STATUT
RZESZOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY
§1
1. RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI w Rzeszowie w skrócie ROZŻ zwany dalej
ZWIĄZKIEM, jest związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń w dziedzinie
żeglarstwo w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
2. Związek jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
§2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa podkarpackiego.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz Związku jest miasto Rzeszów.
§3
1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego zwanego dalej PZŻ.
2. Związek może być członkiem innych organizacji społecznych o podobnym profilu działania.
§4
1. Związek jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją o celach niezarobkowych, samodzielnie
określającą swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającą regulaminy
określające jej działalność. Opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych.
2. Związek jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność między innymi w sferze pożytku
publicznego.
§5
1. Związek używa godła PZŻ, którym jest kotwica koloru szafirowego, której trzon stanowią litery PZŻ.
2. Związek używa bandery PZŻ, którą jest flaga państwowa Rzeczpospolitej Polskiej z umieszczonym
pośrodku białego pasa godłem państwowym oraz przy drzewcu w górnym rogu, godłem PZŻ.
3. Proporzec Związku stanowi błękitno - biały trójkąt, na którym umieszczony jest krzyż maltański
z herbem miasta Rzeszowa i napisem ROZŻ.
4. Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski"
i godłem PZŻ w środku.
5. Posługiwanie się godłem, banderą, proporcem i odznaką Związku jest zastrzeżone dla członków
Związku i członków w nim stowarzyszonych. Zarząd Związku w drodze uchwały może określić zasady
udostępniania i posługiwania się godłem, banderą, proporcem i odznaką Związku przez podmioty nie
będące członkami Związku ani w nim stowarzyszone.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Związek prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa, a celem Związku jest:
1/ organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach,
2/ podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego,
3/ prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowań problemami gospodarki
morskiej i wodnej,
4/ organizowanie czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kształtowanie wzorców
społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu,
5/ upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań
podejmowanych w tym zakresie przez instytucje państwowe, samorządowe i organizacje społeczne.
§7
1. Z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów Związek realizuje swoje cele poprzez:
1/ tworzenie warunków dla zaspakajania i rozszerzania zainteresowań żeglarzy oraz umożliwienia im
uczestnictwa we wszystkich formach działalności Związku,
1

2/ współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami oraz organizacjami
społecznymi w zakresie działalności Związku,
3/ rozwijanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
4/ szkolenia żeglarskie, organizację regat, kursów, egzaminów, rejsów śródlądowych i morskich itp.,
5/ organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych, kursów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży,
6/ szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich,
7/ wydawanie dokumentów jachtowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8/ organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacji wodnej,
9/ planowanie i inicjowanie budownictwa jachtowego oraz opiniowanie inwestycji żeglarskich,
10/organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej,
11/czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej oraz rozstrzyganie sporów
pomiędzy zrzeszonymi członkami i żeglarzami,
12/ propagowanie ekologii i ochrony przyrody,
13/ krzewienie żeglarstwa wśród osób niepełnosprawnych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
14 /możliwość prowadzenia własnych ośrodków żeglarskich i obiektów obsługujących żeglarski
i wodniacki ruch turystyczny,
15/ utrwalanie tradycji i historii żeglarstwa regionu,
16/ prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Działalności podejmowane w ust.1 mogą być wykonywane przez Związek odpłatnie lub nieodpłatnie.
Działalnością nieodpłatną objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych.
3. Do realizacji zadań i spraw założonych przez Statut Związku, Związek może zatrudniać pracowników.
4. Do realizacji celów Związek zrzesza kluby, stowarzyszenia żeglarskie.
5. Cały dochód osiągany przez Związek przeznacza się na realizację zadań określonych § 7.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkowie Związku dzielą się na:
1/ zwyczajnych
2/ wspierających
3/ honorowych
§9
1. Członkami zwyczajnymi Związku są osoby prawne o celu niezarobkowym; kluby i sekcje sportowe,
turystyczne, prowadzące statutową działalność żeglarską.
2. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Związku lub
rozwoju żeglarstwa.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca i wspomagająca realizację
celów i zadań określonych Statutem Związku .
