodzieży, 

b) szerzy wiedzę o walorach skata oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie, 

c) krzewi zamiłowanie i nawyki gry fair oraz kulturę obyczajów, 

d) upowszechnia wiedzę o znaczących wynikach sportowych polskich zawodników. 

e)     upowszechnia wiedzę o historii i teorii gry w skata, 

f) zachowuje w swej działalności równowagę pomiędzy skatem uprawianym w formie sportu rekreacyjnego,  

        a skatem uprawianym w formie kwalifikowanego wyczynu, 

4. Do zadań Związku należy: 

a) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego, 

b) określanie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników, 

c) ustalanie zasad i trybu przynależności zawodników do jednostki podstawowej, 

d) przyznawanie licencji sędziego sportowego i określanie niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie 

funkcji, 

e) podejmowanie innych przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków służących do realizacji celów 

Związku. 

 

 

§  9. 

 

Związek realizuje swoje cele poprzez: 

    1. umożliwianie zrzeszania się miłośnikom skata w jednostkach organizacyjnych, 

  2. opracowywanie kierunków rozwoju skata w kraju, 

  3. organizowanie i prowadzenie: 

a) w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzynarodowych, pucharowych, treningów 

propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego, 

b) krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej, 

c) szkolenie sędziów i działaczy, 

d) klasyfikacji sędziów, 

e) obozów i wczasów rekreacyjno-skatowych oraz wycieczek sportowo-turystycznych, 

  4. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku zwłaszcza  

         w zakresie: 

a) rozwijanie gry w skata wśród młodzieży, 

b) prowadzenie terenowej klasyfikacji sportowej, 

c) ustalania i realizacji kalendarza imprez sportowych Związku, 

d) prowadzenie ewidencji jednostek podstawowych, zawodników, sędziów i działaczy, 
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e) prowadzenie rejestracji zawodów, wyników, oraz ewidencji dokumentacji i sprawozdawczości sportowej,  

        i organizacyjnej, 

  5. sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich 

statutu, postanowień regulaminów i uchwał władz Związku oraz przepisów i zasad uprawiania skata, 

  6. ustanawianie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania związane są z realizacją celów Związku, 

  7. inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym także naukowych, z zakresu teorii skata, 

  8. prowadzenie popularyzatorskiej działalności wydawniczej, 

  9. otaczanie opieką i popieranie skata organizowanego w formie imprez środowiskowych, branżowych, zawodów skata dla 

osób niepełnosprawnych, itp. 

10. podejmowanie innych form działania związanych z prowadzeniem przez Związek działalności statutowej. 

 

Rozdział  III 

Członkowie,  ich  prawa  i  obowiązki 

 

§  10. 

 

1. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Związek. 

3. Członkiem Związku może być cudzoziemiec, zarówno mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jak i niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§  11. 

 

Członkowie Związku dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych, 

2. Członków wspierających, 

3. Członków honorowych. 

 

§  12. 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona 

praw publicznych, 

2.     Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do  

        Związku i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą  

        stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.  Małoletni poniżej 16 lat mogą, za pisemną zgodą 

        przedstawicieli ustawowych, należeć do związku, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach  

        członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Związku, która 

zadeklarowała na jego rzecz pomoc merytoryczną. Osoba prawna działa w Związku przez swojego przedstawiciela. 

4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Okręgu, na podstawie pisemnej deklaracji, po opłaceniu składki  

        i wpisaniu do rejestru, 

5. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Związku na podstawie pisemnej woli przystąpienia, 

6. Członkostwo honorowe nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na podstawie złożonego wniosku zaopiniowanego przez 

Zarząd, 

7. Członkowie zwyczajni należą organizacyjnie do właściwej jednostki organizacyjnej Związku.  
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§  13. 

 

1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Związku, 

b) Brania udziału w Zjeździe Delegatów za pośrednictwem delegatów wybranych w oparciu o uchwalone przez 

Zarząd Związku zasady wyborcze, 

c) Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku, 

d)     Zgłaszania wniosków, postulatów, zapytań i skarg dotyczących działalności Związku, 

e) Noszenia odznaki Związku, 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:  

a) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,  

b) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Związku, 

a) Aktywnego uczestniczenia w realizacji zadań i celów Związku. 

 

§  14.  

