
Uchwalony przez Sejmik ZZŻ 
w dniu 7 listopada 2015 roku.

STATUT
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Rozdział I
Postanowienia ogólne

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
  
§ 1
1. Związek nosi nazwę ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, zwany także 
Zachodniopomorskim Związkiem Żeglarskim - w skrócie ZZŻ, zwany dalej „Związkiem”. ZZŻ jest Związ-
kiem Stowarzyszeń, klubów żeglarskich i organizacji, które zajmują się uprawianiem, rozwojem i popula-
ryzacją żeglarstwa.
2. W kontaktach z zagranicą, obok nazwy polskiej, Związek może używać nazwy w języku angielskim  
 - West Pomerania Yachting Association, w skrócie „WPYA”.

§ 2
Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska, a szczególnie obszar Województwa Zachodniopo-
morskiego (Pomorze Zachodnie). Dla realizacji celów statutowych Związek może działać na terenie innych 
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3
Siedzibą władz Związku jest miasto Szczecin.

§ 4
Związek posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5
1.  Związek może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń, krajowych i międzynarodowych,  
o podobnym profilu. 
2.  ZZŻ jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanego dalej PZŻ, i w tym zakresie działa na mocy 
niniejszego Statutu. oraz odpowiednich porozumień z PZŻ.

§ 6
1.  Związek używa godła PZŻ, którym jest kotwica koloru szafirowego, a jej trzon stanowią litery PZŻ.
2.  Związek używa bandery PZŻ, którą jest bandera Polskiej Marynarki Handlowej i na której w części bia-
łego pasa przy drzewcu umieszczono godło PZŻ.
3.  Proporzec Związku stanowi niebieski trójkąt z napisem ZOZŻ i Gryfem miasta Szczecina.
4.  Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski  
w Szczecinie, z logo ZOZŻ w środku.
5.  Posługiwanie się godłem, proporcem i pieczęcią jest zastrzeżone dla członków Związku.

§ 7
Związek jest dobrowolną organizacją samorządną, samodzielnie określającą swoje cele, programy działa-
nia i struktury organizacyjne oraz uchwalającą akty wewnętrzne określające zasady jej działalności. Dzia-
łalność Związku oparta jest głównie na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych. Do prowadzenia 
swoich spraw Związek może dodatkowo zatrudniać pracowników. 
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Rozdział II
Cel i środki działania

§ 8
Celem Związku w szczególności jest:
1.  Zrzeszanie oraz reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim członków, tj. klubów, organizacji i osób 
prawnych, które zajmują się organizowaniem, popularyzacją i rozwijaniem żeglarstwa we wszystkich jego formach.
2.  Wspieranie szeroko rozumianego żeglarstwa, a szczególnie żeglarstwa olimpijskiego i młodzieżowego.
3.  Organizowanie i prowadzenie szkoleń żeglarskich i wodniackich.
4.  Promocja walorów żeglarskich Pomorza Zachodniego i zachodniopomorskiego żeglarstwa w kraju  
i za granicą, w tym także jego reprezentowanie w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
5.  Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa.
6.  Rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej i wodniackiej.
7.  Ułatwianie szerokim rzeszom społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, wypoczynku na wodzie i popula-
ryzowanie dobrych obyczajów żeglarskich.
8.  Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
9.  Prowadzenie statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki  
i techniki, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem edu-
kacji morskiej i żeglarskiej.
10.  Popieranie wszelkich form działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem.
11.  Prowadzenie działań na rzecz integracji krajowego środowiska żeglarskiego, przy współpracy z podob-
nymi organizacjami i stowarzyszeniami żeglarskimi.
12.  Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
13.  Uczestnictwo w programach związanych ze zwalczaniem dopingu w sporcie.
14.  Prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby Związku i jego członków, a także inicjowanie i popieranie 
wydawania czasopism i podręczników o tematyce żeglarskiej, oraz wszelkich innych form popularyzacji żeglarstwa.
15.  Zarządzanie obiektami obsługującymi żeglarski i wodniacki ruch turystyczny.

