STATUT
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
Niniejszy Statut uchwalony został na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów
w Warszawie w dniu 01.09.2012.

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§1
1. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (w skrócie PZMWiNW), zwany dalej
"Związkiem" działa jako Polski Związek Sportowy zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i
posiada osobowość prawną.
2. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego został utworzony w celu organizowania i
prowadzenia współzawodnictwa w zakresie wszystkich dyscyplin sportów motorowodnych, narciarstwa
wodnego i wakeboardu w kraju i zagranicą.
3. W kontaktach z zagranicą, obok nazwy polskiej, Związek używa nazwy w języku, angielskim "Polish
Motorboat and Water Ski Association".
§2
1.Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - m.st. Warszawa.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów PZMWiNW może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działania.
§3
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego jako polski związek sportowy ma wyłączne prawo
do:
1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar
Polski w zakresie wszystkich dyscyplin motorowodnych, narciarstwa wodnego i wakeboardu,
2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez Związek,
3) powoływania kadry narodowej oraz przygotowywania jej do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy,
4) reprezentowania wszystkich dyscyplin motorowodnych, narciarstwa wodnego i wakeboardu w
międzynarodowych organizacjach sportowych.
§4
Związek może posiadać sztandar, banderę, proporzec, odznaki organizacyjne i honorowe, strój
organizacyjny oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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§5
Związek jest organizacją masową i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Dochód z działalności przeznaczony jest na działalność statutową Związku. Do prowadzenia swoich
spraw Związek może zatrudniać pracowników.
§6
1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym : ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 ), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z póżn. zm.), oraz niniejszym statutem.
2. Organem nadzorującym Związek jest minister właściwy ds. kultury fizycznej .
Rozdział 2
Cele i środki działania
§7
Celem Związku jest:
a) rozwój i popularyzacja sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego i wakeboardu,
b) organizowanie zawodów oraz imprez w zakresie sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego i
wakeboardu,
c) organizowanie szkoleń, przeprowadzanie egzaminów oraz nadawanie stopni i licencji uprawniających
do sportowego, lub rekreacyjnego uprawiania motorowodniactwa, narciarstwa wodnego i wakeboardu w
tym także licencji sędziowskich i instruktorskich, oraz nadawanie uprawnień Inspektorów Nadzoru
Technicznego i Rzeczoznawcy,
d) prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie rozbudzania zainteresowań problemami
gospodarki wodnej, śródlądowej i morskiej,
e) upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i czynne wspieranie działań,
podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje społeczne,
f) wspieranie działalności Okręgowych Związków oraz Klubów motorowodnych, narciarstwa wodnego i
wakeboardu.
§8
Związek realizuje swoje cele przez:
a) zrzeszanie członków działających w zakresie sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego i
wakeboardu,
b) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządami i instytucjami oraz organizacjami
społecznymi w zakresie działalności Związku,
c) sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Związku oraz kontroli
przestrzegania przez nich statutu, uchwał, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad
uprawiania sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego, wakeboardu i rekreacji,
d) kontakty sportowe z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,
e) przestrzeganie bezpieczeństwa żeglugi w porozumieniu z odpowiednimi władzami i organizacjami w
RP,
f) organizowanie szkoleń i egzaminów, doszkalania trenerów, instruktorów i sędziów, opracowywanie
instrukcji i programów szkoleniowych,
g) wyszukiwanie sponsorów i pozyskiwanie funduszy na działalność statutową,
h) organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej,
i) prowadzenie innej działalności, w tym działalności gospodarczej, na podstawie odpowiednich
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przepisów prawa,
j) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym,
k) przyznawanie Związkowych Certyfikatów Kompetencji,
l) ewidencjonowanie i rejestrowanie sprzętu pływającego oraz wydawanie orzeczeń technicznych,
zgodnie z istniejącymi przepisami w tym zakresie,
m) określanie wewnętrznych przepisów antydopingowych,
n) ustalanie zasad zmiany barw klubowych zawodników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
o) ustalanie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika,
p) ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego i składu kadry narodowej,
r) ustalanie systemu licencji uprawniających kluby sportowe do uczestniczenia we współzawodnictwie
sportowym,
s) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych.