 

1.   Członek wspierający ma prawo: 

a)  Brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Zjazdach Delegatów 

Związku, 

b)  Korzystać z innych uprawnień nadanych uchwałą Zarządu Związku, 

c)  Zgłaszać wnioski, postulaty, skargi dotyczące działalności Związku, 

2. Członek wspierający zobowiązany jest do:  

a)    Wspierania działalności Związku w zakresie zadeklarowanym, 

b)    Aktywnego uczestniczenia w realizacji zadań i celów Związku. 

3.  Członek honorowy ma prawo: 

a)  Brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Zjazdach Delegatów 

Związku, 

b)  Korzystać z innych uprawnień nadanych uchwałą Zarządu Związku, 

c)  Zgłaszać wnioski, postulaty, skargi dotyczące działalności Związku, 

4. Członek honorowy zobowiązany jest do:  

a)    Wspierania działalności Związku. 

b)    Uczestniczenia w realizacji zadań i celów Związku. 

 

§  15. 

 

Członkostwo w Związku ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Związku, po uprzednim 

uregulowaniu wszelkich zobowiązań, 

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3. Skreślenia z listy członków  decyzją Zarządu właściwego Okręgu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres ponad 12 miesięcy, 

4. Wykluczenia na podstawie orzeczenia Organów Dyscyplinarnych Związku zatwierdzonego Uchwałą właściwego 

Zarządu. 

         a) Odwołanie od decyzji o wykluczeniu ze Związku przysługuje w terminie do 3-ch miesięcy do właściwego Zjazdu 

delegatów.  

         b) Odwołanie od decyzji właściwego Zjazdu Delegatów przysługuje w terminie do 3-ch miesięcy do właściwego Sądu. 

5.     Utraty pełnej zdolności do czynności prawnej 

6.     Rozwiązania Związku 
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§16. 

 

Członek Związku może z uzasadnionych względów zawiesić swoje członkowstwo w Związku. 

 

Rozdział  IV 

Władze i Organy  Związku 

 

§  17. 

 

Władzami naczelnymi Związku są: 

1)  Krajowy Zjazd Delegatów, 

2) Zarząd Związku, 

3) Komisja Rewizyjna Związku. 

 

§  18. 

 

Naczelnymi Organami Dyscyplinarnymi i doradczymi Związku są: 

1) Komisja Dyscyplinarna. 

2) Sąd Skatowy. 

3)     Komisja Rozgrywek i Dyscypliny. 

 

§  19. 

 

1.    Kadencja Władz i Organów Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się na Krajowym Sprawozdawczo –  

       Wyborczym Zjeździe Delegatów, w głosowaniu tajnym, większością głosów  przy obecności co najmniej połowy ogólnej   

       liczby uprawnionych delegatów, 

2.    Funkcję Prezesa Związku można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. 

3.   Delegaci na Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego  Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego    

      Delegatów Związku. 

4.   Uchwały Zarządu Związku, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności  

      co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. Na podstawie swojej uchwały Zarząd Związku może podejmować     

      uchwały w głosowaniu tajnym, 

5.  Uchwały Komisji Rewizyjnej Związku, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji. Na podstawie swojej uchwały Komisja Rewizyjna 

Związku może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

 

§  20. 

 

1.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Związku w trakcie kadencji, skład osobowy  może być        

      uzupełniony w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu, Uchwałą Władzy w której powstał wakat. 

2    W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organów doradczych Związku w trakcie kadencji, skład osobowy może być   

      uzupełniany w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu, Uchwałą tego Organu w którym powstał wakat. 
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§  21. 

1.  Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku, jest zwoływany raz na 4 lata jako wyborczy i co 2 lata 

jako sprawozdawczy, delegaci na Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego  Krajowego 

Zjazdu Delegatów Związku. 

2. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział: 

a)  z głosem stanowiącym, delegaci wybrani przez Okręgi spośród członków zarejestrowanych w Związku  

w proporcji ustalonej w uchwale Zarządu zwołującej Krajowy Zjazd Delegatów, w/g ewidencji na 31 grudnia roku 

poprzedzającego zwoływany Krajowy Zjazd Delegatów. Wybory delegatów odbywają  co najmniej 60 dni przed terminem 

Zjazdu 

      b)   z głosem doradczym członkowie honorowi niebędący delegatami oraz członkowie wspierający. 

     c)  z głosem doradczym członkowie Władz i Organów Związku niebędący delegatami oraz zaproszeni goście. 

