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STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU BOCCI 
 

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
Artykuł 1  
Związek 

 
§ 1. 

Polski Związek Bocci dalej zwany "Związkiem" jest organizacją typu stowarzyszeniowego w rozumieniu 
obowiązujących przepisów prawa. 

§ 2. 
W kontaktach międzynarodowych Związek używa angielskiej nazwy Polish Boccia Association. 
 
 

Artykuł 2  
Działalność Związku 

 
§ 1. 

Siedzibą Związku jest miasto Poznań.  
§ 2. 

Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
§ 3. 

Związek może prowadzić swoją działalność poza granicami kraju zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
 
 

Artykuł 3  
Podstawy organizacyjne 

 
§ 1. 

Związek posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną, samorządną organizacją sportową działającą w oparciu 
o zrzeszonych w niej członków. 

§ 2. 
Związek zostaje powołany na czas nieograniczony. 
 

 
Artykuł 4  

Zasada legalności działania 
 
Związek działa na podstawie przepisów ustawy  o sporcie, prawa o stowarzyszeniach, i innych aktów prawnych 
związanych z działalnością Związku. 

 
Artykuł 5 

Współpraca z innymi organizacjami 
 

§ 1. 
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, związków i zrzeszeń o podobnym zakresie 
działania. 
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§ 2. 

 
Związek może współpracować z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacjami 
sportowymi i społecznymi oraz innymi podmiotami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Związku. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE i SPOSOBY REALIZACJI 

 
 

Artykuł 6  
Cele Związku 

 
Celami Związku są: 

1) organizacja, popularyzacja i rozwój Bocci we wszystkich jej formach, 
2) organizowanie rozgrywek Bocci w kraju, 
3) prowadzenie Polskiej Reprezentacji Bocci w międzynarodowych rozgrywkach, 
4) członkostwo w międzynarodowych organizacjach sportowych w szczególności, działających na rzecz 

Bocci oraz sportu osób z niepełnosprawnościami, 
5) reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynowanie działań wszystkich członków Związku, 
6) prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w szczególności w obszarze upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu oraz na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
 
 

Artykuł 7 
Realizacja celów 

 
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1) opracowywanie i realizowanie programów rozwoju Boccii powstających zarówno z własnej inicjatywy, jak 
i zleconych przez właściwe organizacje i władze, 

2) koordynowanie działań związanych z uprawianiem i upowszechnianiem Bocci, 
3) podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań 

statutowych, 
4) organizowanie i realizację ogólnokrajowego systemu współzawodnictwa w tym zawodów, imprez 

sportowych i rekreacyjnych, a także wyłanianie w ramach organizowanego współzawodnictwa Mistrza 
Polski w Bocci oraz zdobywcę Pucharu Polski, 

5) organizowanie międzynarodowych zawodów w Bocci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
6) organizowanie udziału zawodników reprezentujących Polskę oraz Związek w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym, 
7) prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej i oświatowej sportu osób z 

niepełnosprawnościami w zakresie Bocci, 
8) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej związanej z Boccią i sportem osób z 

niepełnosprawnościami, 
9) organizowanie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, bądź osób z ich 

otoczenia w zakresie wspierającym dyscyplinę Boccia lub inną działalność związaną ze sportem osób z 
niepełnosprawnościami, 

10)  szkolenie i doskonalenie zawodników oraz kadr trenersko-instruktorskich, sędziowskich i klasyfikatorów 
medycznych w zakresie Bocci, 

11)  organizowanie obozów sportowych, turnusów rehabilitacyjnych i obozów integracyjnych, 
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12)  organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych i informacyjnych, koncertów, 

wystaw i imprez kulturalnych, 
13)  prowadzenie rejestracji wyników, statystyki i dokumentacji sportowej, w tym ewidencji zawodników, 

trenerów, instruktorów, klasyfikatorów medycznych i sędziów, 
14)  rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich działalności statutowej, 
15)  prowadzenie obsługi administracyjnej i księgowej działalności Związku, 
16)  realizację innych działań służących realizacji celów statutowych. 

 
 

Artykuł 8 
Zlecanie zadań 

 
Związek może zlecać wykonanie swoich zadań innym podmiotom w szczególności swoim członkom. 
 
