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Rozdział l postanowienia
ogólne
Rozdział l postanowienia
ogólne
§{

Płetwonurkowania (w skrocie PZPn) zwany dalej Zwiękiem jest
polskim
zwiąkiem spońorym realizującym swoje cele w obszarze spońu i
zarejestrowanym

1. polski Zwiąek

rekreacji podwodnej.

2. W

kontaktach międzynarodowych Zwiąek oprócz nazwy polskiej używa nazwy w języku
angielskim Polish Undenrater Federation.

§2

Terenem działania Zwiękujest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą miasto KoŚcierzyna.

1,

2.

§3

Zwięek działa na podstawie pzepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r, o sporcie (Dz, U. z
Zalar, nr 127, poz. 857 zezm.|, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach,
innych ustarv i rozpoządzeń oraz niniejszego statutu i posiada osobowość pravyną. Zwięek

oże posiadaó status organizacj i pożytku publicznego.
Wszyscy członkowie Zwiąku, jąo organy, zawodnicy, trenerzy, instruktozy, ędziowie,
działacze spońowi ązobowiąani pzestząać niniQsząo statutu, rąulaminÓr oraz innych
pnepisów znajdujących zas{osowanie.
m

§4

Zwięekjest organżacjąneutralnąpod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasanrym.
Czas tnrani a zwięku jest nieograniczony.

§5

§6

Zwiryekjest jedynym reprezentantem płetwonurkowania spońowąo w Polsce. Zwiąek posiada

status polskiąo zwiąku

1.

2.

ęońowąo.

§7

Zwiąek jest członkiem Światowej Federacji Dzia}alności Podwodnej (CMA§).
Zwiąek może być członkiem innych organizacji międzynarodowych ikrajowych, które

prezentują podobne cele działalności.
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§8

są:
Zwiąek po§ada odznakę organizacyiną w któĘ podstawowymi dernentani
pZpn,

dwie
litery
oraz
styliiowane w poziomie sylwetriŃtrronurków w banuach narodowych
pnepisów,
Zilęe|używawłasnei pieczęcl z zachoraniem obowiąująrych w tym zakresie
posiada wyĘcznie Zwiąek,
Wszystkie prawa do oinaki orgnizacyjnEoraz plecżęci

1.

2.
3.

§9

oraz
1. zwięek samodzielnie określasu,oje cele, prĘramy działania i struktury organizacyjne
prawem,
obowięującym
z
zgodzie
jąo
działalnościw
uchwala akty wewnętzne dotyczące
pracy
społecznej człrnkól, działaczy,
na
2. Zwiąek opiera swqiądziablność
może zatrudniaĆ członkhlt Zarządu jako
Zwięek
3. Do iealizacji slvoich zadań statutowych
pracowników na podstawie umowy o praĘ bądźumo,vy o4rilnoprarnej.
prezes Zarządu. Decyzję o zatrudnieniu
4, becyzlę o zatrudnieniu czbnków Zarządv podejmuje
Prezesa Zanądu@ejmuie Walne Zgrornadzenie Deląatór,
zwiąku w celu realizacii jego
5. Działaczem spońowym jest osoba dzi#jąca w strukturach
sportollry,
Satutowych celór, w tym w szaąólnościtrener, instruktor, ędzia

Rozdział ll Cele i sposoby
realizacji
§{0

CelamiZwiąku ą:
1, organizacja, popularyzaĄa oraz rozwój różnorodnych form uprawiania płetwonurkowania
spońowąo oraz rekreacji podwodnej.
2. prowadzenie dzi#lności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej 'ł zakresie
płetwonurkowania spońon€g o arełz rekracii poółlodnei,
3. Koordynacja działalnościzzeszonych w Zwiąku członkór,
4, Reprezentołanie spraw płetwonurkowania spońorąo oraz rekreacji Podwodnej w kraju i za
granicą.

§r{

Zwięek realizuje sroje cele w szcząólności pzez:
rekreacji
1
opracowywanie kierunków i programów rozwoju płetwonurkowania spońowąo oraz
podwodnei, spońu dzieci młodzieĄ, re|creacji rehabilitmii poórmdnej (równieŻ osÓb
_
niepełnosprawnych), a talće baz szkoleniowo treningowych w kraju.
dziabń zwiąanych z uprawianiem i upołłszechnianiem płatwonurkowania

.

2.

3,

5.

6,

i

i

Koordynoulanie

spońowąo oraz rekreacji podwodnej.

organizoułanie w sposób bezpośredni lub pośredniudziałtl we węÓŁawodnictwie sPońołrYm

imprezach

z

zakresu rekreacji podwodnej,

w tym tal€e

międzyPaństwowYch

i
i

międzynarodorych.
organizowanie i realizację ogólnokĘovrłąo systemu wspóŁawdnictwa sPońowego, w tYm
rozgrywek mistzowskich i pucharowych we wszystkich katąońach wiekourych,
dzieci i
orgianizowanie i realżację zamiezeń w zakresie pbtwonurkovlania sPońowąo, §Pońu
(ńvrnież
niepełnosprawnych),
osób
po<lrvodnej
młrdzieży, rekreacji irehabilitacji
Reprezento,vanie płetwonurkowania spońowego rekreacyjn€o w Światowej Federacji
prezentują
DziałalnościPodwodnei (cMA§) i innych międzynarodorrych organizac,iach, ktÓre
podobne cele działalności.
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7.
8.
9,

Planowanie i realizacia przygotorań zawodników Kadry Narodowej (reprezentantów Polski} do

międzynarodourym wspóŁawodnictwie spońowym w zakresie
płetwonu rkowania spońowąo
prowadzenie działalnościwychowawczej, popularyzatorskiej, edukacyjn§ i profilaktycznej w

uczestnictwa

w

zakresie spońu i kultury fizycznej.

Szkolenie i doskonalenie zawodowe trenerów, instruktorór
spońowąo oraz rekreacji podwodnej.

i

Ędziotł. płetwonurkowania

10. Opracowywanie i uchwalanie:

a)
b)

c)
d)

pzepisow określającychzasady i rąuły uprawiania pbtwonurkowania spońowąo i
rekreacji poółodnej,
pzepisów, rąulaminór i zasad pzeprowadzania wspóŁawodnictwa spońowąo,
warunków itrybu zmiany pzynależnościzawodnika do klubu spońovtląo,
rąulaminów dyscyplinamych i innych pnepisów sankcjonujągych naruszanie rąuł
uczciwej rywalizacii spońowej,

11, Ochronę interesów członków

xcząólności uczniorvskió.