 

§  22. 

 

1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny, 

2. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Związku, 

3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, 

4. Obradami Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący i dwaj sekretarze, 

5. Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów wybierane jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 

6.     Tryb wyborczy określa ordynacja wyborcza zatwierdzona przez Zjazd, 

7. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

a) Zarząd Związku, 

b) Komisja Rewizyjna Związku, 

c) 2/3 Zarządów Okręgów, 

d)     50% członków Związku 

e)    Zarząd Związku jest zobowiązany zwołać Krajowy Zjazd Delegatów w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania 

żądania lub wniosku określonego w ust. 7 pkt. b, c, d, 

f)     Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany, 

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Związku powiadamia delegatów co najmniej 

na 30 dni przed terminem Zjazdu . W tym samym terminie delegaci otrzymują projekt regulaminu obrad, ordynacji 

wyborczej i sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za upływającą kadencję oraz inne projekty dokumentów 

będące przedmiotem obrad Zjazdu. 

9. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności  

        co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 

 

§  23. 

 

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:  

1. Uchwalenie statutu i jego zmian, 

2. Wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Władz Związku, 

3.     Wybór i odwołanie Komisji Dyscyplinarnej oraz Przewodniczącego Sądu Skatowego,  

4. Zasady wyborów do Władz i Organów Związku określa Ordynacja Wyborcza zatwierdzona przez Zjazd Delegatów, 

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz i Organów Związku,  

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,  

7. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego, 

8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Władz i Organów Dyscyplinarnych Związku,  

9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów Związku. 

 



2019                                                              S T A T U T    PZSkat                      7 

 

§  24. 

 

1.  Zarząd Związku jest naczelną władzą Związku. Kieruje on całokształtem działalności Związku, zgodnie  

z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność przed 

Krajowym Zjazdem Delegatów, 

2. Zarząd Związku składa się z 9-11 członków,  

3. Zarząd ze swego grona powołuje Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Związku, Wiceprezesi, Sekretarz  

         i Skarbnik, 

4. Prezydium kieruje działalnością Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu Związku. Zakres kompetencji 

Prezydium określa Zarząd Związku,  

5. Zasady działania Zarządu Związku i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Związku, 

6. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydium, 

7. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

8. Zarząd Związku reprezentowany jest przez Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika 

9.      Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w   

         związku z pełnioną funkcją. Decyzję w tym zakresie może podjąć wyłącznie Krajowy Zjazd Delegatów zwykłą   

         większością głosów przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów, który równocześnie w uchwale   

         tej ustali okres i zakres tych czynności oraz wysokość wynagrodzenia.  

10. Członek Zarządu Związku nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozgrywek i Dyscypliny oraz 

Przewodniczącym Sądu Skatowego. 

§  25. 

 

1. Do zakresu działania Zarządu Związku należy: 

  a) Realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, 

  b) Ustalanie i realizację budżetu Związku, 

  c) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku, 

  d) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 

  e) Podejmowanie Uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających połowy jednorocznego budżetu 

Związku, 

  f) Zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów, 

  g) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów, 

  h) Powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby, 

  i) Powoływanie Komisji,  

  j) Prowadzenie centralnego rejestru jednostek podstawowych, 

  k) Koordynowanie działalności jednostek terenowych, 

          l)     Zawieszanie w czynnościach Zarządów jednostek terenowych, jeżeli ich działalność jest niezgodna        

                 z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Związku,  

 ł)      Zawieszanie uchwał Zarządów jednostek terenowych, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, 

postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,  

 m) Uchwalanie regulaminów,  

 n) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów jednostek terenowych, 

 p)     Sporządzenie bilansu. 

2.   Do zakresu działania Prezydium Zarządu Związku należy: 

a) Kierowanie bieżącą działalnością Związku, 

b) Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności jednostek terenowych, 

c) Opracowywanie planów działalności i preliminarza Związku, 
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3. W razie zawieszenia Zarządu jednostki terenowej, Zarząd Związku powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje 

funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu jednostki terenowej przez jej Zjazd. 

 

§  26. 

 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Związku powołaną do sprawowania kontroli nad całokształtem jego działalności, 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. 

 

§  27. 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Związku należy: 

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Związku, 

2. Występowanie do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w razie stwierdzenia nie wywiązywania się 

przez Zarząd Związku z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Związku,  

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Związku w trybie 

ustalonym statutem, 

5. Składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi 

Związku, 

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Delegatów. 

