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shJQ)jn}diorzEw}pocz}mlaJi«ffihJwhprezachbr}Qqdi

Sbwarz)pnia Naul«»oTćchnicmego

ikumcMP;

hEynierńAr i TćchnD«hmohichAa

ROZ-1

Postarm±ogóh=

6) dzńbnń m rzE>cz bezpiemńsb^a h9ieny pracy cEób
zahjdnion)dwromcń^ćijęgockmnhj;

7dzffimrzBahegrad-eimpęFQ.iń.imocnieną.

§ 1. 1. SbwarzyszEmb NadriTćdmkme lrąmierćMr
iTódiniŃĆMrRolnich^qz\^anedalęjwstóc±'SrTR',jstdobr"ohą,

8)\ApćrEmiei"^qhjrrmĘjledybńmk±r}ftofflnkmęj;

za\mdcMą pozarząqcMą samorząb orgaiżają mikcMo
kxhnkz7Ę

9) wspieranie hijab^Ar orz pock=mcMmie dzńbń stJżąqd
\Amdisdonnemurm^qicMh.dziedimbcką{

2. Gocnem STTR jest lob uMazme z kb§a orz \^ćńcx}^r

10) prtMadzEmie izecmm^d^a i dorErizh^a w dziecŁriie
rohicń^ą odirony środcMda i łm)di dzńbdi gcx5pcx]arid.

Zębd}di z imieszmrT}m \^mmąrz phffl mĘ/ napk5aTti SllR
iNOT.GodlosITRjal®znakflmcMĄ/pKĘepododmnąpraMią
3. SllR używa pieczĘc}. olqąb. z mpbem w cblai:

Sb^arz}qenie Naid"oTćdrim biż)mbrćM/ i Tódmió^r
Rohicń^q\^a^mąrznąpśzHząqGk}MVLbzŁzą]QkffiJ.

§ 2. Terenem cEaEhcŃ. STTR Ę ckx5zEr RZBzyp#
Polstęj da reaEzacł- s\^oidi cEIĆw SrTR mcże pm^acEć dzfflost

V-

poEgraricarilqąi.SiecffiąnaczE±łT}d\^ffijestnffisbbcme
§ 3. 1. SflR posacb cEBobc"x± pa^mą i rrE] pfa^o

Fn^d}rhri trencw)di jechcffi( agrizaqhd ldie ncĘ

ri=wę©STTR

2. &TR mcżB Ęć czblri lqą]w}di i zEgaikzrT}di

orgaiżaj o poc)c]bi}m ptij cżŁĘ zgrit z cxFrrim

pzĘ-

§ 4. SrTR mcże b}Ć czbridTi Fderacj Sb^ffz)qń
NaJ<cMo-Tćdiricznd hK)T az rTT}di fi3ck* i z\^ffl«ĆMr

w Pokjoe i zagraricą DeqĘię w Qm zalflĘ±e pDdąirie ZĘ
Gk}^mypozacżłgrięciiqphiRacb/lq^ęj.
ROZDZMH
CeleiśinDcbdcŁzialaniaSIIR

§5.cftsrTR
1) hbgrtMmb środc^^de n© i jĘp ckxzerń \^dqóI
zagadiień postEpu naLJqcMotmkmegD, cyv\ffiza]ftęgD

i goępodarĘgo, rtn^jri cfflcffi m rzExz priK-b
pcriomu zEModcMęgo i dMz"go dló^r, cducTDr z@^di
orziprawrffihż)mk2rćwitririó^rrchkń^©;

znriFX-

11) ipAmdinŁib riedzy z zalaBi odiroq/ rcxśh,
hbgm^anęj piochJq}i rośmą doracżhAa dd}±o
śroc]Ó^r odiron/ rtffl i mmAffxj d"i/ rcffl i zasad

vwz*zgxbKE

12) organżm^arie i \^ępk3mie cffi dcx}qqdi odna^ffl)d
żódełenegigoępodatdabacmirobti^aelok]gicmęgo;
13) podęmcMmie dzżbi w zakt± odirorD/ pz}pd/, EQ^Ęri
sżódwTohkń^ópcM6EĄdw\AqmiaJnE«qz}ftdiĘa^ńsk
orzz sŁód spamdcMqd przEz zwbrz)mę, w t}m sZ{Ód

Ł-.