Rozdział 3
Członkowie Związku
§9
1. Członkami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego może być klub sportowy,
związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut , umowa albo akt założycielski przewiduje
prowadzenie działalności w zakresie dyscyplin motorowodnych, narciarstwa wodnego i wakeboardu.
2. Klub sportowy działa jako osoba prawna i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez Związek. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub
sportowy, którego zasady działania określają przepisy wymienione w § 6 niniejszego Statutu.
3. Kluby sportowe w liczbie co najmniej 3 mogą tworzyć okręgowe związki sportowe.
4. Okręgowe związki sportowe działają w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.
5. Zakres i sposób działania Okręgowych Związków Motorowodnych i Narciarstwa
Wodnego jako związków sportowych określają ich statuty i regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z
przepisami określonymi w § 6 niniejszego Statutu.
6. Członków przyjmuje Prezydium Zarządu Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu
wpisowego.
7. Nowo przyjęty członek Związku jest zobowiązany do opłacenia składki członkowskiej w terminie
jednego miesiąca od dnia przyjęcia w poczet członków Związku. Nie zapłacenie składki w wyżej
wymienionym terminie skutkuje unieważnieniem decyzji o przyjęciu w poczet członków Związku.
8. Prezydium Zarządu Związku może odmówić przyjęcia na członka, jeżeli jego statut lub akt
założycielski jest sprzeczny z celami i Statutem Związku.
9. Członkami wspierającym Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego mogą być
osoby fizyczne. Członkowi wspierającemu nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
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§ 10
Członek Związku ma prawo do:
a) uczestnictwa we wszelkich formach działalności prowadzonych przez Związek,
b) czynnego i biernego wyboru do władz Związku, poprzez swoich delegatów,
c) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku,
d) brania udziału w interesujących go dziedzinach działania Związku,
e) korzystania ze świadczeń, opieki oraz pomocy wynikających ze statutu i działalności Związku,
f) wybierania delegatów na Walne Zgromadzenie,
g) organizowania motorowodnych imprez sportowych i turystycznych, krajowych i międzynarodowych
oraz szkolenia motorowodnego na zasadach określonych przez Prezydium Zarządu Związku,
h) używania odznak i symboli Związku.
§ 11
Członkowie Związku obowiązani są do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów Związku,
b) przestrzegania postanowień statutu, uchwał Związku, oraz obowiązujących przepisów,
c) propagowania i przestrzegania etyki wodniackiej i zasad bezpieczeństwa na wodzie,
d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń członkowskich,
e) dbania o dobre imię Związku.
§ 12
Członkostwo Związku ustaje w przypadku:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Prezydium Zarządu Związku,
b) skreślenia uchwałą Prezydium Zarządu Związku w przypadku nie płacenia składek członkowskich do
dnia 30 kwietnia za rok kalendarzowy i po dwukrotnym pisemnym upomnieniu,
c) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Związku. Decyzję w
tym względzie podejmuje Zarząd Związku,
d) likwidacji podmiotu będącego członkiem Związku.
§ 13
1. Za wzorowe wykonanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Związku
członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
a) pochwałę na piśmie,
b) dyplom,
c) nagrodę rzeczową lub pieniężną,
d) odznakę Honorową Związku.
2. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Związku może nadać tytuł Członka Honorowego osobom
fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego.
3. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Związku może nadać tytuł Prezesa Honorowego osobom
fizycznym szczególnie zasłużonym dla Polskiego Związku Motorowego i Narciarstwa Wodnego.
4.Członek Honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień statutu i uchwał Władz Związku.
Ma prawo korzystania ze świadczeń Związku w sposób i w zakresie określonych przez Zarząd Związku.
Ma prawo używania odznak i symboli Związku. Członek Honorowy nie opłaca składki członkowskiej.
5.Prezes Honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień statutu i uchwał Władz Związku.
Ma prawo do korzystania ze świadczeń Związku w sposób i w zakresie określonym przez Zarząd
Związku. Ma prawo używania odznak i symboli Związku.
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6. Członkowie Honorowi oraz Prezes Honorowy mogą być zapraszani na zebrania władz Związku z
głosem doradczym. Osoby te nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku.