§ 10
1. Przyjęcie klubów i sekcji w poczet członków zwyczajnych Związku następuje na podstawie pisemnego
zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Związku i po opłaceniu wpisowego.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Związku lub rozwoju
polskiego żeglarstwa. Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Sejmik Związku.
3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego
deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Związkowi i po podpisaniu porozumienia
określającego zakres i zasady współdziałania.
4. Statuty członków zwyczajnych nie mogą być sprzeczne ze Statutem Związku.
§ 11
1. Członkom zwyczajnym Związku przysługuje prawo do:
1/ uczestnictwa poprzez swoich delegatów w Sejmiku z głosem stanowiącym wraz z czynnym i biernym
prawem wyborczym,
2/ czynnego udziału w imprezach Związku, używania jego godła i barw,
3/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku,
4/ korzystania z pomocy i porad Związku w zakresie realizacji swoich zadań statutowych,
5/ otrzymywania informacji o pracach Związku i podejmowanych decyzjach przez jego władze,
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6/ korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Związku.
2. Członkom honorowym przysługuje prawo do:
1/ uczestnictwa, o ile nie są delegatami na Sejmik, w jego obradach z głosem doradczym,
2/ kandydowania do władz Związku,
3/ korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2 - 7.
3. Członkom wspierającym przysługuje prawo do:
1/ uczestnictwa w Sejmiku Związku z głosem doradczym,
2/ kontroli wydatkowania środków finansowych przekazanych przez siebie na rzecz Związku,
3/ korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Związku.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni Związku mają obowiązek:
1/ aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Związku,
2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
3/ przestrzegania w swojej działalności dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety żeglarskiej
oraz wymagania tych zasad od zrzeszonych w nich osób,
4/ regularnego opłacania składek na rzecz Związku.
2. Członkowie wspierający Związek mają obowiązek:
1/ aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Związku,
2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
3/ przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich zasad etyki i etykiety żeglarskiej,
4/ wywiązywania się ze świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku.
§ 13
W razie naruszenia przez członka postanowień niniejszego Statutu lub uchwał Związku, Zarządowi
przysługuje stosownie od okoliczności prawo:
1/ zwracania uwagi na uchybienia i żądania ich usunięcia w wyznaczonym terminie,
2/ odmowy pomocy organizacyjnej lub innego wsparcia,
3/ żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał i decyzji,
4/ zawieszenia członka władz klubu lub sekcji w pełnieniu funkcji społecznej w Związku do czasu
rozpoznania sprawy przez Sąd Koleżeński,
5/ wystąpienia do władzy regionalnej o zawieszenie w działalności klubu lub sekcji posiadających
osobowość prawną oraz wyznaczenia kuratora.
§ 14
Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1/ wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,
2/ rozwiązania się Związku,
3/ rozwiązania się (likwidacji) członka Związku,
4/ skreślenia z listy członków w przypadku nie wywiązywania się przez okres 1 roku z obowiązków
określonych w § 12 pkt 4,
5/ wykluczenia członka ze Związku w przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 12 pkt 2,
po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU
§ 15
1. Władzami Związku są:
1/ Sejmik Związku,
2/ Zarząd Związku,
3/ Komisja Rewizyjna Związku,
4/ Sąd Koleżeński.
2. Kandydatami i członkami władz Związku mogą być wyłącznie osoby stowarzyszone.
3. Kandydatury do władz Związku mają prawo zgłaszać członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi
Związku, delegaci na Sejmik.
4. Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
Do władz wchodzą osoby, które otrzymały największą ilość głosów.
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5. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom.
§ 16
1. Ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem więcej niż jednej z władz wymienionych
w § 15 ust. 1 pkt 2 – 4.
2. Członkowie władz Związku, o których mowa w § 15 ust. 1 nie mogą być;
1/ osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
2/ w czasie swej kadencji zatrudnieni przez Związek na podstawie umowy o pracę - dopuszcza się
zatrudnienie jednego urzędującego członka Zarządu,
3/ nie mogą - w okresie pełnienia funkcji we władzach Związku - pełnić innych funkcji ani prowadzić innej
działalności, jeżeli pozostałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób albo mogło wywołać
uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 nie dotyczy osób wyznaczonych do pełnienia tych funkcji jako
przedstawicieli interesów Związku.