14) imAQj gqspodaRzy ctEri^r \^Ęd pzBkk±d,
promoqa zhjchierń i alq^rizacż za\^odcMa miesżGńcx}^r

t3renćMrriępdh,mz\^q\^qńhc*isFx±.bdi)d;

13 dzżhń m rzBcz gcxpocbk. mergd}męj w zalaĘ=b
\^ĄA^4-ą przE±^ffzmą qystyhx5 i i"<DAmh Fri^r

i energi \^e \^q#di posŁridi, elqĘi Lpzążeń,
hsb!aS i sied orz dodrinb la^ffiQłji za\AodcMĄd

wzEŃt±gE"
16) p"edzeh.e

lanpmi

mJ-

sFx)bczrT)d

reldaT"qdi

i promoqhdi pzEz śroch. rTmcMęgo przekźm,
\Aqicla^micń^ą cpramAĄn^mb i un^mdirianb hbmExji

§6.ffisTTRCsżmpzEZ
1) organżD^anie kongresćM/, ąabd^/, kori±renc}i, semhań}A/,

\^Ąffi^r itargćM/, mad naLJ«"obdinkznd, prtmimft
mn^Ći i postEp go§podarczy, w Qm w rohicń^ć i na obszarach

2) odhrona środcMdq odTm z\^ffi odirma dzkffi^©
przyTcxhiczĘgo,laihm^egoidzż"mrzExzekologi;
3)pqpu!aryzacja\^ńedzytediricmęjiekomińęiorzpopćrank3
nJdiuhm^aqónęgo,w}makKZBgDiĘmaBzzbrstęg];

wk";

2) reaEzację przedsiąAżęą pRjeld}^/, zadań pJbkm)d i hn}d
dzialań m rzecz odirony stdcMdq ddQgi, odirorn/ zwk=rz*
iochrorycEedzicń^aprz}pdnkzegD,zÓ^mcMdnęgoraz\^q[.u

Ckx±WĘstdlirrim;

4) ucEaL w stancrienhj pra^a dcĄqcĘgo rohich^ą gcspodald
Żyv\moścjcMęi, odirory środ"de i zrćMmcMdnęgo nm^®i

ctE-Mffl

3) \^ępólcEalarie z hstyhKjarri i organżajami cEĘjąqmi
w obszarze rohich^a m rzEjcz proari^/ htBgraji z rolnkń^m

UriEu-

5) htBg"arie c2bnl«mr sb^arz}Ązena organh^mie p]mcx)/
koleżeństęj, wt}m organżm^anb w}ticzEk i w}jarih^r
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4)QphicMari3izESmcMariesbncrisladoprQieldćMrListEMriak"r

\^ĄĄ<om^czych,

doQqqft

rohkń^a

i

ROZDZLĄŁ 111

Czbnl«"fie,ichpramiobm^riązłd-

gcĘpocknd

ŻyvmoścjcMęiorazodiroryśrcx]crisla;

§7.mkcMćckĘSĘm.
5) organżcn^arie czbnkćMł sb^arz}qzmż w odcżżbdi i kobdi,
raz\^Óanć di dziabhości i orgmżm^anb pomcq/ kolEżerkldą
oraz wyFx]cz}mlaJ i iKżbhJ w hprezadi hrysbffl)d

ikumnwvg;
6) organżaęję sd<oleń, kjrsćw, korićrenti semharićMr, prelekqL

prewerxĘ~, ihrDdi dzżEń m rzExz ftĘriańsbna i hbk3ny
pracyc]sóbzahłdnioDndiwrohicń^ćijĘochzerii;
7) pn:"ackenie przedsię^żęć m rzE!cz hbgraciri urppąstęj

wkąuizagrmką.
stJd)Órq/ch,\^Ądec2]ekeddacahd,sŁdń;

3) wspa#.
§8.1.ffinlGrizw}qjrumimcmp}ć:
1) absoh^enc±. \^ĄĘdi uczehi i Średnkh sZ{Ól rohkz}d

orz .absoh^end m}di «zehi i sztół, osoĘ/ paańą:

ihoclcMfinDśh,chcMAiihodcMrizrieĘdherirohkzĘjiodirory
nDśtin śnDclcriska nabmhęgo, prz)pdy i b^ńecń^q dorackh^a

nDhośn:iclcrisl«"=go, bicbdinobgŁ su"tiMr podiockEnb
mhicz]ego, systemu jakost proddq Ź}^^mcŃ r"aszMi,
\^ĄnDosażenia

i

d<cnomid

środló^r dar6pomJ,

i

rriim«"ofi

organżac5

cb^^ersyflGri

cEalalności i kapftahj, enegi c)dm^fflą,

bezpieczeńsh^a

ihigk±rTypracy,h^est}tiibixk"mkń^a;