Zwiąku oraz wspieranie działalnościklubór ęońowych, w

12. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Zwięku
statutowei.

13. prowadzenie spraw zwiąanych

z

w wyniku ich dziahlności

przyznawaniem licencji klubom spońowym, zawodnikom,

trenerom i ędziom spońowym.

14. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w sprawach naruszenia postanowień
Statutu oraz regulaninów, uchwal, przepisów izasad obowiąuĘrych w sporcie.

niniejsząo

15. prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek
oraz wydawanie sprawozdań rocznych i mateńał.łr informacyjnych dotyczących działalności

ZwiBku.

ze środkami masorłąo pzekazu w zakresie rcalizac{i
polityki informacyj nej Zwięku.
17. proł,ładzenie dziablności promocyjnej i gospodarczej z przeznae.eniem uzyskanych środków
na dziablnośćstatutową 7więku.
18. Wydawanie pzepisów i wy§cznych w zakre§e zapewnienia potzSku i bezpieczeństrva w
czasie prowadzenia wspóżawodnictwa spońowąo oraz imprez zakresu rekreacji
podwodnei.
postulatów oraz wydawanie opinii dla odpowiednich wł,adz
19. Pzedstawianie wniosków
administra§i publiczn§ i samoządowei w sprawach dotyczągych modemizacii i rozbudotrly
infrastruktury spońołej na potzeby Ńtwonurkowania spońowąo oraz rekreacjipodwodnej,
16. Utzymywanie stałych kontakt&v

z

i

20, §prałlowanie nadzoru nad działalnościąwojewódzkich
pbtwonurkowania w zakresie:

a)
b)

c)

(Z.'!r,,,ń'***

lub

okręgovtych zwiąków

planowania, organizacjł i prowadzenia wspóĘawodnictwa spońowąo,
prowadzenia ewidencji dziablności, w tym ewidencii osobowei zawodników,
trenerół, instruktorów i ędziór,
zgodności podejmomnych uchwałze statutem iinnymi pzepisami
obowiąująo7m i w Zwiąku.
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§.l2

Zwłęek może proładzić działalnosć gospodarczą w zakresie i na zasadach okre§onych

1.

pzepisami,
2. W celu proradzenia działalnościokreślonej w ust.1 nini$sząo paragrafu, Zwiąek może
powoływać fundacie, spółki kapitałrwe pmwa handlowąo oraz uczeslniczyĆ w ęółkach i w
nnych pzedsiEłzięciach.
może powołać kapita,lrrwą §półkę prawa handlotr,ąo do zaządzania sprawami
Zwięek
3.
Zwięku, dotyczącymi gospodarcząo wykozystania dóbr mateńalnych i nianaterialnych
pzygugujących Zwiąkowi. W takim pzypadku, zasady zazĄdząnią sprau,ami Zwięku paez
spółkę okre§one zostaną w umołlie zawańei między ęólXą a Zwiąkiem reprezentoulanym
paezZarząd,
4. Dochody o§ągnięte z @iałalności,o któĘ mou,a w ust,1 i 2, przanacza się na działalność
statutowąZwiąku
i

Rozdział lll
ich prawa i obowiązki
Związku,
Członkowie
§13

Członkowie Zwią3ku dzieląsię na:

1, zwyczajnych,
2. węieĘących.

§14

1. Człcnkierrr zrrryczajnym Polskiąo Zwiękv

z.
3.

4.
5.
6.

Pletwonurkowania może być klub sportowy,
prawna,
któĘ statut, umowa albo akt założycielski
inna
osoba
spońowy
oraz
uięek
pzerrliduje prowadzenie dziablności sportowej w pbtwonurkowaniu.
Na terenie województwa, jako człcnek lłtyczainy Zwiąku może działać tylko jeden ariątek
stowazyszeń zwany woiewódzkim lub okręgowym zwiąkian płetwonurkowania, który
powoływany może byó w pzypadku, gdy na terenie danąo woiewództwa prowadzą
działatnośćminimum trzy kluby spońowe działające w pletwonurkowaniu.
podmiot wymieniony w ust.1 niniejsząo paragrafu może stać się czbnkiern zwyczajnym
Zwiąku po wcześniejszym złożeniu vmiosku o nabycie prauł cełcnkou,skich w wojał,ódzkim
lub okręowym zvtliąku płetwonurkowania, jeżelijąo siedziba znaiduje §ę w miejscowości
objętej zakresem działania tąo woiewódzkiąo lub okręgołego zwiąku pbtwonurtowania,
W pzeciwnym wypadku wniosek o nabycie praw człcnkorskich składa §ę w bezpośrednio do
Zanądu.
Wniosek, o którym rnowa w ust. 3 zd. 1 niniejsząo paragrafu podląa zaopiniowaniu pzez
wojewódzki lub okręgowy zwiąek pbtwonurkowania, do którąo został złożony, a następnie
p rz ekazywany j est Zarządwłi.
Klub spońowy może być ełrnkiern tylko jednąo wojeulódzkiąo lub okręgouląo zwięku
pbtwonurkowania,
W urypadkach określonychw ust. 3 zd. 2 nini§sząo paragrafu, człrnków Zwiąku pnyjmuje
Zarząd na podstawie pisemnych zgbszeń i złożonych dokumeniór wg zasad określonych w
odrębnych przepisach.

§r5

1.

Walne Zgronadzenie Deląatów może nadać osobom fizycznym na wniosek Zanądu §fiuł
Prezesa Honorowąo za vcaąólne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania
płetwonurkowania spońowego oraz rekreacji podwodnej w Polsce.
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§{6

1. Członkami wspieĘącymi ZwięRu m€ą

zostać podmiĘ, które popieĘą cele

Zwięku i wspierają go materialnie:
a) stowazyszenia kultury fizycznqi ispońowe spółki akryjne prarya handlołłąo,
b) inne osoby prau,ne oraz jednostki organizacyjne, których celem jest działatnoŚĆ w
zakresie kultury fizyceĘ,

2. Członkowie wspieĘący m€ą
Zwięku, a także mąą prawo

uczestniczyć w działalnoŚci organizacyjnej
zgńaszania swoich wnioskórv i postulatów wobec

władz Zwiąku,

,l

.