7.     Wskazywanie uchwałą Komisji Rewizyjnej Związku jej członka, który reprezentować będzie Związek w umowach  

        i sporach pomiędzy Związkiem a członkiem Zarządu. 

8.     Opiniowanie rocznego Sprawozdania Finansowego i bilansu Związku wraz rekomendacją, w latach zjazdowych  

9.     Zatwierdzania rocznego Sprawozdania finansowego i bilansu Związku w latach między zjazdami 

10.   Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu, Komisji Dyscyplinarnej oraz Przewodniczącym Sądu 

Skatowego. 

 

§  28. 

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach i Organach Związku, 

2. Komisja Rewizyjna Związku działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

3. Komisja Rewizyjna Związku ma prawo żądania od członków i władz Związku wszystkich szczebli złożenia pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  

 

§  29. 

 

Komisja Dyscyplinarna i Sąd Skatowy działają na podstawie przyjętych Regulaminów.  

1.  Komisja Dyscyplinarna Składa się z 3 – 5 osób, 

2.  Sąd Skatowy składa się z 3 osób 

    a). Przewodniczącego Sądu Skatowego powołuje Krajowy Zjazd Delegatów, 

    b). Na wniosek Przewodniczącego Sądu Skatowego Uchwałą Zarządu Związku powołuje się 2 członków Sądu     

        Skatowego, 

3. Członek Komisji Dyscyplinarnej nie może być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącym Sądu 

Skatowego. 
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ROZDZIAŁ  V 

Struktura  organizacyjna  Związku 

§  30. 

 

1.  Związek jest zorganizowany na zasadzie terytorialnej, 

2.  Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi,  

3.  Rejestr Okręgów prowadzi Zarząd Związku, 

4.  Członkowie indywidualni tworzą podstawowe jednostki organizacyjne. 

 

§  31. 

 

Terenowa jednostka organizacyjna Związku, której władza jest jednocześnie organem rejestrującym, pełni wobec 

zarejestrowanej przez siebie jednostki organizacyjnej Związku funkcję nadzorczą, koordynuje jej działalność oraz podejmuje 

wiążące ją decyzje a także może dokonać jej wyrejestrowania. 

 

§  32. 

 

Podstawowymi Jednostkami organizacyjnymi Związku są: 

1.   Klub Skata. 

2.   Sekcja Skata. 

§  33. 

 

Rejestr podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzi Okręg i obejmuje: 

1. Nazwę jednostki niepowtarzalną dla działalności skata w obrębie danej miejscowości, 

2. Siedzibę jednostki, 

3. Strukturę jednostki, 

Informacja o dokonaniu rejestracji przekazana jest niezwłocznie do rejestru centralnego Związku. 

 

§  34. 

 

Podstawowa jednostka organizacyjna przy rejestracji musi liczyć minimum  6 członków.  

 

§  35. 

 

Przynależność do podstawowej jednostki organizacyjnej nie jest uzależniona od miejsca zamieszkania. 

 

§  36. 

 

Wpisanie do rejestru podstawowej jednostki organizacyjnej następuje po wyborze władz spośród swoich członków, złożeniu 

wniosku w organie rejestrującym i uzyskaniu pozytywnej opinii oraz numeru ewidencyjnego. 

 

§  37. 

 

1. Władzą podstawowej jednostki organizacyjnej jest zebranie ogólne członków. 

2. Jeśli ilość członków podstawowej jednostki organizacyjnej pozwala, to może ona wybrać Zarząd, Komisję Rewizyjną 

oraz Organ Dyscyplinujący, 

3. W przypadku małej ilości członków obowiązki Organu Dyscyplinującego przejmuje Zebranie Ogólne członków,  
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§  38. 

 

1.  Jednostka podstawowa zobowiązana jest do; 

     a) Przestrzegania zapisów statutu i uchwał Związku, 

     b) Przestrzegania przepisów i regulaminów Związku, 

 

§  39. 

 

Za zobowiązania jednostki podstawowej odpowiada jej Prezes. 

 

§  40. 

 

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi . 

 

§  41. 

 

Okręg jest rejestrowany przez Związek po uzyskaniu osobowości prawnej.  

 

§  42. 