10) organżomnie sZ®Ień, l«dsćM/, korićreną semffi^/,
pielelqąp z zalaesu
sbsc»mb
środkćMr
odirowdĄflzz"
rtśh
•bibgrcManęi
proddq
rcffl"Ł
doracżh^a
śnDdków ochrory rośh

i

gEFXxkusbM)robć;

2) stjdenci \^ĄĘęh ixEehi i ucmb^ńe sŁ(Ół rohicz}di, o b

9) prcMadzenie izecEoma^d^a i doracżh^a w zalaĘ=ie proddq

izarz:ądzanią

2) bxycwwdi;

w rohicńrie i jego cbczerii jB< rćMmież hni p"Ęqł

8) organEommb prald}rit lqącMĄdi i zagmicm}d, \^ĄjazclćMr

ufząęlzei|

1) awyzm;

hGgrtManęj odirory rcffl,

osiągnęB wiek 16 kń Mabldii w Weku od 16 do 18 H mog{'

Ę=gźE:::eg:+\ĘLFF\riąk=zośĆ::E+zm±#L
osopyopehęizdohcśdbcz}mmri.paMi]d;
3) lelarz]e i bdiricy \^der)mari.

2.

CzonkćMr

zwyczz!hd

prz)mLje

Zż]rząd

QkżbhJ

mpodsb^ńepbemnęjdddajzahbiĘm^anego.
3.

Pcń^ńeTCEeniem prz)pależnoścj do SrlR jest \^ńa

kgmc2bnkowg@
§ 9. 1. Czonldem hono"om mcże P}Ć osoba fiz}pa
szKZBgóhiezashiżDnadhsITRhbwdziedzhiepobld=gorolnkń^a

ąftmćM/jal®Śdorzzzasa]wzź*zgxhc*
2.

11) prcMadzenie plaoćMek edd@cłmdi orzE organżcManb

ząjęć \^Ą/choMa^qd pozald«qhd, pozasE<ohd

Q]onkami honomAĄmi mQgą P}Ć rćMmież obyv\&le

Fm"Ckx*

3. Gc]dność czbnka honortMęgo nada^ana jest pzEz
lQjcMy Zad Delegahh^/ m \micxsek ZŁząqu Gkhmego, Zarzą]i!
12) cEalania edukaqfte, ńmBc}fte, prcmcx)jne, h^estqfte Oddźahi hb Rady Kąja^ęi.
,,

prz}qa^ariestyFx3ndićM/dbcffi.inkxżkż}{

z zaloBsu odna^ńahd żódeł enegi, goqockarid odphi
i rcbikM ekckgkz"";

13) pmwacbenie cEalań w zalqeste odiron/ prz}mQy, fla^ńdaqsz]Óclwmhicb^ńepcMsbbdw\nĄmdaJnielorz)ft}dĘaAćk
oi'az sŻ{ćx] SpcModo^arub przEz z\^ńerz)mę, w t}m sZ<Ód

• =.'Ę J

4. Ud".
§10.1.C2]onkami\^ępieĘąqmiSllRmogąĘĆosopypra^me

ifż}pezahibrescMfflecżŁ±SllR
2.

Cz)onków \^ępierąjąqd prz}dmije Zarząd

QkEżhJ

hbzĘGbmy.
14) naafizaąję przedsiąAżęć rrĘąqdi m ceLJ rm^Qi gcspcx±:nzy
obszarćw więistch. przBcbiębiorczDst orEz roz\^Qj \^ęp5hst

iąx-bdrd;

15) poclębnGmnie

cEabń

§11.Cżbnkomzw)qąhmprz}ęhig`Ęiepra\^o:

1)wytorBeq/nneibiemedo\^bcżsl"iFSNT;
mąąqdi

m

cehJ

promcxję

zańiruchiena i aldywżację za^odcMą mieszl@ńcńAr tErenćw

rięjstdiiedu{acjępth^dĘ;

2)ucEahiw.hipezadiorganżm^mriprzezsllR;

3)korątinbzpomocyiurząffiSllR;

16) organżoMarie sż<oleń i egzzmhćMł w zakĘst enggebńdi,

4)korz)dniazizysleDdiprzezSITRupra^mćń;
17) \^Ą/claManie czasc>pism, HebmćM/, prcMffiżerie kaTmni

spDbczriych, hft>mac)ónm, stidGqón)d, t\^orzenie Śbon

iriemeó[MĄ/ch, nada\^arie aidŃ- w Środld mascMq
przekg".