§{7

Człcnkołe zwycaajni mają

a)
b)

d)

czynne ibierne prawo wyborcae do Władz Zwiąku,
prawo uczestnictwa w Walnym Zgronadzeniu Deląatóuv, za pośrednictwem deląatów
wybranych zgodnie z § 23 ust. 2
prano zgłaszania postulatółł i wniosków wobec wbdz Zwlęku, w tym wnios*u do
Zaęądu o zwołanie jąo Nadzwyczajnego Walnąo Zgromadzenia Deląatów,
pra$,o kozystania z uprawnień członkowskich wynika!ągych ze statutoulej działalności

e)

prawo zgfaszania kandydatur do Władz Zwiąku.

c)

Zwiąkv,

1, Członkorie zwyczajni
a) działalnościna

b)

ą
żeę rozwoju

zŃowiąani

do:

§rE

i podnoszenia poziołnu płetwonurkowania sportowąo oraz
rekreacji podwodnej i realizacii zadań statutowych Zwiąku,
kształtowanie wizerunku płatwonurkowania
dbania o dobre imię Zwiąku oraz rłłaściwe

spońowąo oraz rekreĘi poórodnej,
c) prze§trząania statutu, rąulaminów i innych pzepisór wewnątzzwiąkowych oraz
powszechnie obowiąującego prawa,
d) realizaĄi uchwał i decyzji podjętych pzez statutowe organy Zwięku,
e) dbania o pozion moralno_wychowawczy i spońorry działaczy społecznych, Ędzióty,
trenerów, instruktorów i zarodników,
f) opłacania składki czbnkorskiej na zecz Zwiąku w wysokości ustalonej pzezZarząd,
g) poddania się kontroli i nadzorowi uładz statutowych Zwięku w zakresie wykozystania
dotacji lub innych świadczeń i ponocy finansowej uzyskanych ze Zwiąku, w sprawach
zwiąanych z działalnościąorganizacyjną i spońową oraz w zakresie zgodności
podejmonranych uchwał ze statutem oraz innymi pzepisami,
h) wykonania zaleceń, decyzji Ę. podiętych pżer Zaęąd wskutek kontroli lub
nadzoru.

§19

Czbnkowie ZńązRu za naru§zenie postanowień statutu, regulaminów i obowiąujących pzepisów
prawa podląają odpowiedzialności dyscyplinamej.

§20

Czlonkostwo w Zwiąku ustąe w pzypadku:
1. wystąrienia zgłoszonąo na piśrnie z upływem 30 dni od daty jąo doręczenia Zarządowi,
2. rozwiąania lub likwidacii podmiotu, który był człrnkiern Zwiąku,

3,

urykreślenia z rejestru sądowego lub innąo Ęestru publicznego, zwyczajnych lub
wspierających członków Zńęku - z dniern uprawomocnienia rozstzygnięcia o wykreśleniu,

ł)
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4.
5.

wykreślenia ze Zwiąku,
wykluczenia ze Zwiąku.

§2r

Wykreślenieczłcnka zeZwiąku może nasląpió:
1, w razie niewykonywania pzez okres co najmniej jednąo roku obowiąków statutowych, na
podstawie uchwały Zauądu z dniem .iĘ uprawomocnienia,w razie zaląania z ophtą składek
elonkowskich pzez okres co najmniei jednąo roku-

§22

1. od

2.

uchwaĘ Zarządu w pzedmiocie wykreśleniazeZwięku pzysługuie człcnkowi odwołanie
do najbliżvąo Walnąo Zgrornadzenia Deląatór w terminie 3 mie§ęcy od doręczenia
czlonkowi uchwaf Zanądu na piśmieyłlaz z uzasadnieniąn.
Uchwała Walnąo Zgrurladzenia Deląatów w pzedmiocie wykreślenia członka ze Zwięku

jest ostateczna.

Rozdział lV
Władze Związku

1.

WładzamiZwiąku ą:
a) Walne Zgromadzenie Deląatów

§23

b) Zaząd

c)

d)

z.

Komisja Rewizyjna
KomisjaDyscyplinarna

Delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów wybierają

człon kowie zwyczajni Związku.

3.

Każdy czlonek zwyczajny Związku ma prawo wyboru 4 delegatów, kórry będą go

r€prezentowaĆ

4.

5_

na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Każdy delegat dysponuje jednym głosem
Kadencja delegata tnra od Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego Delegatów,

na które został wybrany, do

daĘ ogloszenia kolejnego terminu Walnego Zgromadzenia

Sprawozdawczo-Wyborczego
5. Delegat, nieobecny na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- wyborczym, zachowuje
bierne prawo wyborcze. Zgodę na kandydowanie do władz Związku należy pnekazać w formie
pisem nej Przewodniczącem u Walnego Zgromadzenia.

7.

organami Zalządu

Zwięku.

ą: PrezydiumZarządu ikomisje

problernore powołyułane pnezZarząd

§24

Kadencja wŁadzZwięku tnra 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Prezes Zarządu może petnić wojąfunkcję nie dfużej nż 2 następuiąF po sobie kadencje.
1,

)oŁłn
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§25
Najwyższą vlŁadząZwięku jest Walne Zgronadzenie Delegatór zwoływane przezZaząd,W
okresie między jąo Zgromadzeniamiwładzę w Zwiąku ęrawuje Zarząd2. Walne Zgrornadzenie Deląatów dzielisię na:
1.

a)
b)

Walne Zgronradzenie Deląatów §prawozdawczo Wyborcze zwoływane pęez
Zanąd co 4 lata nie późniĘ niż do dnia 30 marca roku wyborcząo
Walne Zgrornadzenie Deląatów Sprawozdawcze zwoływane paez Zatząd co
roku nie późniei niżw ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia obrotowego roku

3. Walne Zgromadzenie Deląatów

może

mieć charakter zwyczajny

lub

nadzryczĄny.