 

Artykuł 9 
Działalność Związku 

 
§ 1. 

Związek może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 

§ 2. 
W celu prowadzenia działalności określonej w ust. 1 Związek może powoływać fundacje oraz uczestniczyć w spółkach 
i w innych przedsięwzięciach. 
 

 
ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOSTWO 
 

Artykuł 10  
Dobrowolność 

 
Członkostwo w Związku jest dobrowolne. 
 
 

Artykuł 11 
Członkowie 

 
Członkiem Związku może zostać organizacja będąca klubem sportowym, związkiem sportowym lub inną osobą 
prawną, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w Bocci. 
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Artykuł 12 
Nabycie członkostwa 

 
§ 1. 

Nabycie członkostwa w Związku odbywa się w drodze decyzji Zarządu  Związku na wniosek zainteresowanej 
organizacji.  

§ 2. 
Nie może być członkiem Związku organizacja, która nie posiada osobowości prawnej lub członkostwo danej 
organizacji w polskim związku sportowym jest sprzeczne z przepisami prawa. 
 

Artykuł 13 
Członkowie Związku Bocci 

 
Członkostwo w Związku nabywają członkowie Związku Stowarzyszeń Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych z 
siedzibą w Poznaniu, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami obowiązującego prawa 
mogą być członkami polskiego związku sportowego działającego w dyscyplinie Boccia, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy 
od dnia nabycia przez Związek osobowości prawnej złożą w siedzibie Związku deklaracje członkowską. 
 

 
Artykuł 14 

Obligatoryjne pozbawienie członkostwa 
 

Zarząd pozbawia organizację członkostwa w Związku, jeżeli:  
1) członek  utracił osobowość prawną, 
2) członkostwo danej organizacji w polskim związku sportowym jest sprzeczne z przepisami prawa, lub 
3) członek nie prowadzi  działalności w Bocci dłużej niż 12 miesięcy. 

 
Artykuł 15 

Fakultatywne pozbawienie członkostwa 
 
Zarząd może pozbawić organizację członkostwa w Związku wtedy, gdy członek: 

1) nie uczestniczy w rozgrywkach organizowanych przez Związek dłużej niż 18 miesięcy, lub 
2) uporczywie nie wywiązuje się z obowiązków członka Związku, 
3) działa w sposób sprzeczny z interesem Związku, lub 
4) działa wbrew regułom kierującym Związkiem, w szczególności wbrew przepisom prawa, postanowieniom 

własnego Statutu oraz statutu Związku, a także innych regulacji ustanawianych oraz uznawanych przez 
Związek, lub 

5) posiada zaległości z tytułu opłacania składek członkowskich za okres 12 miesięcy. 
 

 
Artykuł 16 
Odwołanie 

 
§ 1. 

Organizacja może się odwołać od decyzji Zarządu w sprawach nie przyznania lub utraty członkostwa w Związku do 
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

§ 2. 
Odwołanie jest rozpatrywane na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków, na którym jest możliwe jego 
rozpatrzenie zgodnie z postanowieniami Statutu. 
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Artykuł 17 

Utrata członkostwa 
 

§ 1. 
Utrata członkostwa następuje wraz ze złożeniem w siedzibie Związku pisemnej rezygnacji z członkostwa. 

§ 2. 
Utrata członkostwa następuje czternastego dnia po doręczeniu decyzji przez Zarząd. Jeżeli członek wniesie odwołanie 
od decyzji Zarządu, utrata członkostwa następuje z chwilą wydania decyzji o pozbawieniu członkostwa przez Walne 
Zgromadzenie Członków.  
 
 

Artykuł 18 
Forma  

 
Wszelkie wnioski oraz odwołania, o których mowa w niniejszym rozdziale, należy składać w siedzibie Związku na 
piśmie pod rygorem nieważności. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

 
 

Artykuł  19 
Prawa członków 

 
Członkowie mają prawo: 

1) uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Związek, 
2) wybierać członków organów Związku oraz zgłaszać kandydatów do tych organów, 
3) głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
4) składania wniosków do organów Związku o podjęcie określonej uchwały. 