§ 14
Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, uchwał Władz Związku lub działalność
na szkodę Związku, Członkowie Związku mogą zostać objęci postępowaniem dyscyplinarnym zgodnie z
Regulaminem Dyscyplinarnym przyjętym przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
Rozdział 4
Władze Związku
§ 15
1. Władzami Związku są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów,
b) Zarząd Związku,
c) Komisja Rewizyjna Związku,
d) Sąd Związkowy.
2. Kadencja Władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością
głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
§ 16
1. W przypadku odwołania lub ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władzom Związku
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili. Liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.
2. Członek władz nie może:
a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku,
b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek
jego zadań statutowych,
c) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
Rozdział 5
Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 17
1.Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów corocznie rozpatruje sporządzone przez Zarząd sprawozdanie z
działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ocenione przez biegłego rewidenta.
3. Walne Zgromadzenie zwyczajne sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Związku
raz na cztery lata.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
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a) uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Władz Związku,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku,
d) wybór Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Związkowego,
e) uchwalanie zmian statutu Związku,
f) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego,
g) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zgromadzenie przez delegatów i Władze Związku,
h) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego i Prezesa Honorowego,
i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Związku i przeznaczenia jego majątku.
§ 19
W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
a) z głosem stanowiącym - delegaci członków wybrani według klucza wyborczego zapisanego w
statucie Związku.
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi, prezesi honorowi, członkowie Władz Związku oraz
zaproszeni goście,
c) delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują mandat na okres trwania kadencji to jest 4 lata.
§ 20
Prawo zgłaszania kandydatów do władz związku mają:
a) delegaci na walne zgromadzenie, z pośród obecnych na sali delegatów,
b) Władze Związku, z pośród obecnych na sali delegatów.
§ 21
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez
względu na ilość delegatów w drugim terminie. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego, wybieranego każdorazowo na każdym Walnym Zgromadzeniu Delegatów z
zastrzeżeniem paragrafu 39.
§ 22
1. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane:
a) z inicjatywy Zarządu Związku,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku,
c) na wniosek, co najmniej ½ liczby delegatów Walnego Zgromadzenia,
d) na wniosek, co najmniej ½ liczby członków.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 3 miesięcy od
daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne
Walne Zgromadzenie.
§ 23
O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Związku zawiadamia delegatów, na co najmniej 14 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.
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Rozdział 6
Zarząd Związku
§ 24
1. Zarząd Związku składa się z 11 - 17 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż dwa razy w ciągu
roku.
3. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
§ 25
Do zakresu działania i obowiązków Zarządu Związku należy:
a) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
b) kierowanie całokształtem działalności Związku,
c) programowanie rozwoju dyscyplin uprawianych w Związku,
d) uchwalanie budżetu i sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Związku,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
f) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Zarządu,
h) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Związku w innych organizacjach,
i) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
j) uchwalanie regulaminu działania Prezydium Zarządu oraz dokonywanie oceny jego pracy,
k) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
l) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
§ 26
1. Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium w składzie (7 - 9 ) osób, w tym Prezesa, ( 2-5 )
Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Generalnego.
2. W okresie między posiedzeniami Zarządu Związku działalnością kieruje Prezydium Zarządu.
3. Zakres działania i uprawnień Prezydium Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Związku.
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów i wymagają akceptacji Zarządu Związku
na najbliższym posiedzeniu.
§ 27
Funkcję prezesa Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego można pełnić nie dłużej
niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
Rozdział 7
Komisja Rewizyjna Związku
§ 28
Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 - 5 osób, spośród których wybiera Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
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§ 29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Związku należy:
a) kontrola całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) informowanie Zarządu Związku o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków i żądanie
wyjaśnień,
c) współpraca z Komisjami Rewizyjnymi członków Związku,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności i stawianie wniosku w sprawie
udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku,
e) coroczny wybór biegłego rewidenta oceniającego coroczne sprawozdanie finansowe Zarządu,
f) szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Związku określa regulamin, przyjęty przez Walne
Zgromadzenie Delegatów,
g) Komisja Rewizyjna Związku zbiera się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż dwa razy w roku.