§26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Deląatów należy:
1, Uchwalanie generalnych kierunków dziablnościorazrozwc{u
okres najbliższej kadencji.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Uchwalanie statutu

Zwięku.

i

podejmowanie uchwał

Zwiąku iprognamu działania na

o zmianach w statucie oraz ralłiązaniu się

Rozpatrywanie, pzyjmowanie sprawozdania z dziaŁalności Zaządu, Konisji Rewizyjnej,
Komisji Dyscyplinamej, za dany rok kalendarzaw,
Udzielanie lub odmora udzie]enia absolutorium ustępujągemuZarząplwit na wniosek Komisji
Rewizyjnej.

Wybór oraz odwołanie Prezesa Zaządu oraz Przewodniczącąo Komisji Dyscyplinamej, a
także człrnków Zaządu, Kornisji Reulizyjnej i Dyscyplinam§ spośród deląatów na Walne
Zgronadzenie Deląatów
Ustalanie skladu ilościowego; Zarządy Związku, Komisji Rewizyjnej, Komisii Ęscyplinarnej
Uchwalanie i zmiana Rąulaminu Walnąo Zgromadzenia Delegatów, Zarządu, Komisji
Dyscyplinarnej, Komisji Rewizyjnej,

Nadawanie godności Prezesa Honorowego
Rozpatrywanie odwolań od decyzji Łarządu, dotyczących wykreślenia zeZwiązkv,
pzyjęcia w poczet członków zwyczajnych oraz innych ęorów
10. Rozpatrywanie oraz rozstzyganie wniosków Zaaądu iczłcnków Zwięku,
11. podejmowanie uchwałw pzedmiocie zatrudnieniaplzez Zwiąek Prezesa Zaządu

§27
1.

Każdem u delegatowi, uczestniczącem u w Walnym Zgrcmadzeniu Deląatów pzysługuje jeden
9ło§.

2.

W Walnym Zgromadzeniu Deląatów z głosem doradczym biorą udział członkowie Załządu i
Komisji Rewżyjnej oraz członkovtlie wspierający, a talde zaproszeni goście.

§28

1.

Walne Zgromadzenie Deląatór iest prawomocne, i*li w pierwszym terminie uczestniczy w
nim co najmniej połcwa plus jeden z uprawnionych deląatów. W przypadku, gdy w pienrszym
terminie w Walnym Zgronadzeniu Deląatów uczestniczy mniej uprawnionych, niż jest
wymagane, Zarząd zwołuje ponownie Walne Zgrornadzenie Deląatów. W drugim terminie
Walne Zgrornadzenie Deląatów iest prawomocne bez uzględu na liczĘ obecnych
uprawnionych deląatów.
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Uchwały Walnąo Zgromadzenia Delegatów zapada!ą zurykĘ większościągłosóu chyba że

2.

statut stanori inaczej.

Uchwały Walnąo Zgrornadzenia Delegatów, których pzedmiotem jesl powołanie lub
odwołanie członka Zarządu, Kornisji Rewizyjnej lub Komisii Dyscyplinamej zapadają

3.

4.

większością bezwzględną.

Walne Zgronadzenie Delegatów obraduje wedfug uchwalonąo pżez siebie poządku
rąulaminu.

i

§29

terminie, miejscu i proponowanym ponądku obrad Walnąo Zgrunadzenia Deląatów, Zaaąd
pisemnie zawiadamia czbnków Zwięku i deląatów na co najmniej 30 dni pzed terminem Walnąo
Zgrom adzenia Deląatów.

o

1.

2.

§30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatór aro}uje Zalząd :
a) z tlvłasnej inicjĄwy,
b) obligatoryinie na wniosek Komisji Rarizyjnej,
c) obligatoryjnie na wniosek co najmniej 1/3 ilościczłonków zwyczajnych Zwiąku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Detąatól zwolywane iest wzez Zaaąd
w terminie do tzech miesięcy od daty zgtłoszenia wniosku przez uprawniony
podmiot. Nadaryczajne Walne Zgrornadzenie Deląatów obraduje wyĘcanie
nad sprawami, dla klóryó zostalo zwołane, z zaltęeżeniem ust. 3 niniejsząo
paragrafu.

3, Nadzwyczajne Walne Zgrorrradzenie Deląatów, na którym dokonano wyboru nowych władz,
może obradoyvaó także nad innymi sprawami nż te, dla których zostałc alvołane, z
zastzeżeniern § 54 ust. 4,

1.

2.

§31

Zarządjest organem wykonawczym Zwięku.
Zanąd składa się maksymalniez 10 czbnków, których liczĘ kaźdorazowo ustala Walne
Zgromadzenie Deląatów, w tym:
Prezesa - wybieranąo w oddzielnym głcsowaniu
b) Dwóch Wiceprezesów
c) Pozostałych Człrnków
a)

3.

4.

Zaaąd na pienrszym swoim posiedzeniu w ciągu 30 dni od dnia powołania, wybiera ze
swego grona Prezydium Zaządu, w skbd którąo wńodzą oprócz Prezesa wybranąo

zgodnie z § 26 pkt 5, także Wiceprezesi, Sekretaż, Skańnik i §zef szkolenia,
Zarządjest obowiąany pzedkładać Walnemu Zgrontadzeniu Delegatów m najmni$ raz w
roku sprawozdanie z proradzonej działalności,

Do kompetencji ZaząPu należy;

1.
2.
3.

,§3 2

Reprezentowanie Zwipku na zewnątz oraz działanie w jego imieniu.

Realiząłlanie polĘki w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu Ńtwonurkowania
ęońowąo oraz rekreacji podwodnej i wykonywania uchwał Walnąo Zgronadzenia.

Występowanie z wnioskamiw sprawach:

,Qe,,lł,*.rr

a)
b)

c)

d)

dotacji dla realizaĄi programów państwowych, resońowych oraz samoządowych,
szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich,
budowy urządzeń produkcji spzętu spońouląo zgodnie z potzebami,
inwestycji spońowych w zakresie budowy, modemizaQi, rernontór i doposażenia

i

Ęlzętowego.

4.
5.
6.
7.

8.