 
 

Artykuł 20 
Obowiązki członków 

 
Członkowie mają obowiązek: 

1) działać na rzecz dyscypliny Boccia, 
2) dbać o dobre imię oraz wizerunek Związku, 
3) działać zgodnie z interesem Związku, 
4) przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, statutu oraz innych regulacji ustanowionych oraz 

uznanych przez Związek, 
5) regularnego opłacania składek członkowskich oraz opłat w wysokości ustalonej przez Zarząd, 
6) uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek. 
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ROZDZIAŁ V 
WŁADZE ZWIĄZKU 

 
 

Artykuł 21 
Organy Związku 

 
Organami Związku są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
 

Artykuł 22 
Członkowie organów 

 
Nie może być członkiem organu Związku osoba skazana prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione: 

1) umyślnie lub 
2) w związku z działalnością sportową lub 
3) na szkodę osoby prawnej, której osoba była członkiem organu, lub na szkodę członka albo wspólnika tej 

osoby prawnej. 
 
 

Artykuł 23 
Łączenie funkcji 

 
Nie można być członkiem więcej niż jednego organu Związku jednocześnie. 
 
 

 
Artykuł 24 

Kadencja organów 
 

§ 1. 
Kadencja wybieralnych organów Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne 
Zgromadzenie Członków postanowi głosowanie utajnić. 

§ 2. 
Do organów Związku mogą być wybrane osoby będące przedstawicielami członków  Związku lub inne osoby. 
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Artykuł 25 

Uchwały organów 
 

§ 1. 
Uchwały organów Związku podejmowane są większością wszystkich członków organu, o ile Statut lub przepisy prawa 
nie stanowią Inaczej. 

§ 2. 
Wszyscy członkowie organu powinni być powiadomieni o treści projektu uchwały oraz terminie głosowania. 
Głosowanie może odbyć się przez podniesienie ręki, drogą elektroniczną lub pisemnie. 
 

 
ODDZIAŁ I 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW  
 
 

Artykuł 26 
Zwołanie 

 
§ 1. 

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku. 
§ 2. 

W przypadkach określonych w Statucie Walne Zgromadzenie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna. 
§ 3. 

Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu wybrania Zarządu w przypadku jego braku. 
 

 
 

Artykuł 27 
Zgromadzenie sprawozdawcze 

 
§ 1. 

W celu złożenia sprawozdania Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków nie rzadziej niż raz do roku. Walne 
Zgromadzenie Członków zwołuje się w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu, którego sprawozdanie dotyczy. 

§ 2. 
Podczas zebrania sprawozdawczego Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o udzieleniu lub odmowie 
udzielenia Zarządowi absolutorium. 
 

 
 

Artykuł 28 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

 
§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej; lub 
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Związku. 

§ 2. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie później niż 2 miesiące od dnia 
zgłoszenia wniosku. 

§ 3. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 4. 
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie, dla której Walne Zgromadzenie Członków nie 
zostało zwołane jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie wyrażą zgodę na głosowanie w tej sprawie.  
 
 

Artykuł  29 
Zawiadomienie 

 
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków zwołujący zawiadamia 
członków Związku pocztą elektroniczną lub na piśmie wysłanymi na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Członków. 
 

 
Artykuł 30 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą: 

1) uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku, programu działania na okres najbliższej 
kadencji, 

2) uchwalanie Statutu oraz podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie, a także o rozwiązaniu się 
Związku, 

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
4) rozpatrywanie i akceptowanie sprawozdania finansowego, 
5) udzielanie absolutorium ustępującemu na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarządowi, 
6) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, dotyczących odmowy przyznania organizacji członkostwa 

oraz pozbawienia członkostwa w Związku, 
8) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku, 
9) ustalanie wynagrodzenia bądź gratyfikacji dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
10) uchwalenie odrębnego regulaminu postępowania dyscyplinarnego z uwzględnieniem postanowień 

Statutu. 
 
 

Artykuł 31 
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków 

 
§ 1. 

W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział przedstawiciele członków Związku. 
§ 2. 

Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos. 
§ 3. 

Jedna osoba może reprezentować tylko jednego członka Związku. 
§ 4. 

W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym biorą udział członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
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Artykuł 32 
Uchwały 

 
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. 
 

 
ODDZIAŁ II 

ZARZĄD 
 
 

Artykuł 33 
Skład Zarząd 

 
§ 1. 