5) ubiegania się o prz)panb t}Mi i upranmk=ń rzeczmia\^q/

SITRorzibieganiasęoprz)paniespeQartzaq-z@^d"Ę;
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5. rt± c±SIR Fsrn;

§ i 7. i. Qmkowsbm zwyĘ.m igĘp m stłtik

T zgE±wŁ~ip]stŁł]^/cb\^ffislm

1) dchMha rezygrĘ Qkmką zgkmm m Ffflb

§ ` 2-Qł± ZWEi sTTR dxwvĘzani są.

"ffi^fflNJ ZŁząb^ń cxkkńhi;

-, adywrć uzE±w dzŁHti. srTR.

2) = rŁ==::ffi'V ZŁ:g#hź Fxm±

2) dać o dcm srTR stmM± sę ti px5bxri s"n,

Pzdqaząąylrd{

:# iid"] SIR pzEsszEg± zasst d%
3) rĘgJm* cFŁri dddd. czbnla^6lde.

3)ĘF Fxxkft pawcxT"m © Są]U

4) ŚTft czbma

§ 13. "ła^ćh""A.SnRmąąprm:

2 " idwwDr Zżvząm © o steśkxm pzysh*

1 ) UH w hpezad"garizE"p` pRZEz siiFt

Czbk". Pram cb^bń sć do zHząńj Gkhmęgo.

2) kflzystrizpmxyiuĘŻBń s[TR

§ 18.1. U".

3) kazysErń z uzyskab przEz srTR upavwffi;
4) Ubkma sĘ o pąmanb O«j i upiiaMmbń rzE_ĘmMy

czb"2ĆwĘ mTF±[L=+# mTń#%ffiwoĘdĘ
daĘśkri

aEEz ik* sę o pązrri ąxxjstHjizaMxkM±.;

3. qxk uMxmy nb m prE" FxxK~ wS#ria

5) ncmrć och* SrTR , FSNT;

do sllR

6) zgk± wri" i FxxstiEffwdowExk srrR

# ffi|#Ę#EĘ#Trk"Łm=+±

7) Są zAoh±ni z opbcania sldadek czkmLaM±ddL

SąhJ K±.

§ 14. Cżb± bxri sąchriązzm[

m d3g l. CżblkcshM] WąriąąJe, o kkm m]vm w § io ustąje

`'Ę=E#:fftiffsĘdoF-"ti,st-|,r#mwysĘp--wsFkyąą-,Zgk-WP
2) pzEstzE#zast dMdzał`df`d. i kffi&/ta

2) sttft m Fxxk" uhwED ZŁzP © Lb zŁzą]U

stŁ"dx-

§ 15.Cmarie\^q]trąiąqmąiąpra^o:

:;k::#PsrR

Gk*, na stJkk nbAo^AńManń sę ze swDich

3)#FĘiE+ Ł= F~

3) zgE±\M"Ó^riposhffiArdowacksiTR.

2.

Q] ud"ą/ Zżrządj odcbialu o steśmii pzystri

czbikri.\^qriHjąmjpraAoodwobriasćdDZŁząqGĆ}Mięgo,
a cx] id"abr zarząqj G5"negm slqĘśbm pzysLgĘć Qbnlqcwi

4) pEZBriłj \^mdi \Aoridnł i cE# z cżńbpości
TB s)rrpcEm i sritłm agaim^qdi przEz srTR
v\6pk=Ęąpemu pra^o ochMDlania sę do lqpAep ąazdu pkĘasw.
§ 16. "a^ć \^qbĘffi/ sązDbcMńązari:

ROZDZ]AŁ M

tjEE=H#Emg+#E§2tt©m=m
ć±lR LJb zŁządem Gkh^qm;

2) l± Fmcx]/ rzBczD^ęj wackom sm w aganżag

1 ) KąicMĄ/ ffl Delegaośw

2) ZĘGk}MW

jTm
3) uhm
3,'Ę|ii##TWĘĘsęd°FXEKris"'4)GŁhKmĘRaAżwq
4,: FT2±gać zasad eq/d zahMDclcMe j koieżEństwa

9

5) Gb^mr są] r©ld
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2. KŁkmdavffl m 5 kń

6) \^Ąbór w gbscManh Ęnym: pnEesa j 67 członkćM/ Zarzą
Gk}^mego,57dnkćMrGb^męjKom®Fąerizri.]6czbnkć