Zarządzanie majątkiem i funduszami Zwiąku,
Uchułalanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Zwiąku.
Ocena działalnościczłonków Zwią,zku,
powoVwanie, nadzoroułanie rozwiryywanie komlsii prŃlemołłych innych komÓrek
organizacyjnych Zwiąku w celu usprawnienia realizacii zadań §tatutowych.
Opracowyrłanie pzepisów rąulujących działalnośćkomi$i problernowych i innych kornórek
organizacyjnych Zwią,zku.

i

i

opracowywanie rąulaminów pnyzaauania i pozbawiania licencii udzielanych przer
Zwięek.
10. opracorrryrvanie pzepisów rąulujących zasady i zakres wykozystania wizerunku czbnków
Kadry Narodowej w stroju reprezentacji kĘu do celów gospodarczych Zwiąku,
11. Rozpatrywanie odwołań od ozeczeń Komi$i Ęscyplinamei,
12, Reprezentowanie Zwięku w międzynarodowych organizacjach płetwonurkowania
spońowąo oraz rekreacji podwodnej.
13. Nadawanie i pozbawianie uprarrnień ędziów kraiourych.
14. prowadzenie działalnościgospodarczej lub nadzorołanie działalnościgoęodarczej
prowadzonej pzez podmioty wskazane w § 12 ust. 2 i3.
15. powolywanie spółek kapitałowych prawa handlowąo do zanądzania sprawami Zwiąku,
dotyczącymi go§podarcząo wykorzystania dóbr materialnych i niemateńalnych
przysługujących Zwiąkołi na zasadach okre§onych w umorłach zawaĘch miedzy
Zwiąkiern a spółkami,

9.

16. Rodejmowanie deryzji w sprawach organizacji imprez sportowych przez Czlonków
Zwyczajnych związku
17. Wybór czbnków Prezydium ZarzSu i zatwierdzanie jąo decy4i.
18. Pzyjmowanie sprawozdań z prac Prezydium Zarządv ikonisjiproblemowych,
19. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęoa w poczet całrnk&v i ustania członkostwa, w tym
wykreślenia członka ze Zwięku.

20,ZwolywanieWalnąoZgrurla&eniaDelegatów,
21, Uchwalanie i zmienianie rąulaminów Prezydium Zazą§u i Biura Zwiąku.
22. Uchwalanie iwydaranie wszelkiąo rodzaju pzepisów, postanowień, regulaminów i
wytycznych, normujących uprawianie p,letwonurkowania na terenie Rzeczypospolite! Polskiej, a
w szcząólności dotyczących:

a)
b)

c)

zasad wspóŁawodnictwa spońorego,
statusu zawodników orazzmian ich pzynależnościkluborej,
udzielania, zaruieszania i pozbawiania licenciidla kluMw, zryodników, ędziów.

23. Podejmowanie decyzji w sprawach uzyskania prz:ez Zwiryek statusu organizacji pożytku
publicznąo orazzaprzestania prowadzenia dziablności w tej formie.
24. Ustalanie wysokości składki czlonkowskiej.
25. Plzyznawanie nagród iwyróżnień oraz wnioskowanie o pzyznanie stypendiów, nagród i
wyróżnień pzez ułaściweorgany państwowe i samozą§owe
26. Żądanie uchylenia uchwal organu stanowiącąo czbnka arycaajnego niezgodnych ze
statutem i regu laminami Polskiego Związku Płetwonurkowania
27. Wnioskowanie do Pzewodnicaącego KomisjiRewizyjnej oano}anie jei po§edzenia.
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§33
W celu realizacji uprawnień nadzorczych wobec członka

1.

2.
3.

żądaćdostarczenia pzez

nryczajnąoZaaąd ma

prawo:

czlonka zwyczajnąo w wyznaczonym terminie odpisów uchwał

jąo

organów stanowiących,
żąaacod członka zwyczajnąo, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień ipzedłożenia
stosownych dokumentów.
Dokonywać kontroli.

§34

1.

Członkost$/o w Zarządzie ustaje:
aJ w przypadku podjęcia pzez Walne Zgromadzenie

Zanądu.

b) pzyjęcia

c)

d)
e)

Deląatór

uchwały o odwołaniu członka z

pisemnei rezygnacji człcnka Zarządu plzez Zarząd,

śmierci.

utraty prau, publicznych.

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle pzestępstwo bą§Ź umy§ne pzestępstwo
skarbowe, ściganez oskażenia publicenąo,

może podjąć uchwaĘ o odwołaniu człcnka
niąo obowiąków wynikających z pełnionej
funkcji, w tym trzykrotnego niestaltłiennictwa na posiedzeniu Zaządu bez uĘrawiedliwienia,
zawinionąo wprowadzenia się w stan niezdolności do udziału w posiedzeniu Zaządu.
Uchwała, o której mowa w ust. 2 ninieisząo paragrafu za@a Ęzuzględną większoŚcią gtłosów
w obecności co najmniej połJwy deląatów.
W miejsce cabnka Zarz@u, którąo członkostwo ustałr pzed upływem kadencji, na którą został
wybrany, Walne Zgrornadzenie Deląatów wybiera nowĘo członka Zarz$u śpo§od deląatów
na Walne Zgronadzenie Deląatów.

2. W szcząólności Walne Zgronadzenie Deląatór

Zaaądu w przypadku rażącąo lekceważenia pn:ez

3,

4.

1,
2.
3.

4.
5.

6,

§35

posiedzenia Zarządu dbywają się w miarę potzeb, nie rz#lziej niż raz na trzy miesiące,
posiedzeniom Zaządu przewodniczy Prezes Zaządu, Wiceprezes bądŹ osoba wskazana pzęz
Prezesa Zaaądu,
Głosowanie Zanądu nad uchwaĘ może zostać pzeprowadzone korespondencyjnie bądż za
pomocąinnych §rodkór porozumiewania się na odlegbść.
Uchwały Zanąduzapadaiąwiększościągbsów w obecności co najmniej pobtvy czbnków, chyba
że statut stanori inaczej.
Uchwała w pzedmiocie wykreślenia członka ze Zwięku zapada bezwzględną większością
głosów w obecnościco najmniejpoł]tłV członków Zarządu.
W pzypadku równej licaby głosów Pzewodniczący posiedzenia zarządza dyskusję i ponowne
głosowanie. W razie ponornej równej licaby g{osów rozstzyga głos Pząlodniczącąo

posiedzenia.
Zarząd jest zobowiąany do wystąienia z wnioskiern do Komi§i RałizyjĘ o wyrażenie pzez
Komiqię opiniiw odniesieniu do projektów uchwał Zarządu dotycząc,ych zawierania izmiany umów
spóbk powoływanych pzez Zwięek oraz umół zawieranych paeł. Zwięek z tymi spółkami.
Brak opinii Komisji Rewizyjnej lub wydanie pzez Komisję opinii negatywnej, nie wpływa na
ważnośćpodejmowanych paezZarząd uchwd i zawieranych umów.
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7.

