
STATUT 

Polskiej Federacji Lacrosse – Polskiego Związku Sportowego 

 

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. POLSKA FEDERACJA LACROSSE – Polski Związek Sportowy, zwane dalej „Związkiem” 

lub w skrócie „PFL” jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), działającym w sporcie lacrosse. 

2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy „Polish Lacrosse 

Federation” 

§ 2. 

1. Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 

857 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z  

2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.  

2. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy. 

§ 3. 

1. Terenem działania PFL jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych PFL może prowadzić działania poza granicami kraju na 

terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Siedzibą PFL jest miasto Katowice. 

§ 4. 

1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.  

2. Związek posiada osobowość prawną.  

3. Czas trwania Związku jest nieograniczony. 

4. Przedmiotem działania Związku są wszelkie formy lacrosse uprawiane zgodnie z przepisami 

gry Międzynarodowej Federacji Lacrosse (FIL). Ilekroć w statucie jest mowa o lacrosse bez 

bliższego określenia, to rozumie się każdą formę lacrosse. 

 

 

§ 5. 



1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania.  

2. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Lacrosse (FIL) i Europejskiej Federacji 

Lacrosse (ELF). 

§ 6. 

 1. Związek używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. Związek posiada odznaki organizacyjne. 

§ 7. 

 1. Związek opiera swoją działalność na aktywności członków w nim zrzeszonych oraz 

wolontariuszy.  

2. Związek, dla realizacji swoich zadań może utworzyć podmioty zależne, w tym spółki prawa 

handlowego. Zyski z tej działalności będą przeznaczone na cele statutowe Związku.  

3. Związek dla realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników. 

§ 8. 

 1. Związek jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do 

spotkań międzypaństwowych i międzynarodowych reprezentacji Polski w lacrosse we 

wszystkich kategoriach wiekowych oraz do spotkań w ramach krajowych rozgrywek ligowych, 

a w szczególności praw telewizyjnych, reklamowych i marketingowych realizowanych 

odnośnie powyższych spotkań i rozgrywek za pośrednictwem dostępnych środków 

audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich istniejących obecnie oraz w 

przyszłości środków technicznych.  

2. Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności swój wizerunek w stroju 

reprezentacji kraju Polskiej Federacji Lacrosse, która uprawniona jest do wykorzystywania tego 

wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy 

związkowe lub przepisy międzynarodowe.  

 

Rozdział II. 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 9. 

Celem Związku jest: 

1) organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz rozwój i popularyzacja 

lacrosse wśród mężczyzn i kobiet,  

2) podejmowanie działań na rzecz promocji lacrosse,  



3) powoływanie kadr narodowych w różnych kategoriach wiekowych w lacrosse oraz 

przygotowywanie ich do udziału w imprezach rangi międzynarodowej, 

4) ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy. 

§ 10. 

1. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1) opracowywanie kierunków rozwoju lacrosse w Polsce, 

2) opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa 

sportowego, 

3) organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników oraz szkolenia i doszkalania 

instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy sportowych we współdziałaniu z odpowiednimi 

instytucjami i organizacjami,  

4) powoływanie oraz przygotowywanie reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach 

Świata, Europy oraz innych rozgrywkach międzynarodowych we wszystkich kategoriach 

wiekowych, 

5) organizowanie krajowych, międzypaństwowych i międzynarodowych zawodów sportowych 

w lacrosse, 

6) prowadzenie rejestracji wyników, statystyk i dokumentacji sportowej,  

7) prowadzenie ewidencji zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów,  

8) wydawanie licencji w szczególności dla klubów, zawodników, trenerów i sędziów 

uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, 

9) promocję lacrosse we wszystkich dostępnych formach, 

10) organizację rozgrywek ligowych z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów prawa, 

11) reprezentowanie lacrosse w krajowych i międzynarodowych organizacjach sportowych,  

12) wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających w lacrosse.  

13) określanie reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych dotyczących 

współzawodnictwa sportowego w lacrosse, 

14) określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to 

postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i wysokość 

wymierzanych kar, 

15) popularyzację sportu. 



2. Dla realizacji swoich celów statutowych Związek może także prowadzić działalność 

gospodarczą na zasadach i w granicach określonych w odrębnych przepisach, a zysk z niej 

wypracowany w całości jest przeznaczany na działalność statutową. 

 

Rozdział III. 

Członkowie PFL 

§ 11. 

Członkowie Związku dzielą się na:  

1) zwyczajnych,  

2) honorowych,  

3) wspierających. 

§ 12. 

1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe działające w lacrosse, które 

posiadają osobowość prawną, a także związki sportowe, zrzeszające kluby sportowe działające 

w lacrosse w danym województwie i będące związkami sportowymi w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.  

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

przyjętego przez Zarząd Związku.  

3. Członkami honorowymi są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla organizacji, rozwoju i 

upowszechniania lacrosse w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd.  