3. r\b^o w}brane \Macke konsbAiiĘń sć w cżągu 7 dni od cĘ/

Gk}megoSąduló!eżeństęgo;

wftxxć".
4. W ledenĘ \^tidze mogą doloob^Ą^^ać , m mięiscE3

czbnkćw

usĘpimdi,

m^Ąd

czbnkćw,

w

ftbć

7) \^Ąbór przedsb^rieb SllR do \^ddz Fćderaciń SbwarzyszL
Naid{cMo-Tćdiniczrudi, ągodrie z posbncMńeniami SmJ

rie

FSNT;

przelaacząiąpęj 1€ slddu, ld5ry podiodzi z wyŁmi. bkoopb^arie
nasĘPLjespośródaldyvm}diczbnkćM/Sbhfflzysz]mŁ

8) mffi^^erie wibsl«m/zgbszonydi m zjeźHe;

5. Qganem orzelqńqm w sprEMadi o na"szehb prz&
czbnlasITRposancMńeńsmjhjjestsą]KbEżeńsld

9) mda^mie godnośc±. prtEesa honortMęgo SITR;

10) nab^@nb godnoścl. czbnka honom^ęgo sllR;

6.

CĘanem ophiodaAmdorstcz)m Zarządu Gkh^mgo
11) mzwĘzyv\mk= Sbwazyszmń i ma^ńdaj mąią«aj.

jstFąadaKrE*

KrąowzjazdDekm

§ 24. Ud"dy i pricrierń lQjcMęgo ZaEdu Delęgafth
ząFXĘią z\^orią więlQZDstżł gbećw przy obemośd a] nąmri

§22.1.NąhA4Ę\^ddząSllRjEstKącwvyzadbbga8}^/.

pb^o/ kzpy delEgab^/, w pbMqm ti3mhie, a bez wzgk?di
m bczbę delęgab^/ obeapd w dnigh ti=mhie, z \^oóąsdem uch^d

2.

IQjc"Ą/

P}Ć

z\^pqjry

ck© zmżn sftłhi i mzwązanń srrR (§ 56).

3.

W 14ąicMĄm z}eżdzie Delęgad}^r biorą ukbL

z pra^em

§ 25. 1. Z\^qĘry lqcMĄ/ Zazd DelęgatiM/ odbyv\a się ra
m 5 kk i jest z\^ob^^q/ przEz ZĘ Gk}Miy, Id5ry zEMńadamż
pbemrie Zarządy Cmckż]b^ł orz poszxEęgóhd delęgakh/

hbrEX-.

Ęad

blegad}A/

mcże

wyŁx-czynrynibiern}mazgkEemsmcMĘ)m:
1 ) delegacj \^Ąbrari m \^bbi)d Zćbranńdi "nkćw Q]cżńhi
hb Ęadadi DelęgaffiAr Cmhł \^ecnig zzffid uŚEbn)d
prz]E=z Zarząd GbMv w propoRji 1 delegst m kĘ rozpoczE
BczŁĘ50drkćwOdclziahSITFą;

4.

5.

Na żącbnie Gkh^męi lómĘ Ra^ż}ftęL hb m ŹąąariE

obcMĘFyz}MffiNacżw)fiząrylqcMĄ/ĘazdDelegakh^/.

3.

W IQicMĄm Ęffie Dekgst}^r ixkżl nm braś

zgbsemdoradcz}mczbri«»ćiĘpim\^#SllRjeśtink3są
czbnkcrie

tEmhem z pockmiem pRjeld}^/ porządlai obrad, spraAdan.E
ztiEhcścjireguhhćM/zahrierdzan}diprzEzlQjcMĄ/Ęazd.

co rĘmnięj 12 kzŁ»/ ZarząqćMr Odckżk}^r, Zarząd Gkhmy jeś

Mandstdelegab\^ffiżi/jEstprzEz olaĘ= 5 Eh

delęgabmŁ

o lQjcMqm ĘEŻEe Dek", a) rĘbnięj 14 dni przed usblorT)q

2.

2) u".

ę

honom^Ą

przBdsbricżle

czbnkćMr

wspierąiąq/di SITR \Abcke FćdeĘ SNT NOT orzz ząproszehi

9ri.

6. W przyFmdl«J niemcmoti pehienń obcMd<ćM/ delęgab
m lQjcMy Ęaz]d DelęgańA/, ftłnlqję delęgab oĘmije Ęgo

zasĘpca
§23.Dokompebno-14ącMegozpiDelęgab^rmleż)/
1) ooena dziabhości rzecz"ęj i flianscMęi ZĘJ Gbmęgo,
RacĄ/lQicMęj,Gb^męjIÓTĘRa^ĄftęiorzzGkhAmgoSą*i

Kkżffbkk?;
2) poc5ęcie udi\^ab/ doQqąpęj absohJbńm db czbnl«h/ ZĘu

CK-;

ZĘ Gkhmy mcże rćMmież zmbć Nadzw}fiząny

lQicMĄ/ZabblegakhArz\AABnęjhicm^^y.