W pzypadku ustania członkostwa członka Komisji Ravizyjnej lub Korni$i Dyscyplinarnei Zarząd
niezudocznie arołuie Walne Zgrornadzenie Delegatół w celu pzeprowadzenia uryborów
uzupełniających.

8.

Szczegółrrre zasady działania Zanądu określaRąulamin Zalządu

§3§

Człrnek Zatządu nie może:
1, Ęczvó tej funkcjiz funkcjąw innych władzach tąo Zwiąku,
2, Prołladzić dziablnośćgospodarczązwiąanąbezpośrednio zrealizaĄąprzazZwięek
statutowych.

3.

Być skazany pmwomocnym wyrokial
ściganez oskażenia publicznego.

1.
2.

Prezes Zarząóu kieruje całckształtern prac Zwiąku oftĘ reprezentuje go na zeunątz.
Do kompetencji Prezesa Zanądu należy w szcząólności:

c)

d)
e)

za umy§ne przestępstwo Ędżprzestępstwo skańowe

zwoĘwanie posiedzeń Zanądu iPrezydium Zarządu,
pzewodniczenie posiedzenion Zaz$u oraz Prezydium Zaządu
organizowanie pracy Zaaądu orazPretydium Zarządu
nadzorowanie prary Biura Zwięku oraz komisji problanowych,
zatrudnianiepracowników.

§38
1. Prezydium Zatządu składa się z 6 osób, w tym Prezesa Zarządu, ó^óch

3.
4.

1.

2.
3.
4.
5,
6.

zadań

§37

a)
b)

2.

jąo

Wiceprezesów,

skańnika, szefa szkolenia i §ekretaza,
Posiedzenia Prezydium Zalządu odbywają się w miarę potzeb i ą rooływane przez Prezesa
Zarządu, nie zadziej niż raz w miesiącu,
Preydium @ejmuie decyzie umoźliuriaj+e §prEune proruadzanie bieżącej działalnościZwlęku.
Wszystkie decyzje Prezydium Zanądu dla swej ważnościmusząbyćzatwierdzone na najbliższym
posiedzeniu Zarządu.

Komisja Relvizyjna składa się
§ekretarza.

§39
z 5 człmk&v, w tym Pzewodniczącąo, Wiceprzanvodniczącąo

Komisja Rewizyjna pzeproładza kontrolę

organów Zwięku.

z własnej inicjatyury Ędźna wniosek

i

pozostalych

Człrnkiern Konisji Rewizyjnej nie może być człcnek Zarządu, ani osoba pozostająca z członkiem
Zarządv ry stosunku pokrewłeństwa, powinowactwa lub pdlegbści z tytufu zatrudnienia.
Człrnkiem Komisji Rewizyjnej nie może być talde osoba skazana prEłwomocnym wyrokian za
umyślnepzestępstwo bądźumyślne pzestępstwo kamo-skańowe.
Posiedzenia Komi$i Rełrlizyjn§ odbywają się w miarę potzeb.
Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu w ciąu 30 dni od dnia powohnia wybiera ze
§wego grona Pnewodnieącego, Wiepzałłodniceącąo oraz §ekretaza.
Komisja Rewizyjna pzeprowadza w składzie co najmnĘ trzyosobowym, co najmniej raz w roku
kontrolę całoksatałtu działalnościZwięku, ze szcząólnym uuzględnieniern gospodarki
fi nansorej pod uz$@em celowości, zetelności, gospdarności i ląalności.
F,.,Ę:.:,5,::
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7,

Komisja Rałlizyjna, w ramach kontroli, może badać wszystkie dokumenty Zwięku, żądać od
Zanądu sprawozdań iwyjaśnień oraz dokonynrać oceny stanu majątkołego Zwiąku,
8. Komisja Rewizyjna pzedkłada Walnemu Zgronadzeniu Deląatów sprawozdanie oraz posiada
prawo stawiania wniosków w spnawie udzielenia Zarz$ołli absolutorium.
9. Protokoły z pzeprowadzonych kontroli, Komisja Rewizyjna pzedkłada Zarządoał.
10. Komisja Rerlvizyjna ma prawo występowania do Zazą§u z wnioskami urynikajryymi z ustaleń
kontroli i żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
11. Komisja Rewizyjna, na wniosek Zarządu, wydaje opinie o pzedlożonych jej projektach umów
zawieranych pzezZaząd w imieniu Związhu oraz pĘektach uchwał Zanądv.
12. Pzewodniczący Komisji Rałlizyjnei lub upoułażniony pzez niąo człłnekKonisji mają pravr,o
brać udziałw posiedzeniachZaządu iWalnąo Zgrornadzenia Deląatór, z gńosem doradczym,
13. Komisja Rewizyjna ma prawno wnioskować do Zaaądu o arołanie Nadzwyczajnąo
Zgrornadzenia Deląatów orez żądania od Prezesa Zaządu zwołania posiedzenia Zauądv w
sprawach nie cierpiących artłoki,
14. W pzypadku, gdy Zwięek działa w formie organizacji pożytku publicznego, człcnkowie Komisji
Reułizyjnej nie mogą otrryrnywać z tytufu pełnienia funkcji wynąrodzenia w wysokości wyższej,
niż określone w pzepisach dotyczących wynagrodzenia członków koląialnąo oĘanu kontroli
lub nadzoru w organizacjach pożytku publienąo.
15. Szcząółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej urąulowane zostały w Rąulaminie Kornisji
Rorizyjnej.
16. Do czbnków Komi$i Rewizyjnej postanowienia § &4 ust. 1 pkt a, c, d, e if oraz § 36 stosuie się
odpowiednio.