§ 9
Związek z zachowaniem obowiązującego prawa realizuje swoje cele poprzez:
1.  Przedstawianie wniosków władzom państwowym i samorządowym oraz innym stowarzyszeniom i orga-
nizacjom społecznym w sprawach popierania rozwoju żeglarstwa, pełnienie wobec nich funkcji fachowego 
organu doradczego oraz występowanie do nich w sprawach żeglarzy zrzeszonych w Związku.
2.  Realizację zadań zleconych przez administrację państwową i samorządową oraz Polski Związek Żeglarski.
3.  Zrzeszanie klubów, stowarzyszeń i organizacji, prowadzących działalność żeglarską i wodniacką, oraz 
reprezentowanie ich interesów na zewnątrz Związku.
4.  Ustalanie wymogów i zasad szkoleniowych, organizacyjnych, regatowych i technicznych, obowiązujących 
w żeglarstwie.
5.  Szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich, nadawanie uprawnień w tym zakre-
sie. oraz wydawanie dokumentów jachtowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.  Organizowanie żeglarskich imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. 
7.  Prowadzenie szkoleń żeglarskich, organizowanie regat, obozów, pokazów, kursów, odczytów itp., przyczy-
niających się do realizacji celów Związku.
8.  Organizowanie i prowadzenie sportowego współzawodnictwa w żeglarstwie.
9.  Inicjowanie i opiniowanie rozwoju budownictwa jachtowego oraz inwestycji żeglarskich.
10.  Inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów innej działalności, w tym dzia-
łalności gospodarczej, zmierzającej do realizacji statutowych celów Związku.
11.  Czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej.
12.  Stosowanie innych środków zmierzających do rozwoju i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa w Polsce.
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Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10
Członkowie Związku dzielą się na:
1/ zwyczajnych;
2/ wspierających;
3/ honorowych.

§ 11
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby, organizacje i stowarzyszenia, których statut oraz zało-
żenia organizacyjne przewidują prowadzenie działalności w zakresie żeglarstwa. Inne osoby prawne mogą 
być członkami wspierającymi Związku.
2. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz organizacje, których celem 
jest wspieranie działalności żeglarskiej.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Związku lub dla rozwoju 
polskiego żeglarstwa.
4. Osoby fizyczne będące członkami podmiotów, o których mowa w ust. 1, posiadają status osób stowa-
rzyszonych w Związku.
5. Statuty członków zwyczajnych i wspierających nie mogą być sprzeczne ze Statutem Związku.

§ 12
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku, na podstawie uchwały przyjętej po złożeniu przez 
kandydata pisemnej Deklaracji, wraz z wymaganymi dokumentami
2. Członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd, na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego 
deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Związkowi, oraz porozumienia określającego zakres 
współdziałania i ewentualny podział kompetencji.
3.Godność Honorowego Członka Związku nadaje Sejmik, w formie uchwały, na wniosek Zarządu. 

§ 13
1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:
1/ delegowania na Sejmik, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, swych 
przedstawicieli, w liczbie każdorazowo określanej w uchwale Zarządu, proporcjonalnej do liczby zrzeszo-
nych osób fizycznych;
2/ zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku;
3/ korzystania z pomocy, porad i innych uprawnień wynikających z działalności Związku, w zakresie zgod-
nym ze Statutem Związku;
4/ uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek, korzystania z obiektów i urządzeń 
Związku, a także używania jego godła i barw.

2. Członkom wspierającym przysługuje prawo do:
1/ delegowania na Sejmik jednego przedstawiciela, z głosem doradczym;
2/ uczestniczenia z głosem doradczym w pracach pozostałych władz Związku, na ich zaproszenie;
3/ korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2-4.

3. Członkom honorowym przysługuje prawo do:
1/ uczestniczenia z głosem doradczym w Sejmiku;
2/ korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2-4.
3/ członkowie honorowi są zwolnieni ze składek.
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4. Osobom stowarzyszonym w Związku przysługuje prawo do korzystania z uprawnień określonych  
w ust. 1 pkt. 2-4.

§ 14
Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
1/ aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Związku;
2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku;
3/ przestrzegania w swej działalności dobrych zasad dyscypliny, etyki i etykiety żeglarskiej, oraz wymaga-
nia tego od stowarzyszonych w nich osób;
4/ regularnego opłacania składek członkowskich, ustalonych przez Sejmik, oraz wywiązywania się  
z innych przyjętych na siebie świadczeń na rzecz Związku.

§ 15
Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadku:
1/ złożenia na piśmie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Związku;
2/ rozwiązania lub likwidacji podmiotu będącego członkiem Związku;
3/ rozwiązania się Związku;
4/wykreślenia ze Związku uchwałą Zarządu, na skutek niewywiązywania się przez okres jednego roku  
z dobrowolnie przyjętych obowiązków Członka Związku, wymienionych w § 14, po uprzednim pisemnym 
wezwaniu, dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem.
5/ Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykreślenia Członków Związku zainteresowanym pod-
miotom przysługuje odwołanie do Sejmiku Związku. Uchwała Sejmiku jest ostateczna w postępowaniu 
wewnątrzzwiązkowym.  