4. W przypadku nie uczestniczenia czynnego w pracach danego organu Związku przez okres co najmniej
6 miesięcy, członkowie władz Związku o których mowa w § 15, ust. 1 pkt 2-4, mogą być odwołani
z pełnionej funkcji przez organ władzy Związku, którego członkiem jest dana osoba, w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów.
SEJMIK ZWIĄZKU
§ 17
1. Najwyższą władzą Związku jest Sejmik Związku, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Sejmik zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd raz na 4 lata w pierwszym półroczu danego roku
kalendarzowego.
3. Sejmik nadzwyczajny może odbyć się w dowolnym czasie i winien być zwołany na podstawie:
1/uchwały poprzedniego Sejmiku,
2/ uchwały Zarządu Związku,
3/ żądania Zarządu Głównego PZŻ,
4/ wniosku Komisji Rewizyjnej Związku,
5/ wniosku co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
4. Żądanie lub wniosek w sprawie zwołania Sejmiku nadzwyczajnego ma zawierać cel i sprawy, które
mają być na nim rozpatrywane.
5. Sejmik nadzwyczajny powinien być zwołany przez Zarząd Związku w terminie do 3 miesięcy od daty
żądania lub wniosku o zwołanie Sejmiku.
6. W Sejmiku nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani na ostatni Sejmik zwyczajny.
§ 18
O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku, Zarząd zawiadamia delegatów nie później niż na 14 dni
przed terminem Sejmiku.
§ 19
Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa regulamin obrad uchwalony przez Sejmik.
§ 20
Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
delegatów w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych delegatów.
§ 21
W Sejmiku udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym - delegaci członków wg klucza wyborczego ustalanego każdorazowo przez
Zarząd Związku.
2. Z głosem doradczym - członkowie władz Związku, członkowie honorowi i członkowie wspierający
o ile nie są delegatami, zaproszeni goście.
§ 22
Do kompetencji Sejmiku należy:
1/ uchwalanie kierunków i programu działania Związku,
2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Związku,
3/ udzielanie absolutorium Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej,
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4/ wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5/ uchwalanie Statutu Związku i jego zmian,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenie jego majątku,
7/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
8/ uchwalanie regulaminów władz Związku,
9/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Władz Związku,
10/ podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władzę i członków
Związku oraz delegatów na Sejmik.
ZARZĄD ZWIĄZKU
§ 23
1. Zarząd składa się z 5 - 11 osób wybranych przez Sejmik, w tym: prezesa, 1 - 4 wiceprezesów w tym
wiceprezesa ds. finansowych, sekretarza.
2. Związek, z zastrzeżeniem ust. 3, reprezentują samodzielnie: prezes, wiceprezes lub inni członkowie
Zarządu upoważnieni przez Zarząd.
3. W sprawach majątkowych Związek reprezentują; prezes lub wiceprezes i wiceprezes ds. finansowych
lub upoważniony członek zarządu, na podstawie szczegółowego upoważnienia przez prezesa lub zarząd
Związku.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1/ realizowanie statutowych celów Związku,
2/ realizowanie uchwał Sejmiku,
3/ kierowanie całokształtem działalności Związku zgodnie ze Statutem i uchwałami PZŻ,
4/ reprezentowanie Związku na zewnątrz,
5/ uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
6/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
7/ uchwalanie rocznych planów działalności Związku,
8/ przyjmowanie oraz wykreślanie i wykluczanie członków Związku,
9/ powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych Związku oraz zatwierdzanie
ich regulaminów,
10/ wnioskowanie do Sejmiku o nadanie godności honorowego członka/prezesa Związku,
11/ nakładanie na członków Związku - na wniosek Sądu Związkowego - kar organizacyjnych,
12/ rozstrzyganie sporów między członkami Związku,
13/ zwoływanie Sejmiku Związku,
14/ podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Związku.