17,

W pzypadku ustania człcnkostwa w Komi$i Relvizyjnej pzed upływem kadencji, nowy członek
Komisii Rewizyjnej zostaje wybrany pzez Walne Zgromadzenie Delegatór.

§40

1. Zarząd wykonuje sroie zadania określone w §tatucie pruy pornocy Biura Zwią3ku.
2. Za*dy itryb działania Biura Zńpku określaregulamin organizacyjny ustalony przezZaząd.

§4{
1. Zadania ZwięRu w terenie realizowane §ą pzeu wqiewódzkie

i okręgoł,e zwiąki, kluby,
stowazyszenia, szkoły spońowe, ośrodki szkolenia płetwonurkowania spońowąo oraz rekreacji

podwodnej

1.

§42

PolskiZwią3ek Płetwonuń<ołania ma prawo nąradzania i wyróżniania zasłużonych dla Zwiąku
osob,

§43
1. Rodzaje nagród, wyróźnień oraz warunki

oraz

rąulaminyZwięku.
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Rozdział V
Odpowiedzialnośćdyscyplinarna i rozstrzyganie sporów
§44

1.

2.

organy jurysdykcyjne Zwiąku mają prawo stosowania kar dyscyplinamych wóec czlonkÓw
Zwiąku, zawodników, trenerów, instruktorów, ędziór oraz działaczy spońowych,
dopuszczająrych się naruszeń określonych pnepisow i zasad obowią.zujących w Zwiąku oraz
płetwonurkowaniu spońowym, a takźe nie stosujących §ę do ozeczeń organół jurysdykcyjnych
Zwiąku.
organy jurysdykcyjne Związku rozstrzygają spory majątkore i niemajątkowe pomiędzy członkami

Zwięku

§45

Postępowanie dyscypliname jest ółuinstancyjne.
2. organem jurysdykcyjnym ozekającym w pierwszej instancii jest Kornisja Dyscyplinarna, ktÓĘ
kadencja tnra 4 lata.
3. Nadzór administracyjny nad Kom i$ą Dyscyplinarną sprawuje Zarząd.
4. Komisia Dyscyplinama składa się z 5 o§ób, w tym Przarodnicapgo wybieranąo zgodnie z § 26
pkt 5 oraz Wicepzewodniczącąo wybieranąo z członków Komisji na pienrszym posiedzeniu, a
ozeka minimum w składzie 3 osobowym.
Wicepzewodnicaącąo powołuje Pzewodniczągy KomisjiDyscyplinamej spośród jej członków,
5.
6. Organem oóroławczym od ozeczeń Konisii Dyscyplinamei ie§ Zanąd1.

7.
8.

Jeżeli postępołanie dyscypliname pro^,adzone jest pzeciwko członkowi Zarządu, organem
odwoławczym jest Zgromadzenie Deląatór.
Szczególowe zasady prowadzenia postępowania dyscyplinamąo oraz rozsńzygania sporów, o
których mąila w § 44 ust. 2 ustalone Ęw Regulaminie Kon isji Ęsclplinam$.

§46

1,

Człcnkostwo w Komisji Dyscyplinarnej ustaje wskutek:
a) podjęcia pzez Walne Zgrornadzenie Deląatór uchwały o odwołaniu czbnka Konisji

b)

Dyscyplinamej,

odwołaniu przez Walne Zgromadzenie Delegatów; w pnypadkach wskazanych w
statucie
c) pzyjęia pisemnej rezygnacii członka Komisji Dyscyplinamej pne.zZatząd,

d)

e)

f)

śmierci,
utraty praw publicznych,
skazania prawomocnym wyrokiern za umyślne pzestępstwo lub umyślne pzestępstwo

skańowe.

W szcząólnościWalne Zgronadzenie Deląatów może podjąć uchwaĘ o odwohniu członka
Komisii Dyscyplinamej w pzypadku rażącego lekcąłlażeniapzez niąo obołiąkón/v wynikających
z pełnionej funkcji, po upzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do wykonywania tychże

obowiąków.
3. Uchwała, o któĘ mowa w ust. 2 niniejsząo paragrafu zapada bezuzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy Deląatótv Walnąo Zgromadzenia
4. W pzypadku ustania człrnkostwa w Komisji Dyscyplinamej, norego człcnka powołuje najbliższe
Zgromadzenie Deląatów ęośród deląatów uczestnicząpych w Walnym Zgronadzeniu
Deląatów,
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6.

Członek Komisji Dyscyplinarnej nie może:

a)

byó prawomocnie skazany za umyślne pzestępstwo lub umyślne pzestępstwo skańowe,

b) Ęczyć funk§i

,l.

2.

z funkciąw innych udadzach

Zwięku,

§47

Za popełnione wykroczenie dyscypliname nakłada się na Ńwinionego kary dyscyplinarne.
Kary dyscypliname dzielą się na:

a} karyzasadnicze,
b) karydodatkore.

3.

Kary nakładan€ na zawodników, trenerów, dziabczy spońowych i sędziów to:
a) Kary zasadnicze:

b)

_

upomnienie,

ostzeżenie,
nagana,
dyskwalifikacja na czas określony, ,
pozbawienie licencji na czas określony lub dożywotnio,

skreśleniez listy Ędzióir.
pozbawienie zawodnika §tułu mistza kĘu albo zdobyrcy Pucharu Polski
Karydodatkowe:
wykluczenie na czas okre§ony ze skhdu Kadry Narodowej lub

-

okręgowej,
zakaz piastowania określonychfunkcji spońowych lub społecznych w komórkach
organizacyjnych Zwią3ku,
podanie ozeczenia do publicznej wiadorności,

-

4.Kary nakładane na członków Zwipku,.

a)

b)

Karyzasadnicze:

-

kara pieniężna,
pozbawienie praw członkowskich na caas okre§ony lub

wykluczenie zeZwiązku

Kary dodatkoue:
podanie orzeczenia do publicznejwidqności.