4. Walny Zjazd może nadać godność Honorowego Prezesa PFL osobom, które swoją 

długoletnią działalnością lub szczególnymi osiągnięciami pomogły w realizacji celów oraz 

zadań Związku i pełniły funkcję Prezesa PFL. Prezes Honorowy może uczestniczy w Walnym 

Zjeździe i być zapraszany na posiedzenia Zarządu Związku.  

5. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele 

Związku i deklarująca pomoc organizacyjną lub finansową na rzecz Związku, która zostanie 

przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Walnego Zjazdu na wniosek Zarządu 

Związku.  

§ 13. 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:  

1) brania udziału w Walnych Zjazdach Związku z głosem stanowiącym oraz czynnego prawa 

wyborczego do władz Związku, 

2) uzyskiwania od organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku, 

3) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku, 



4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku. 

§ 14. 

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:  

1) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów i zadań Związku,  

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz związkowych oraz innych przepisów 

obowiązujących w sporcie,  

3) poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających 

z działalności w ramach Związku.  

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości 

ustalonej przez Zarząd Związku.  

§ 15. 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych obradach władz PFL, poza tym 

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz PFL. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 16. 

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:  

1) rezygnacji złożonej na piśmie przez członka Związku do Zarządu Związku, 

2) likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej członka Związku, 

3) wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w 

przypadku naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego Statutu.  

2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku: 

 1) rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku, 

 2) wykluczenia przez Zarząd Związku w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej z 

postanowieniami Statutu Związku lub interesem Związku, 

3) rozwiązania się podmiotu będącego członkiem wspierającym Związku, postawienia go w 

stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej, 

4) śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną.  

§ 17. 

1. Od decyzji Zarządu Związku o wykluczeniu członka lub odmowie przyjęcia w poczet 

członków Związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które 



powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej i zawierającej 

uzasadnienie decyzji w sprawie wykluczenia.  

2. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję Rewizyjną, która powinna podjąć decyzję 

w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania, prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.  

3. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna. 

 

Rozdział IV. 

Władze Związku 

§ 18. 

1.Władzami Związku są:  

a) Walny Zjazd Delegatów, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

połowy członków, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Statucie. 

§ 19. 

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.  

2. Kandydatami na Prezesa PFL oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być 

delegaci na Walny Zjazd PFL lub inne osoby.  

3. Kandydatów na Prezesa PFL oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgłaszają 

członkowie zwyczajni Polskiej Federacji Lacrosse. 

4. Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera w głosowaniu tajnym Walny Zjazd. 

Wybrany Prezes ma prawo zgłoszenia kandydatów do Zarządu spośród osób, o których mowa 

w ust. 3. 

§ 20. 

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować w toku kadencji nowych członków 

na zwolnione miejsca.  

2. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby 

członków pochodzących z wyboru.  

3. W przypadku ustąpienia lub skreślenia w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu 

lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd PFL zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiej 

sytuacji Nadzwyczajny Walny Zjazd PFL celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, 

który musi się odbyć w terminie 3 miesięcy od posiedzenia Zarządu.  



WALNY ZJAZD 

§ 21. 

1.Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów.  

2.Walny Zjazd Delegatów może być: 

1) sprawozdawczy, 

2) sprawozdawczo-wyborczy, 

3) nadzwyczajny. 

3.Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany raz w roku.  

4.Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbywa się, co cztery lata.  

§ 22. 

1. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy w szczególności:  

1) uchwalanie kierunków działalności Związku,  

2) rozpatrzenie sporządzonego przez Zarząd Związku sprawozdania z jego działalności za 

ostatnie 12 miesięcy oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta,  

3) nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego PFL,  

4) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Związku oraz o rozwiązaniu się Związku, 

5) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku,  

6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku,  

7) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,  

8) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

9) uchwalanie zmian Statutu, 

10) uchwalanie regulaminu obrad i regulaminu wyborów, 

11) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów, władzę Związku i zaproszonych 

gości. 

§ 23. 

1. W Walnym Zjeździe Związku udział biorą z głosem stanowiącym delegaci reprezentujący:  

1) Członka Zwyczajnego posiadającego drużynę w rozgrywkach Polskiej Lidze Lacrosse  

– 1 delegat. 

2) Członka Zwyczajnego posiadającego drużynę w rozgrywkach Polskiej Ligi Lacrosse Kobiet 

– 1 delegat. 

3) Członka Zwyczajnego nie biorącego udziału w rozgrywkach ligowych – 1 delegat. 



-, przy czym Członka Zwyczajnego może reprezentować maksymalnie 2 delegatów.  

2. W Walnym Zjeździe – bez głosu stanowiącego - biorą udział członkowie władz Związku, 

członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.  

3. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zjazdu Delegatów i trwa do 

dnia zwołania kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów. 