§ 25
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał danego roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy obradom prezes lub z jego upoważnienia, jeden
z wiceprezesów.
§ 26
Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb prac Zarządu oraz komisji problemowych określa
regulamin Związku.
Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją , które na wniosek zarządu zatwierdza Komisja Rewizyjna .
KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Sejmik.
2. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego,
zastępcę i sekretarza.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej,
2/ zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
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3/ informowanie Zarządu Związku o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków wynikających
z kontroli.
4/ składanie Sejmikowi sprawozdań ze swej działalności i przedstawianie wniosków w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Związku,
§ 29
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1/ nie mogą być członkami organu zarządzającego (Zarządu) ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone aktami prawnymi o wynagrodzeniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 30
1. Zarząd ma prawo zwracać się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
we wskazanym zakresie.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub uprawniony przez niego członek Komisji ma prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 31
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybranych przez Sejmik.
2. Sąd Koleżeński na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym
- przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Sąd Koleżeński jest uprawniony do powoływania do składu zespołów orzekających osób
kompetentnych do rozpoznania danego rodzaju spraw z listy asesorów utworzonej uchwałą Zarządu.
4. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w trzyosobowych zespołach orzekających.
§ 32
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dotyczące:
1/ naruszeń postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Związku oraz PZŻ,
2/ działań wyrządzających szkodę Związkowi i żeglarstwu,
3/ naruszeń zasad współżycia społecznego, etyki i etykiety żeglarskiej.
§ 33
1. Sąd Koleżeński działa w zakresie:
1) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.
2) działania na szkodę Związku,
3) spraw wniesionych przez członków Związku, osoby fizyczne stowarzyszone w Związku, władze lub inne
jednostkami organizacyjne Związku.
2. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa uchwalony przez niego Regulamin Sądu
Koleżeńskiego
3. Orzeczeniom Sądu Koleżeńskiego podlegają członkowie zwyczajni Związku i osoby fizyczne
stowarzyszone w Związku..
§ 34
Sąd Koleżeński składa Sejmikowi sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 35
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub uprawnieni przez niego członkowie Sądu mają prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
UZUPEŁNIENIE SKŁADU WŁADZ ZWIĄZKU
§ 36
1. W przypadku zaistnienia wakujących miejsc we władzach Związku -Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
Sądu Koleżeńskiego, władzom tym przysługuje uprawnienie uzupełnienia składu z tym, że liczba
członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
/w zaokrągleniu w górę/. O powstaniu wakatu, w ich składzie, orzekają odpowiednio powyższe władze.
2. Przy kooptacji powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas wyborów
do danego organu władzy lub na dane stanowisko uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
3. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego organu władzy
w tym prezesa. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego danego organu władzy jego
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obowiązki pełni zastępca.
4. Ubycie ze składu władz Związku, o których mowa w ust. 1 liczby członków większej od 1/3 powoduje
obowiązek zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Sejmiku w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających.
5. Sejmik, o którym mowa w ust. 4 wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez
osoby wybrane uprzednio, co oznacza, iż miejsca obsadzone w drodze kooptacji zostają również objęte
wyborami.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 37
1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
1/ składki członkowskie,
2/ darowizny, subwencje i dotacje,
3/ wpływy z działalności statutowej,
4/ ewentualne wpływy z działalności gospodarczej,
5/ inne środki.
§ 38
1. Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest
współdziałanie prezesa lub wiceprezesa i wiceprezesa ds. finansowych lub upoważnionego członka
zarządu, na podstawie szczegółowego upoważnienia przez prezesa lub zarząd Związku.
2. Uchwały władz Związku zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Związku przekraczające
udzielone przez sejmik upoważnienia, wymagają akceptacji Sejmiku.
§ 39
Zabrania się:
1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi",
2/ przekazywania majątku Związku na rzecz członków, członków 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 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 Związku, członkowie władz Związku lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 40
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązaniu Związku podejmuje Sejmik większością co
najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku mogą być rozpatrywane przez Sejmik
jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w porządku obrad i w zawiadomieniu o Sejmiku.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku określi również sposób jej realizacji i przeznaczenie majątku Związku.
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