-

§48

1, Po zakończeniu postępowania Komisja Ęscyplinama wydaje ozeczenie, które ogłasza, a
następnie doręcza wna;L z uzasadnieniem spoządzonym w terminie 14 dni od ogłrszenia,
stronom postępowania, pouczającie o sposobie iterminie odvyobnia,
2. W terminie 14 dni od doręczenia stronie orzeczenia Komisji Dyscyplinamej pzysługuje jej
pftnflo do wniesienia oółołania do organu ll ins{ancjiza pŃrednictwem Komisji Dyscyplinamej,
3. Jeżeli w terminie określonymw ust. 1 niniĘszego parąrafu strona nie złożyodwołania,
ozeczenie jest prawomocne.

Po

ll

§49

instancji oghsza orzeczenie, którym zmienia bądź
Komisji Dyscyplinamej
uzasadnieniem,
doręcza je wraz

rozpatrzeniu oórcłania właściwyorgan

i
utzymuje w mocy ozeczenie
spoządzolym w terminie 14 dniod dnia og{oszenia, stronom postępowania.
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§50
do
§praw Sportu jako stabgo sądu polubownąo,
Zaskażenie do Trybunalu Ańitrażołąo
polskim
Komitecie Olimpijskim, ozeceenia, o którym mowa w § 49 może nastąpiĆ w
działającąo pzy
terminie 30 dni od daty skutecznąo doęczenia stronie ozeczenia wrdz z uzasadnieniem pęez

właściwyorgan ll instancji, którąo pzedmioterrr jest w szcaąólności:

a)
b)

c)
d)

e)

1.

2.
3.

wykluczenie ze Związku,
dyskwalifikacja dożywotnia lub czasowa,
pozbawienie zawodnika tytufu mistza kĘu,
spory majątkowe i niemajątkore powstałe w

zwiąku z organizaĄą i uprawianiem

$etwonurkowania spońowąo oraz rekreacii podu,odnej.
Trybunału ańitrażorąo do ęraw Spońu
inne spory wymienione w ań. 7
"Statutu
Polskim Konritecie Olimpijskim",

pzy

§5r

§kargę do Trybunałr,l Ańitrażowąo do Spravrl'§portu przy Polskim Komitecie Olimpijskim
wnosi się za pośrednictwem organu ll instancji.

organ ll instancji pzekazuje niezwlocznie akta ęrawy wraa ze środkiemzaskażenia do
sekretiariatu Trybunału.
Na wniosek strony organ

orzeczenia

ll instancji może w§trzymać wykonanie zaskażonego do Trybunału

.

Rozdział Vl ltlajątek i fundusze
Związku
§52

Majątek

1. Na

Zwiąku stanowią ruchomości,nieruchorności i fundusze,

§53

funduszęZwipku składająsię:
a) składki cełonków Zwiąku,

b)

c)

d)

0

g)

wpłpyy z zawodów i imprez organizowanych pzez Zwiąek,
dotacje otzymywane wg zasad okrślonychw odrębnych pzepisach,
dochody z maj{ku Zńęku,
działalności
inne wpływy uzyskane ze statutowej działalnościZwiąku.dochody
przepisach,
gospodarczej, wg zasad określonychw odrębnych
zapisy, subwencje, darowizny, spadki, środkipochodzące od fundacji, sponsorów, osób
prarłlnych i fizycznych oraz zbiórek publicznych.

z

Do złcżenia w imieniu Zwiąku o§viadczenia woli dotyczągego praw i obowiąków
majątkowych Zwiąku wymagane jest wspóldziałanie ńflóch osób spośród: Preze§a,

Wiceprezesów i §kańnika lub ustanowiony ch pnez

niń

pełnomocników,

Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zóołiąań majątkiern Zwiąku, w
stosunku do człcnków Zwiąku, człrnków organów Zwiąku, pracownikór Zwiąku oraz ich
osob bliskich w rozumieniu pzepisów o organizacjach poĄltku publicanąo.
Zakazanejest przekazywanie majątku Zwięku na żec.z członków Zwięku, członków organów
Zwięku lub pracowników Zwiąku oraz ich osób bli§<ich w rozumieniu pzepisów o
organizacjach pożytku publicznąo, na zasadach innyń, niźw stąsunku do oS tzecich.
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Zakazanę jest wykonystywanie majątku na rzęcz całonków Zwięku, człrnkÓw organÓw
Zwięku lub pracowników Zwiąku oraz ich osób bliskich w rozumieniu pząisów o
organizacjach pożytku publicznąo na zasadach innych, niź w stosunku do osób tzecich
chyba, że to Tvykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowąo 63lu Zwięku.
Zakazane jest dokonywanie zakupów na szcząólnych zasadach towarów lub ustug od
podmiotów, w których uczestniczą czbnkowie Zwiąku, członkowie organów Zwięku,
pracownicy Zwięku lub ich osoby bliskie w rozumieniu pzepisów o organizacjach pożytku
publicznego.

Rozdział VllZmiana Statutu i rozwiązanie się
Związku
§54

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub roariąania się Zwiąku podejmuje Zgromadzenie
Deląatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych
deląatów w pierwszym terminie Walnąo Zgrornadzenia Delegatór.
Jeżeli w pienrsaym terminie yvyznaczonym na Walne Zgromadzenie Deląatów uczestnicay
mniej uprawnionych, niż jest wymagane, Łarz:ąd wyznacza drugi termin giłosowania.
W drugim terminie głosowania uchwa§, o których mowa w ust. 't ninieiszego paragrafu
podejmowane ąałrykłąwiększościągłosówbez względu na liczĘ obecnych deląatów.
Uchwalanie zmian statutu oraz razwięanie Zwiąku może być pzedmiotem obrad Walnąo
Zgrorrradzenia Delegatół wyłącznie rńedy, gdy zostały wnieszczone w pozą§ku jąo obrad.

§55

Uchwała o rozwiąaniu się Zwiąku określasposób likttidacji
majątek Zwią,zku pozostały po zakończeniu likwidacji

i cd, na jaki pzeznaczony zostanie

§56
1,W sprawach nie urąulołlanych stosuje się odpowiednio
ninieisząo statutu,

pzepisy prawa, o których mowa w § 3

2. prawo interpretacji niniejszego statutu pzysługuje Walnemu Zgruttadzeniu Deląatów, a w czasie,
gdy organ ten nie obraduje, Zaządotti.

§57

Do rozstzygania wszelkich sporórł, odpowiednim będzie

Podpisy:

ąd

udaściury dla siedziby

Zwięku.
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