 

Wniosek o rejestrację okręgu obejmuje: 

1. Nazwę jednostki terenowej, 

2. Teren działania, 

3. Siedzibę jednostki, 

4. Dane osobowe władz Okręgu. 

5.  Wyciąg z rejestru KRS 

 

§  43. 

 

Rejestrację jednostek terenowych prowadzi Zarząd Związku. 

 

§  44. 

 

Wpisanie do rejestru terenowej jednostki organizacyjnej po spełnieniu wymogów zawartych w §  40-42. 

  następuje uchwałą Zarządu Związku. 

 

§  45. 

 

  Zmiana przynależności podstawowej jednostki organizacyjnej do okręgu następuje na jej wniosek na 

podstawie Uchwał stosownych Zarządów Okręgów . 

 

§  46. 

 

Władzami Okręgu są: 

1. Zjazd Okręgu, 

2. Zarząd Okręgu, 

3. Komisja Rewizyjna Okręgu. 
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§  47. 

 

Okręgowym organem Doradczym i Dyscyplinarnym jest Okręgowa Komisja Rozgrywek i Dyscypliny. 

 

§  48. 

 

1.  Zjazd Okręgu jest najwyższą władzą terenowej jednostki organizacyjnej,  

2.  Zjazd Okręgu może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

 

§  49. 

 

Do Zjazdu Okręgu należy: 

1.  Uchwalanie Regulaminu Okręgu i  dokonywanie w nim zmian. 

2. Uchwalanie programu działania Okręgu, 

3.     Wybór i odwoływanie prezesa oraz członków Władz i Organów Okręgu, w głosowaniu tajnym, większością głosów  przy   

         obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych delegatów, 

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz i Organów Okręgu, 

5. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, 

6. Podejmowanie uchwał dotyczących spraw Okręgu. 

 

§  50. 

 

W Zjeździe Okręgu biorą udział: 

1. Z głosem stanowiącym – delegaci jednostek podstawowych,  

2. Z głosem doradczym – zaproszeni goście oraz członkowie ustępujących władz. 

 

§  51. 

 

1. Zjazd Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu, powiadamiając jednostki podstawowe o jego miejscu, proponowanym porządku 

obrad i terminie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem,  

 

§  52. 

 

1. Zjazd Okręgu może być zwyczajny lub nadzwyczajny, 

2. Zjazd Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu, 

3. Zjazd Okręgu obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, 

4. Obradami Zjazdu Okręgu kieruje Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący i dwaj sekretarze, 

5. Prezydium Zjazdu Okręgu wybierane jest w głosowaniu jawnym większością głosów, 

6.     Tryb wyborczy określa ordynacja wyborcza zatwierdzona przez Zjazd, 

7. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

a) Zarząd Okręgu, 

b) Komisja Rewizyjna Okręgu, 

c) Co najmniej 2/3 Zarządów Podstawowych Jednostek Organizacyjnych, 

d)     Co najmniej 50% członków Okręgu, 

e)    Zarząd PZSkat, 

f)    Zarząd Okręgu jest zobowiązany zwołać Zjazd Okręgu w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku 

określonego w ust. 7 pkt. b, c, d, e 

g)    Zjazd Okręgowy obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany, 
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8. O miejscu, terminie i porządku obrad Zjazdu Okręgu, Zarząd Okręgu powiadamia delegatów co najmniej na 30 dni 

przed terminem Zjazdu, W tym samym terminie delegaci otrzymują projekt regulaminu obrad, ordynacji wyborczej  

         i sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za upływającą kadencję oraz inne projekty dokumentów będące 

przedmiotem Zjazdu. 

9. Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 

 

§  53. 

 

Zarząd Okręgu kieruje działalnością podległych sobie jednostek podstawowych. 

 

§  54. 

 

1.  Kadencja Władz i Organów Okręgu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,    

     większością głosów  przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych delegatów, 

2. Uchwały Zarządu Okręgu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy składu Zarządu. Na podstawie uchwały, Zarząd Okręgu może podejmować uchwały w głosowaniu 

tajnym,  

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Okręgu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Na podstawie uchwały, Komisja Rewizyjna Okręgu może 

podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

 

§  55. 

 

1. Zarząd Okręgu składa się z 5 - 7 członków, 

2. Posiedzenia Zarządu Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, 

3. Posiedzenia Zarządu Okręgu zwołuje prezes Zarządu Okręgu.  

 

§  56. 

 

1.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Władz Okręgu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany  

w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu . Uchwałą Władzy w której powstał wakat. 