4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem 

pełnomocnika lub w drodze korespondencyjnej.  

§ 24. 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu, Zarząd Związku zawiadamia 

uprawnionych, co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu. 

2. Walny Zjazd Delegatów jest ważny przy obecności 1/2 delegatów w pierwszym terminie, a 

w drugim terminie bez względu na ilość obecnych delegatów, o ile ten termin został podany w 

zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zjazdu Delegatów.  

§ 25. 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, 

na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie, co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych 

Związku.  

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie, co najmniej 

60 dni od zgłoszenia takiego żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został 

zwołany.  

 

ZARZĄD ZWIĄZKU 

§ 26. 

1. Zarząd Związku składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa wybieranego w oddzielnym 

głosowaniu.  

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 

3. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.  

4. Członek Zarządu musi spełniać przesłanki wynikające z art. 9 pkt 3 ustawy o sporcie z dnia 

25 czerwca 2010 r.  

5.  Jeżeli w trakcie trwania kadencji zostanie wybrany nowy Zarząd lub poszczególni 

członkowie, ich kadencja trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zjazdu 

Delegatów. 

6. Zarząd wybiera spośród swoich członków 2 wiceprezesów, którzy wraz z Prezesem tworzą 

Prezydium Zarządu. 



7. Zarząd może powołać Sekretarza Generalnego Związku, który jest uprawniony do 

jednoosobowego reprezentowania Związku w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 

§ 27. 

1. Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i działa w jego imieniu w 

kontaktach z innymi osobami i organizacjami.  

2. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany wiceprezes.  

3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

1) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu,  

2) opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych,  

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,  

4) reprezentowanie Związku na zewnątrz,  

5) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej,  

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym w zakresie przyjmowania i 

wykluczania członków Związku,  

7) prowadzenie ewidencji członków,  

8) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do związków sportowych, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w tym międzynarodowych, 

9) podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Związku, a niezastrzeżonych 

dla innych władz Związku,  

10) nadzór nad organizacją i pracą Związku.  

11) uchwalanie regulaminów, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.  

§ 28. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy 

członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.  

3. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu. 

5. Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie lub społecznie. Decyzję o 

zasadach wynagradzania i wysokości uposażenia Prezesa Zarządu i członków Zarządu 

podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, zaś umowy w tym zakresie z 

Prezesem i członkami Zarządu podpisuje w imieniu Związku Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 



§29. 

1. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa w skutek: 

1) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonego na piśmie, 

2) odwołania, w szczególności w skutek działalności niezgodnej ze statutem, 

3) śmierci członka Zarządu. 

2. Odwołania członka Zarządu, dokonuje Walny Zjazd Delegatów bezwzględną większością 

głosów w obecności przynajmniej połowy liczby uprawnionych delegatów. 

3. Prezesa Zarządu może odwołać Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w 

obecności przynajmniej połowy liczby uprawnionych delegatów. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 30. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) będące pracownikami Związku. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku, ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności, 

gospodarności i legalności, 

2) ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i do 

żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości, 

3) dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Związku, 

4) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów 

oraz zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia lub odmowy Zarządowi absolutorium, 

5) występowanie z żądaniem zwołani nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w 

przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami 

Związku działań Zarządu, 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może 

brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.  

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez komisję Regulaminu. 



6. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy §29 ust. 1 i 2. 

  

Rozdział V. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

§ 31. 

1. Członkowie Związku, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy, działacze, i inne osoby 

biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie Statutu lub regulaminów uchwalonych przez 

związek. 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w 

regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walny Zjazd Delegatów z zachowaniem 

zasad przewidzianych w niniejszym Statucie. 

3. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. 

4.Organami uprawnionymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są: 

1) Komisja Dyscyplinarna, która orzeka w pierwszej instancji, z wyłączeniem spraw 

dotyczących wykluczenia członka Związku. 

2) Zarząd, który orzeka, jako: 

 a) organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wykluczenia członka Związku, 

 b) organ odwoławczy od orzeczeń wydanych przez Komisję Dyscyplinarną. 

5. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności, kompetencje organów uprawnionych do 

orzekania w postępowaniu dyscyplinarnym, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje 

wymierzanych kar. 

 

ROZDZIAŁ VI. 

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU 

§ 32. 

1. Majątek Związku tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe w tym nieruchomości, 

które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.  

2. Na fundusze Związku składają się:  

1) składki członkowskie,  

2) opłaty licencyjne,  

3) wpływy z tytułu organizowania współzawodnictwa sportowego,  



4) dotacje i darowizny,  

5) zapisy i spadki,  

6) inne dochody.  

§ 33. 

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących zaciągania zobowiązań i rozporządzania 

majątkiem Związku oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu.  

 

ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 34. 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd 

większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele, na 

jakie przeznaczony zostanie majątek Związku. 

§ 35. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o 

sporcie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

 