Zarząd Związku składa się z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż siedmiu osób w tym: 
1) Prezesa - wybieranego w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków, 
2) Członków - wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. 

§ 2. 
Członkom Zarządu na podstawie uchwały Zarządu mogą zostać nadane funkcje, w tym funkcje Wiceprezesów, 
Sekretarza, Skarbnika. 
 

 
Artykuł 34 

Prezes Związku 
 
Funkcję Prezesa Związku można pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje. 
 

Artykuł 35 
Zmiany w składzie 

 
§ 1. 

Jeżeli osoba pełniąca funkcję Prezesa przestanie być członkiem Zarządu lub zrzeknie się tej funkcji, Zarząd po 
ewentualnym uzupełnieniu składu wybiera nowego Prezesa. 

§ 2. 
W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Zarządu, skład osobowy tego organu jest uzupełniany o nie 
wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów w wyborach, z których Zarząd pochodzi. Liczba tak 
wybranych członków Zarządu nie może przekraczać w trakcie kadencji 1/3 liczby członków. 
 
 

Artykuł 36 
Kompetencje Zarządu 

 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja celów Związku oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu. 
3) wykonywanie postanowień Statutu i uchwał Zarządu, 
4) uchwalanie planów działalności rzeczowej i budżetu oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania, 
5) występowanie z wnioskami w sprawach: 
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a) pozyskania dotacji zarówno ze środków publicznych, jak   
            i prywatnych, 

b) szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich, sędziowskich   
            i klasyfikatorów, 

c) budowy urządzeń i produkcji sprzętu zgodnie z potrzebami Bocci, 
d) inwestycji sportowych w zakresie budowy, remontów i doposażenia            

            sprzętowego. 
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku oraz ustalanie wysokości składek i innych opłat 

członkowskich, 
7) uchwalanie i zmienianie regulaminu Zarządu, biura Związku oraz regulaminów jednostek 

organizacyjnych, 
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków, 
9) uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych 

normujących uprawianie Bocci, a w szczególności dotyczących: 
a) zasad współzawodnictwa sportowego, 
b) statusu zawodników oraz zmian ich przynależności klubowej, 
c) udzielania, zawieszania i pozbawiania licencji, 

10)   powoływania i rozwiązywania jednostek organizacyjnych oraz  
      wspomaganie i nadzorowanie ich działalności, 

11)   podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych do kompetencji  
          innych organów. 

 
  

Artykuł 37 
Posiedzenia i praca Zarządu 

 
§ 1. 

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

Zakres działania i tryb pracy Zarządu Związku określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 
§ 3. 

Biurem Związku oraz bieżącą działalnością Związku pomiędzy posiedzeniami Za-rządu kieruje Prezes. 
§ 4. 

Do prawidłowej realizacji zadań Związku Zarząd może powoływać zespoły robocze, sekcje i inne ciała kolegialne 
mające charakter wspierający pracę Zarządu. 
 
 

ODDZIAŁ III 
KOMISJA REWIZYJNA 

 
 

Artykuł  38 
Skład Komisji Rewizyjnej 

 
§ 1. 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego. 
§ 2. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku małżeństwa, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 
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Artykuł 39 
Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej 

 
§ 1. 

Jeżeli osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przestanie być członkiem tego organu lub 
zrzeknie się tej funkcji, organ po ewentualnym uzupełnieniu składu wybiera nowego Przewodniczącego. 

§ 2. 
W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, skład osobowy tego organu jest uzupełniany o nie 
wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dobieranych członków władz nie może 
przekraczać w trakcie kadencji 1/3 liczby członków. 
 
 

Artykuł 40 
Zadania Komisji Rewizyjnej 

 
§ 1. 

Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 2. 
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania oraz posiada prawo stawiania 
wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. 

§ 3. 
Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi. 

§ 4. 
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, do żądania 
wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

§ 5. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział 
w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym. 

§ 6. 
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Zarządu Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenia Członków w celu udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium oraz jego odwołania. 

§ 7. 
Komisja Rewizyjna działa na podstawie samodzielnie uchwalonego regulaminu. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
MAJĄTEK i FUNDUSZE ZWIĄZKU 

 
 

Artykuł 41 
Reprezentacja 

 
§ 1. 