2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Organów doradczych Okręgu w trakcie kadencji, skład osobowy jest  

uzupełniany w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. Uchwałą Organu w którym powstał wakat. 

 

§  57. 

 

1. Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy:  

a) Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Związku oraz Zjazdu Okręgu,  

b) Uchwalanie i realizacja budżetu Okręgu. 

c) Zarządzanie majątkiem Okręgu.  

         d)       Organizowanie działalności gospodarczej okręgu oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,  

e) Podejmowanie Uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających połowy jednorocznego budżetu 

Okręgu, 

f) Przyjmowanie członków indywidualnych i wspierających oraz ich skreślanie.  

g) Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Okręgu,  

h) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Okręgu, 
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i) Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania Jednostek Podstawowych spośród swoich członków 

oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności, 

j) Uchwalanie regulaminów Jednostek Podstawowych, 

k) Realizacja obowiązków wynikających z § 31, 

2. Zarząd Okręgu reprezentowany jest przez Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika 

 

§  58. 

 

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Okręgów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy.  

 

§  59. 

 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Okręgu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością, 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. 

 

§  60. 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Okręgu należy: 

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Okręgu, 

2. Występowanie do Zarządu Okręgu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd 

Okręgu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Okręgu,  

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu, w razie nie zwołania go przez Zarząd Okręgu w trybie ustalonym statutem, 

5.     Opiniowanie rocznego Sprawozdania Finansowego i bilansu Okręgu wraz rekomendacją, w latach zjazdowych  

6.     Zatwierdzania rocznego Sprawozdania finansowego i bilansu Okręgu w latach między Zjazdami 

7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Okręgu. 

 

§  61. 

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą być członkiem Zarządu Okręgu, Komisji Dyscyplinarnej Okręgu, 

2. Komisja Rewizyjna Okręgu ma prawo żądania od członków i władz Okręgu wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub 

ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  

  

§  62. 

 

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa przyjęty przez nią regulamin.  

 

§ 63. 

 

1. Okręg lub Klub Skata może uzyskać osobowość prawną  w następującym trybie: 

a) Okręg lub Klub Skata mogą uzyskać osobność prawną  w oparciu o uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów podjętą 

większością głosów przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów po wpisie do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

b) Wniosek o przeprowadzenie czynności zmierzających do uzyskania przez Okręg lub Klub Skata osobowości 

prawnej w oparciu o uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów winien być złożony przez co najmniej 50 członków 

zwyczajnych Związku, z tym 35 członków przynależnych do danej jednostki organizacyjnej starającej się  

o osobowość prawną, 

c) Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów nadaje brzmienie Regulaminu tej jednostce, którego treść musi być zgodna  
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z treścią Statutu Związku.  Regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów winien określać nazwę jednostki,  

siedzibę jednostki, strukturę jednostki i jej teren działania, cel i sposób realizacji zadań,  

d) Uchwałę w sprawie uzyskania zgody przez Okręg lub Klub Skata, Krajowy Zjazd Delegatów może podjąć na ich  

wniosek jeżeli liczą co najmniej 35 członków,  

e) Wszyscy członkowie danego Okręgu lub Klubu Skata stają się członkami tej jednostki organizacyjnej posiadającej 

osobowość prawną z chwilą wpisu tej jednostki do Krajowego Rejestru Sadowego lub innego rejestru. Każdy 

członek danego Okręgu lub Klubu Skata winien złożyć przed podjęciem uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów 

deklarację o woli bycia członkiem jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, może też złożyć 

pisemną deklaracje, że w przypadku uzyskania przez ten Okręg lub Klub osobowości prawnej rezygnuje  

z członkostwa w Związku. bądź będzie członkiem Okręgu lub Klubu Skata, który takiego statusu nie uzyskuje.  