4.

NadzMqqh/ IqcMy ąazd Delegak}^/ jest z)^ob^^any

wcżgumksĘacddab/\^pb^MJ\^mkxst«ćwiobradićnad§pra^arri
db ldór)di został z\Aobr»/. Biorą w nh ixEl delęgac*. orzz cEOŁnł

iu^mioned)ukżhJmmcxą/ffiihi
5.

Tćk obrad lqcMęgo Ęi Delegash^/ orz spDr

przeprtMachnri w}Ąx)rćM/ do \AAłk SllR ckrĘ±b regubmh Zmu
iporządekobradprop]m^fflyprzEzZŁządGŁh^q/,aprz}Ąęt}/przE

Ę.

ZŁząd GkhMTy

§ 26. 1. ZŁząd GbAmy jes{ rĘą}^ĄĘ wbdzą SllR riecĘ/
lQjcMĄmizazdmiblegab^r.
2.

Zmąd GkhMv za s\^qń dzńbhost odpcriada przEd

lQjo^ĄmĘaEclemDelegaft^r.

• 3) uchAabnbzmżn smihj;
3.

Zarząq Gk}^my stdda sę z prezesa i 67 czbnkćM/

\^Ąbiand przez lqcMy ZaEd blegab^r. Zarząd Gkhmy wyŁriera

4) podęmcManie udiwal zahAńeftkąą]d reguhhy obrad spośródsiebiewicx3prĘZEsÓ^/,sekrebrzaiskarbnia
Zjadu, pracy Zarządu Gbmego, RaQy lQjo^ęj, Gbmęj
Komi§riRa^Ąftęj,Gk}^męgoSą]uló!eżeństego;
5) uch^alanie programu cEabnż SITR;

4.

Zarząq Gk5wjestorganem vn/{on@^cĘqi sllR.

§ 27. 1 . Zebrana ZarząQu Gb^mego zMob^^ane są cD nąmną.
4razywrcku.

1

-HZ]H[

2 U"@/ ZĘJ Gk}^mego są podęhiowane zwMą
wĘ± gkrin/, przy cbecnoścj cD nąpmą. 4 c2bikćw, w ęm

13) pc*^dyv\mk3

F-lbwkxpt3.

ZżĘ/ pacy ZĘJ Gkńmęgo oloieśla rĘbh

Ęjszcza sę id"abrie id"alwspawĘri dqeśbpm

pTZEz§28pzyiżrijśiod{ćwkomim<aępeleldmkmcj..

5.

rQz\^qą^^arie

jeclnosti=k

dzaĘłhcścj

wpzffbk?^żęcżchkąpftalcMĄdi;

zawbdmiyprzE:zląjcMyąazclDeŁągasw.

4.

i

gcsFxxbaĘ orEz FxdęmcManb cleąqji o ik±hb SrTR

Qbikm^ć ZĘi Gkhmego mQgą cmnMł5

w)mag"żmk3 za cz}mKffi w}»opMane w zwąm z Fx=hbĘ

14) rrifflb \^qftćżrkri i ocżznaczeń organżaqmm db
C2łriówsrTR

ig mAazyv\fflb \^ęmr Z hn)mi Pocmcmi W iqąu
izagmką.

16) \^-b ąmu rzeczmznaAfih^a i gackm SllR
azz po«ĄMm± Kbm® DorackhMa i FtzE-± -

fiJkcż

SrTFt

6. W ui"m mq/ st"arzyszBriem a czbrian
§ 29. 1. Fłt= Lb w Ęgo zasĘpsMe wioęprez)es, sdaełaJz
ZŁząfiiGk%cxEwą]cxadizmsb^arzys=zenbrąHĘ"Ę LJbhrvczbxkzĘiręprĘmmjemzemąpzsónAfflz}Ązmć.

czbńtGk}mj.KXTĘFłB^ąftąjal®orgamomiDiwEAmbą

wdGEarvwix±tporgam

2. u".
Rachłaąri

§28.EblmpeEmcŁizHquGlćMmęgonalEży
1) usE" pEanćMr dziabhości oraz biKŻEm SllR i m

WMauwanb;

2) kbt]^ri dzżEhośca SllR ągochie ze stEńlm i ud"mi

KĘ-2PDĘi

nEwązywanie

Oclclz±alćw

3.
(żarik3szEmb

w czmrx± ZŁządj OclcEahj w pzyFm hb
pzEstzEgarń

pzĘffi^/

prav\q

posAai"ńeń

stabm,

rągubnhćM/, ud"al Wacż SllR W pzM" zarimrń
ZŁząhi

QffiJ ,ZŁząd

2.