Do składania oświadczeń w imieniu Związku w szczególności, wobec osób trzecich oraz przed sądami oraz organami 
administracji rządowej i samorządowej, wymagane jest współdziałanie Prezesa wraz z jednym członkiem Zarządu. 

§ 3. 
Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes wraz z jednym członkiem Zarządu. 
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§ 3. 

Do składania oświadczeń w imieniu Związku wobec członka Zarządu upoważniony jest pełnomocnik powołany przez 
Komisję Rewizyjną w drodze uchwały. 

§ 4. 
Zbycie lub ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości Związku wymagają uchwały Zarządu. 

 
 

Artykuł 42 
Majątek Związku 

 
§ 1. 

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
§ 2. 

Na fundusze Związku składają się: 
1) składki roczne członków Związku, dochody z imprez organizowanych  przez Związek, 
2) dotacje, 
3) inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku, 
4) dochody z działalności gospodarczej, 
5) spadki, zapisy, subwencje, darowizny, środki pochodzące od fundacji, sponsorów, 
6) dochody pochodzące z innych działań prawnie dopuszczalnych. 

§ 3. 
Związek może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej 
działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych. 

§ 4. 
Zasady gospodarki finansowej Związku ustala Zarząd.  
 
 

Artykuł 43 
Zasady gospodarowania majątkiem 

 
§ 1. 

Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków 

wybieralnych organów lub pracowników oraz osób, które są z nimi spokrewnione lub spowinowacone w 
linii prostej lub bocznej do trzeciego stopnia, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

2) przekazywania majątku Związku na rzecz członków jego wybieralnych organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków jego wybieralnych organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku, 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów Związku, ich osoby bliskie oraz pracownicy Związku na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 2. 
Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie także względem osób prawnych niebędących członkami 
Związku i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli osoby wskazane  w ust. 1 są 
członkami organów zarządzających lub kontrolnych tych podmiotów lub posiadają ich akcje albo udziały chyba, że 
wartość ogółu posiadanych akcji albo udziałów nie przekracza 5.000 zł i nie stanowi więcej niż 2% ogółu akcji lub  
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udziałów a także nie przekracza łącznie 10.000 zł i nie stanowi więcej niż 3% ogółu akcji albo udziałów, gdy sytuacja ta 
dotyczy jednocześnie więcej niż jednej osoby. 

§ 3. 
Cały dochód Związku przekazywany jest na realizację celów statutowych, a podział zysku między członków jest 
niedopuszczalny. 
 

 
ROZDZIAŁ VII 

WYRÓŻNIENIA, KARY i SANKCJE ORGANIZACYJNE 
 
 

Artykuł 44 
Zakres 

 
Zarząd Związku ma prawo wyróżniać i karać: 

1) członków,  
2) działaczy,  
3) trenerów, instruktorów i sędziów,  
4) zawodników. 

 
Artykuł  45 

Wyróżnienia 
 

§ 1. 
Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad upowszechnianiem i rozwojem kultury 
fizycznej osób z niepełnosprawnościami Zarząd Związku może przyznać nagrodę.  

§ 2. 
Zarząd może uchwalić odrębny regulamin regulujący zasady i tryb przyznawania nagród. 
 
 

Artykuł 46 
Kary 

 
Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, naruszenie zasad współżycia społecznego lub działanie na 
szkodę Związku Zarząd może stosować wobec członka, działacza, zawodnika, instruktora, trenera lub sędziego 
następujące kary: 

1) upomnienie,  
2) naganę,  
3) karę finansową, 
4) zawieszenie w prawach członka Związku, 
5) pozbawienie członkostwa w Związku, 
6) czasowa lub dożywotnia dyskwalifikacja zawodnika,  
7) czasowe lub stałe pozbawienie prawa pełnienia funkcji trenera, instruktora lub sędziego. 
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ROZDZIAŁ VIII 
ZMIANA STATUTU i ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU 

 
 

Artykuł 47 
Zmiany Statutu 

 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 
2/3 głosów w obecności  co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
Członków. 
 
 

Artykuł 48 
Likwidacja Związku 

 
Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cele na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku. 
 
 
 

 
 