W przypadku gdy w wyniku zgłaszania przez członków oświadczeń o których mowa powyżej liczba członków 

jednostki która stara się o uzyskanie osobowości prawnej byłaby mniejsza niż 20 wówczas Krajowy a Delegatów  

odstępuje od powzięcia uchwały w tym zakresie. 

f) Związek po uzyskaniu przez daną jednostkę organizacyjną osobowości prawnej (tj. po zarejestrowaniu jej  

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym) wyposaża ja w niezbędny majątek, to jest przenosi na jej rzecz 

własność rzeczy i praw którymi jednostka ta do tej pory dysponowała. 

g) Wyboru pierwszych władz Okręgu lub Klubu Skata dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów z osób przynależnych do 

danej jednostki organizacyjne na okres 1 roku, Po tym okresie dana jednostka jako osoba prawna dokona wyboru 

organów na kolejne lata na swoim zjeździe zgodnie z jej Regulaminem.  

h) Regulamin jednostki uzyskującej osobowość prawną winien przewidywać, że jednostka ta będzie posiadała Zjazd 

lub Walne Zgromadzenie Członków jako najwyższą władzę, Zarząd składający się co najmniej z minimum 3 osób 

oraz Komisję Rewizyjną a także, ze będzie ona reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających 

łącznie,  którzy w tym składzie uprawnieni również będą do zaciągania zobowiązań majątkowych, zaś do zawierania 

umów z członkami Zarządu uprawniony będzie członek Komisji Rewizyjnej tej jednostki wskazany w uchwale tego 

organu. 

i)  Regulamin Okręgu posiadającego osobowość prawną może przewidywać możliwość otrzymywania przez   

       członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Decyzję w tym   

       zakresie może podjąć wyłącznie Okręgowy Zjazd Delegatów zwykłą większością głosów przy obecności co  

       najmniej 50% ogólnej liczby delegatów, który równocześnie w uchwale tej ustali okres i zakres tych czynności   

       oraz wysokość wynagrodzenia. 

j) Członek Zarządu Okręgu nie może być członkiem Komisji  Rewizyjnej i/lub Komisji Rozgrywek i Dyscypliny. 

k) Krajowy Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej 

osobowość prawną. Uchwałę tę podejmuje w sytuacji gdy liczba członków terenowej jednostki organizacyjnej 

posiadającej osobowość prawną  jest mniejsza niż 10 lub gdy nie posiada ona przewidzianych władz i nie ma 

warunków do ich wyłonienia w okresie 12 miesięcy, a także na wniosek 75% członków tej jednostki.  

W powyższych sytuacjach przeprowadzenie likwidacji jest obowiązkowe. Majątek pozostały po przeprowadzeniu 

likwidacji pozostaje majątkiem Związku. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sadowego terenowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną traci ona osobowość prawną a związek wstępuje we wszystkie jej 

prawa i obowiązki. 

l) W razie rozwiązania się jednostki jej likwidatorami są członkowie jej zarządu, jeżeli uchwała Krajowego Zjazdu 

Delegatów nie stanowi inaczej.  

m)  Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający 

majątek likwidowanej jednostki przed nieuzasadnionym uszczupleniem.  

2.    W przypadku gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub    

        uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu związku, Zarząd Związku może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu    

        komisarycznego w tej jednostce.  

a)     Zarząd komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym  

lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub statutu związku, nie dłuższy jednak niż na 2 lata. 
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b)    Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji terenowej jednostki   

 

      organizacyjnej przez ten zarząd. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie  

      Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej zostają odwołani z mocy prawa.  

c) Zarząd związku składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego,  

w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust.3 oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący 

właściwy ze względu na siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu 

komisarycznego albo upływu okresu, na jaki został on ustanowiony zarząd stowarzyszenia składa wniosek o  jego 

wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. 

d)   Na majątek Związku składa się majątek Okręgów, Klubów, Sekcji i Towarzystw Skatowych będących  

      w strukturze Związku. Majątek jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną stanowią fundusze oraz   

     prawa i składniki majątkowe, w które została ona wyposażona przez Związek jak i uzyskane w trakcie jej   

     istnienia. Dysponentem majątku jednostki jest Zarząd tej jednostki.  

e)  Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednostkę posiadającą osobowość    

      prawną. A jednostka ta nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Związek albo przez    

     inną jednostkę posiadającą osobowość prawną . 

f)   Zbycie i obciążenie majątku nieruchomego jednostki wymaga zgody Związku wyrażonej przez Zarząd    

     Związku. Podobnej zgody wymaga rozporządzenie środkiem trwałym.  

g)   W przypadku wyrażenia zgody na zbycie majątku prawo pierwszeństwa nabycia przysługuje Związkowi na 

zasadach jak w stosunku do osób trzecich. 

h)   Zaciągnięcie pożyczki o wartości przewyższającej 10% wszystkich aktywów jednostki wymaga jednomyślnej 

uchwały Zarządu tej jednostki i powiadomienia o tym Zarządu Związku. 