Fąań KĘ*^a \^qonĘga cEalabiość zĘ GkhMng,

woloĘstrrĘCĘ/lqcMomiĘa=:]clamibbgaoaw.

3)z\^qn^m±lqcMęmąaEdówDelęgaóq
4) pcMd^^ri

§30.1.Ra*Ką]^ąsEmAĘFłezeszarz±mGlmKmaĘz
FłezE±.ZŁząkhA/QkEkhA/LboeobyprzeznkhuFx±.

GĆMmy wyzrtxza

Fąah

Ką}^a

\^pornąga

s]rsóam

dcxad2m

irzEx2rHmAshAaSrTR

4.

-.

FąźriKącmzbkmsę©rE*.Ęwroku.

5. SFx" z\Ad^ma zebrań j prtMacbena md RaĄr
ZŁząq ŃĘCM±. u5t± rĘgm zah^ńerdDny przez lqpwy Zazd

Tjm±Aq/,kHyp"sMqieńmkęedoczasuvwbc"m"
ZŁząńi przEz \^me Zebnanie Czbrist OddzbhpĘEEd

±^rQffij,rŃ3dhĘijediakriżprzEzcxqtslrdaJ);

§31.blqebncLiFąacb/KiąioMęjrE]eży:

5) m" rd ffiżąĘmi dzżbniami go§poclatz)m mĘąkbn

1)zgaszanb

6)ust"\AĄdd.sldadekcz]mkcMGldchpDzamsciiqhi

2)hftxTT"mbKEb^q7oąaduDelęgahćwoswqeł.dzkriah}Ścj;

ift-`SrrR

RabrKEft

"g i \MriEkćw w SpraMb
SnAfflzyszErńiĘ9Dagaft

3)wĘxmĘ)arćpracyzarząqjGIÓwięgDjgx#arid.SrTR;

7) skkłft spra«riń zcEalahości lqp Za".

4)u"

8) prz)mAĄ^^ffb wikxstó^r i ud"d w SpiaMadT w ldą}m
cb#mĘ/dolQic»ęgoĘaE=chjbk}gasstv;

m EEEEE

DekgabnrazolaE3c»Ądmmaęp-RaclzielqpęE

SllR

wF"izagraŃą

10) \^em^ri z wikx!dem nadaria gochoścj Pr±
Ha"^egoimnkallonm^egc)SllR.
11) pcMob^^fflik3 i rtm^ą^^arie sekęp branżcM4d, kmń9-

zŁząqu

Gk*,kbredzżffiwoFardJoręgubminy,
12) F±^ri iKh^d o nadaManhi osobo\^ticj paMĘ).

CX-SnR

6) qm^mb spa^/ związaDnah zczkml±

wagarizfifiribaqón}dii\^§pób]n:=icx:zhrym.primicrim.

9) Ld"aEanb ręgub"Ćww=więdiĘ]iy=h;

p±nĄm jai® OrganćMr Pomocric:Z}m

dzffihtic*.

D w}naźanb bi w m}di spranach agmżari.nyń,
kkmmónrcżż]mńsłTRmmn".uwsiirdnkńnq.

8)u"
9)u"
10) dpi- sę podęmcManie uchMal Fąp ląpM±. przy
iżriJśroc8«h/komm3(ad-eleldmicmą.
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GHhmKmĘFąariży].na

3.

§ 32.Gk5`^m KhĘ ReMąma sldada s€ z 5-7 ±ków
\^on)d FxzEz ŃąicMĄ/ ZźEd Dek". Glćwm ltiiga

spra^ęwzmkmion}msldacEe.

Ra^riz)Ó.m m pb`Aqm p]sieckenh konsĄmje sĘ wybĘią=

sriród sft pzEMdnkzącBgo, zasępcę przE"dnk2ącx=go

isddĘ-

Q] pbw5zego orzExmnń GkhMiego sąm Kbk=Źeń9ą

pz)djgice cdwobnie (w emhk3 30 dri. cd dnb d€
cxzEmiE) cb Gbnmęgo Sąqu Kc)leżeńslą, Idp rpeh
4.

ChzExmż Gkh^mego sąąu KDleżerbl® wzrrribi

ddxEsącstakxm.

§33.1.bzalqĘ=ucżżamńGk}^męjKDm®-Fąewri.rdeży:

5.

1) kmbtĘ cx) nąrmB. rEEz w rolaj, cE±ahhasc±. g*nzB

iflmft.Sd]waEyszma.