§ 30
Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą pełnić funkcji w innych Władzach Związku lub być
jego pracownikami.
Rozdział 8
Sąd Związkowy
§ 31
Sąd Związkowy jest Władzą Związku powołaną do:
a) sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi członków Związku,
b) rozpatrywania i rozstrzygania spraw pomiędzy członkami Związku, członkami Władz Związku,
działaczami, sędziami, trenerami, instruktorami i zawodnikami obwinionymi o naruszenie norm
etycznych lub nie przestrzeganie statutu oraz przepisów i uchwał Związku,
c) rozpatrywanie odwołań od decyzji naruszających obowiązujące przepisy sportowe podczas
zawodów.
§ 32
1. Sąd Związkowy składa się z 9 - 11 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego
grona Przewodniczącego, trzech Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
2. Członkowie Sądu Związkowego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Związku.
§ 33
Szczegółowy tryb postępowania Sądu Związkowego oraz kary określi Regulamin Dyscyplinarny,
przyjęty przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
Rozdział 9
Ordynacja wyborcza
§ 34
1. Do wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie mają prawo: Okręgowe Związki Motorowodne i
Narciarstwa Wodnego, obwody wyborcze utworzone uchwałą Zarządu Związku dla członków
zrzeszonych bezpośrednio w Związku, kluby sportowe posiadające aktualną licencję klubu sportowego
PZMWiNW.
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2. Warunki uzyskania mandatu:
a) Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego uzyskują jeden mandat z tytułu członkostwa
w PZMWiNW oraz za każdą rozpoczętą trójkę klubów sportowych posiadających aktualną licencję
PZMWiNW w nim zrzeszonych jednego delegata,
b) każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW, uzyskuje jeden mandat,
c) każdy Klub sportowy posiadający aktualną licencję PZMWiNW, ma prawo wystawić dodatkowo
bezpośrednio jednego delegata jeśli posiada minimum pięciu zawodników sklasyfikowanych w
Mistrzostwach Polski przez okres co najmniej dwóch sezonów i zawodnicy tego klubu zdobyli
przynajmniej jeden medal w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski lub Pucharach Świata i Europy,
d) każdy obwód ma prawo wyboru jednego delegata za każdą dziesiątkę klubów w nim zebranych,
e) każdy członek Związku, z którym zostały podpisane minimum dwie umowy na pomoc przy
organizacji Finału Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Świata, Pucharu Europy i Świata w każdej z
dyscyplin sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego i wakebordu ma prawo wystawienia
bezpośrednio jednego delegata.
§ 35
W przypadku śmierci delegata, zrzeczenia się mandatu lub pozbawienia mandatu w wyniku
postępowania dyscyplinarnego, Klub, Okręg lub Obwód zarządza wybory uzupełniające zgodnie z § 34.
§ 36

1. Wybór Zarządu Związku:
- wybór członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie Delegatów w ilości określonej na podstawie
statutu, odbywa się w głosowaniu tajnym ze zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali największą
liczbę głosów.
2. Wybór Komisji Rewizyjnej:
- wybór członków Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Delegatów w ilości określonej na
podstawie statutu, odbywa się w głosowaniu tajnym ze zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali
największą liczbę głosów.
3. Wybór Sądu Związkowego:
- wybór członków Sądu Związkowego przez Walne Zgromadzenie Delegatów w ilości określonej na
podstawie statutu, odbywa się w głosowaniu tajnym ze zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali
największą liczbę głosów.
4. W przypadku równej ilości głosów na ostatnim miejscu zarządza się ponowne głosowanie na tych
kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.
Rozdział 10
Majątek i fundusze Związku
§ 37
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) składki i wpisy członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) wpływy z działalności gospodarczej,
e) dochody z ofiarności publicznej, subwencje i dotacje,
f) dochody z majątku Związku,
g) odsetki i dochody z kapitału.
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3. Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 38
Do reprezentowania Związku upoważnionych jest 2 członków Zarządu łącznie w tym Prezesa lub
Sekretarza Generalnego.
Rozdział 11
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku
§ 39
1. Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
§ 40
Interpretacja zapisów niniejszego statutu przysługuje Zarządowi Związku.
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