Rozdział IV
Władze Związku

§ 16
1.  Władzami Związku są:
a)  Sejmik Związku
b)  Zarząd Związku
c)  Komisja Rewizyjna Związku
d)  Sąd Koleżeński Związku
2. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą więk-
szością głosów, podczas Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego.
3.Wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
liczby osób uprawnionych do głosowania.
4.Członkiem władz Związku mogą być tylko osoby posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  
nie karane za przestępstwo umyślne.
5. Członkowie Zarządu Związku nie mogą łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku, ani pro-
wadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób, albo mogło 
wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość.
6.Kandydatury do władz Związku mogą zgłaszać członkowie zwyczajni, delegaci na Sejmik oraz ustępujący 
Zarząd i Prezes Zarządu Związku.
7.Kandydatami i członkami władz mogą być wyłącznie osoby zrzeszone w Związku.
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Sejmik Związku

§ 17
1. Najwyższą władzą Związku jest Sejmik, czyli Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Sejmiki zwoływane są przez Zarząd Związku i mogą być zwyczajne (sprawozdawcze i sprawozdawczo-
-wyborcze) lub nadzwyczajne.
3. Sejmiki zwyczajne sprawozdawcze zwoływane są przez Zarząd raz na dwa lata, a sejmiki sprawozdaw-
czo-wyborcze zwoływane są raz na cztery lata. 
4. Sejmiki nadzwyczajne mogą odbyć się w dowolnym czasie i winny być zwoływane na podstawie:
a) uchwały poprzedniego Sejmiku,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) uchwały Zarządu Związku,
d) wniosku zgłoszonego na piśmie przez członków reprezentujących co najmniej 1/5 liczby delegatów  
na Sejmik, z głosem stanowiącym.
5. Uchwała lub wniosek w sprawie zwołania Sejmiku Nadzwyczajnego winny zawierać wykaz spraw,  
które mają być na nim rozpatrywane.
6. Sejmik Nadzwyczajny rozpatruje sprawy, dla których został zwołany i powinien odbyć się przed upły-
wem jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
7. Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa regulamin obrad uchwalony przez Sejmik. 
8. Termin, miejsce, projekt regulaminu obrad i proponowany porządek obrad Sejmiku powinien być po-
dany do wiadomości członkom Związku na piśmie, nie później niż 
30 dni przed terminem Sejmiku.

§ 18
W Sejmiku Związku udział biorą:
1.  Z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych, wg klucza ustalonego każdorazowo przez 
Zarząd Związku.
2.  Z głosem doradczym - członkowie władz Związku, jeżeli nie zostali wybrani delegatami, oraz delegaci 
członków wspierających, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
3.  Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby delegatów w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby 
delegatów.

§ 19
Do kompetencji Sejmiku Związku należy:
1.  Uchwalanie kierunków i programu działania Związku.
2.  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń-
skiego.
3.  Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4.  Wybór Prezesa Zarządu 
5.  Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6.  Uchwalanie zmian Statutu Związku.
7.  Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i Władze Związku.
8.  Rozpatrywanie ewentualnych odwołań członków Związku od decyzji Władz Związku.
9.  Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
10.  Wybór delegatów na Sejmiki PZŻ.
11.  Podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa Związku w innych organizacjach, związkach oraz w PZŻ.
12.  Zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu. 
13.  Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych.
14.  Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązywania się Związku i przeznaczenia jego majątku.
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Zarząd Związku

§ 20
1.  Zarząd Związku jest powołany do kierowania całą działalnością Związku, zgodnie z uchwałami Sejmiku 
oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
2.  Zarząd Związku liczy od 7 do 9 członków, w tym Prezesa Związku, wybranych zwykłą większością gło-
sów przez Sejmik Związku, w głosowaniu tajnym.
3.  Prezesa Zarządu wybiera Sejmik Związku, w osobnym tajnym głosowaniu.
4.  Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, oraz ustala obowiązki pozosta-
łych członków Zarządu.
5.  Zarząd Związku działa w oparciu o Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Sejmik.
6.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posie-
dzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

§ 21
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1.  Realizowanie statutowych celów Związku.
2.  Realizowanie uchwał Sejmiku Związku.
3.  Kierowanie całokształtem działalności Związku.
4.  Reprezentowanie Związku na zewnątrz.
5.  Uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych.
6.  Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
7.  Zwoływanie Sejmików.
8.  Przyjmowanie i skreślanie Członków Związku – zwyczajnych i wspierających.
9.  Wnioskowanie do Sejmiku o nadanie godności członków honorowych.
10.  Nadzorowanie działalności członków Związku, zwłaszcza w zakresie szkolenia i bezpieczeństwa upra-
wiania żeglarstwa
11.  Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich regulami-
nów, a także Regulaminu Pracy Biura Związku..
12.  Nadawanie odznaczeń związkowych i wnioskowanie o inne odznaczenia.
13.  Wnioskowanie do Komisji Rewizyjnej o podjęcie czynności kontrolnych, w określonym we wniosku 
zakresie.