 

Rozdział VI 

Nagrody,  odznaczenia  i  kary 

 

§  64. 

 

1. Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju skata działaczy, zawodników, sędziów, 

członków PZSkat oraz innych osób fizycznych i prawnych, 

2. PZSkat może występować o nadanie odznaczeń lub przyznanie nagród państwowych i sportowych dla osób 

wymienionych w pkt. 1, 

3. Rodzaje nagród i wyróżnień PZSkat oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy  

        i regulaminy Związku. 

 

§  65. 

 

Związek ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych PZSkat. 

 

§  66. 

 

1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 

Związku, naruszania etyki sportowej i zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności 

Związku uprawniona jest Komisja Dyscyplinarna, 

2.    Okręgowa Komisja Rozgrywek i Dyscypliny składa się z 3 członków. 
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§  67. 

 

1. Do orzekania w sprawach przepisów gry uprawniony jest wyłącznie Sąd Skatowy Związku, który współpracuje  

     z Międzynarodowym Sądem Skatowym. 

 

§  68. 

 

1. Do orzekania w I instancji w postępowaniu dyscyplinarnym właściwe są: 

1) Jednostki podstawowe w sprawach: 

a. związanych z zawodami organizowanymi przez daną jednostkę, 

b. członków swej jednostki, 

2) Okręgowa Komisja Rozgrywek i Dyscypliny w sprawach: 

a. związanych z zawodami organizowanymi przez Okręg, 

b.     członków swojego okręgu,  

3) Komisja Rozgrywek i Dyscypliny PZSkat w sprawach związanych z zawodami międzynarodowymi  

        i rozgrywkami szczebla centralnego, 

2. Do orzekania w II instancji w postępowaniu dyscyplinarnym właściwe są: 

a) Okręgowa Komisja Rozgrywek i Dyscypliny sprawach, w których w I instancji orzekały jednostki podstawowe, 

b)    Komisja Rozgrywek i Dyscypliny  w sprawach, w których w I instancji orzekały Okręgowe Komisje Rozgrywek i 

Dyscypliny, 

c) Komisja Dyscyplinarna w sprawach w których orzekała Komisja Rozgrywek i Dyscypliny PZSkat, 

3. Ustala się następujące kary zasadnicze: 

a) Upomnienie, 

b) Nagana, 

c) Okresowa dyskwalifikacja zawodnicza, 

d) Dożywotnia dyskwalifikacja zawodnicza 

e) Zawieszenie w prawach członka, 

f) Wykluczenie ze związku 

4. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz kary dodatkowe określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd 

PZSkat. 

Rozdział  VII 

Majątek  i  fundusze 

 

§  69. 

 

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§  70. 

 

1. Źródłami powstania majątku Związku są:  

a)  składki i opłaty członkowskie, 

b)  dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 

c)  dochody z własnej działalności statutowej, 

d)  darowizny, zapisy, dotacje, subwencje, 

e)  opłaty licencyjne, startowe itp., 

f)  inne wpływy uzyskane np. ze sponsoringu lub działalności promocyjnej, 
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g)  Dochody z działalności odpłatnej. 

 

2. Wysokość składek i opłat - tryb i terminy płatności określa Uchwałą Zarząd Związku, 

3. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§  71. 

  

  Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku i jednostek terenowych wymagane 

jest  współdziałanie dwóch osób, w tym właściwego Prezesa lub wiceprezesa i Skarbnika. 

 

§  72. 

  

 Działalność finansową Związku określa Instrukcja finansowa zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przyjęta 

uchwałą Zarządu Związku. 

 

Rozdział  VIII 

Zmiana  statutu  i  rozwiązanie  Stowarzyszenia 

 

§  73. 

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku  przez Krajowy Zjazd Delegatów 

wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do 

głosowania,  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 

przeznaczenia majątku Związku, powołując jednocześnie Komisję Likwidacyjną,  

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Związku, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104  

        z późniejszymi zmianami).   

4.   W sprawach nie uregulowanych przez niniejszy Statut mają zastosowanie Ustawy: o sporcie ,o stowarzyszeniach,   

      o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie. 

 

Katowice, dd.mm.2019 

 

Sekretarz zjazdu 

 

     yyyyyyy 

Przewodniczący zjazdu 

 

   xxxxxxx 