Komisja Rewizyjna Związku

§ 22
1.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością Związku.
2.  Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków, wybranych zwykłą większością głosów przez Sejmik Związ-
ku, w głosowaniu tajnym. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodni-
czącego i Sekretarza. 
3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych Władz Związku,ani pozo-
stawać z członkami Zarządu w zależnościach rodzinnych czy  pracowniczych.
4.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posie-
dzeniach Zarządu Związku, z głosem doradczym.
5.  Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej Związku określa Regulamin uchwalony przez 
Sejmik Związku.
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§ 23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Związku i Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finan-
sowej. 
b) informowanie Zarządu Związku o stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszanie wniosków wynikających 
z kontroli.
c) składanie Sejmikowi Związku sprawozdania ze swej działalności i przedstawianie wniosków w sprawie 
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.
d) składanie wniosków o zwołanie Sejmiku Nadzwyczajnego, w razie potrzeby.

§ 24
Dla wykonania swych zadań Komisja Rewizyjna upoważniona jest do:
a) wglądu do dokumentów i uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień od członków Zarządu, Przewodniczących 
Komisji Problemowych i pracowników Biura
b) występowania do władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji o informacje niezbędne 
dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

§ 25
Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do:
a) informowania Zarządu o przebiegu kontroli i jej wynikach, oraz przedstawiania Zarządowi wniosków  
i zaleceń pokontrolnych,
b) składania Sejmikowi sprawozdania ze swojej działalności i oceny całokształtu działalności Władz Związku

Sąd Koleżeński Związku

§ 26
Sąd Koleżeński Związku jest organem powołanym przez Sejmik do rozstrzygania sporów między członkami 
lub innymi organami Związku, w tym sporów kompetencyjnych. Ponadto do kompetencji Sądu Koleżeń-
skiego należy:
a) orzekanie w przedmiocie spraw dyscyplinarnych;
b) mediacja między członkami Związku;
c) dokonywanie wiążącej wykładni przepisów obowiązujących w Związku.

§ 27
Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza. Sąd konstytuuje się 
na pierwszym posiedzeniu w dniu wyboru i działa w oparciu o zatwierdzony przez Sejmik regulamin.

§ 28
Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności Sejmikowi Związku. 

§ 29
Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą zasiadać w innych Władzach Związku. 
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Rozdział V
Kolegium Sędziów ZZŻ

§ 30
1. Kolegium Sędziów ZZŻ jest organem samorządu sędziowskiego, działającym na podstawie przepisów 
Rozd. 5 Statutu PZŻ oraz wewnętrznego Regulaminu, zatwierdzonego przez Zarząd ZZŻ.
2. Tryb powoływania Kolegium Sędziów ZZŻ, a także obowiązki Sędziów PZŻ, określa szczegółowo Regula-
min Kolegium Sędziów PZŻ, który w tym zakresie jest obowiązujący. 
3.Zarząd ZZŻ zatwierdza Przewodniczącego i skład Kolegium Sędziów ZZŻ.
4. Przewodniczący Kolegium Sędziów ZZŻ lub upoważniony przez niego przedstawiciel ma prawo uczest-
niczenia w Zebraniach Władz i Komisji ZZŻ, na których omawiane mają być sprawy związane z prowa-
dzeniem i sędziowaniem regat lub działalnością Kolegium Sędziów ZZŻ, o czym powinien być wcześniej 
powiadomiony.
5. Obsługę administracyjną Kolegium Sędziów ZZŻ zapewnia Biuro ZZŻ.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Związku

§ 31
1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a) Składki członkowskie
b) Darowizny i dotacje
c) Wpływy z działalności prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń
d) Wpływy z działalności statutowej
e) Udziały majątkowe
f) Inne wpływy
3. Postanowienia Zarządu, mogące uszczuplić majątek trwały Związku, przekraczające udzielone przez 
Sejmik upoważnienia, wymagają akceptacji Sejmiku.

§ 32
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku, wymagane jest 
współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika, lub upoważnionego członka Zarządu Związku. 

Rozdział VII
Uzupełnienie składu władz Związku

§ 33
W przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, w czasie 
trwania kadencji, w/w władzom przysługuje prawo przeprowadzenia w głosowaniu tajnym procedury 
kooptacji, z tym, że w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu, który uległ zmniej-
szeniu. 



10 z 10 www.zozz.org

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku

§ 34
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania 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 powinny być zgłaszane, co najmniej  
na dwa miesiące przed terminem Sejmiku i mogą być rozpatrywane  jedynie w przypadku umieszczenia 
tych spraw w zawiadomieniu o Sejmiku, a projekty uchwał w tych sprawach powinny być przesłane człon-
kom i delegatom nie później niż  na 30 dni przed terminem Sejmiku.
3.  Uchwała o likwidacji Związku określi sposób jej realizacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

Statut przyjęty uchwałą Sejmiku Statutowego ZZŻ w Szczecinie, w dniu 7 listopada 2015 roku.