Gk}my są] r©!d maże orzekać nasĘpją]= rcxż

kEm

1) upmnkmb;

2) zgbsmk3 m pcsbcEBniach Zarząęlu GIĆMffl i Ra*

KąriiMqi\miod«hrwspra^ńedziabhcx§ds[TR.
3) stdrinć m lqc]^Ąm Ęeżdżie Delęgaóów spEwwrinż
ze sMti dzEbKxri j ń \^ĄmkćMr orz ąglaszanb uwEg
cbga^dńZ}rząduGIĆMmego;

4) \^ĄmAmb z vmioddem o ucEelenb absohjbrm

2) nąJarĘ.

3)za\^ń±wpra^adicz]onkamokres1rdąi;

4)wkhxmb.
6. SFx" p*pJ\^ania Sąqlów I«leźeńslddi dqĘ±
rĘgub"zdwbdmypr2EZKąpwyzadpkEaóćw.

dbczbikćwusĘpińpegozarząduGIćmego;

5) ""m± cEbhcścj Komiąp Fąew=)jqm Oddz@Ćw

ROZDZLAŁV

nbFx±dc*nffipraMięiiuEelanbhp"y:
2. ZE± Gbmj Km®-Ra^ĄÓ.nęj są praMDnnoae pzy
dmKffi cD nąmĘ P^Ą/ czkmków. Ucl"ab/ ząxĘą zw}/dą
\^ĘksffigkriA/,ftzstz}gagbsprz]ewDclni(zącĘ].
3.

§ 35, 1. Do pcMbń Q]dziahi SllR wyrTĘm jes( ficzb
15czkmków.

CmkcMĆ Gb^męj KdmĘ Ra^ąftęj mągą brać idzńl

z gk- dĘm wzebraniach Zarząęlu Glćmego i Ray

Kąrii
4.

ockkhygrrR

Gkh^m K* ReMąma może zażąqlać zwobnb

2. b rĘ- s\^m oelćMr Oclcziay rrKm p±±
dzEEdKffsmib^ąwlqąiipQzajegogirEnicmL

3. JG]mx" orgmżaqnmi Odcz±an mm P}ć kck
khJĘrisdq*,zzeEpeczbnkćwmolqeśb"timnkj.

w cĘgu 30 dri zBbanń Zżrządu Gb^męgo z podarm przEz

rhk#Fx±cm
5.

Gk}^ma

Kxrija

4.

Ra^"na

prz]edldada

roczm

spra^cEffi z dzżaEbKŃ. m a)roczn}m posiecb]enbdi Ray
KąkMęj.

Qffi srrR jal® timcM© jednostta oiggmżaqm mż

uzystGx5±pawĘ

5. QkE srTR F® tiytm^ajednos«a organżaqóm mż
pz}óą5 regum olqtśĘą]/ ń. sKZĘgólc"ą organżację i sFri[

cżfflŁ

'

§34.SKZEgśb^yzakescffihoścjlomiąp-nEMąndiolqtśb

Tęguhinzah^ónbrn/przEZKąiowyĘaEdDelĘga".

1)Zazą]QkHiSllRjEstzobcMńązanywtEmk314dnioddnb
pz}ffipzE§E±RegubTihcbzarząęuGĆwKm.

GkhMVSą]KbkżBńsk].

2)Rgubmc]oeśĘąą/szxzEgób^qorgarizacżiąxxftdzŁb
§ 35. 1. Gk}^qy Sąq KbEżeńsld sldada sę z 6 drig Q"jSITRmjsi.P}ćzgcx]ryzzapisamistahjbizDsbćpzrięv
\^4qm przEz Kąjc"q/ ąad Delęgabśh^/, 3 cz]mkćw pk"gzEj pzEzV\ftzEbanb"nkćMroclclz±aluqadDekgasćwoclclz±mj]
hstmji j 3 czbnkćw dLtiąi hsEnęp-. GIćmy Są] IobżBńsld

\^ĘksĘ gkx5ó^/ 28 czbnków/delęgadćwy, przy cbmcścj a)

na pk"Az}m FXE"ł kgmAnje sę \^qbierąiąę spcśród sistb

rĘm m^Ąr c" ftzŁy czbnkćM«de!ęgatiw upr"qp cb

przEMdnkzącxH) i sddeŁam Orz]eczenia GldMEp Są]u
KbkEiskkmZąxxkńZ\^Płąriększościągbsćw,PzyCmcśc±,

cx)r*pDb^Ą/jęgoczbnkćw.
2.

Do zakrtm dzżhnż Gbmęgo Sąęn l®leżeńslap

naEży:

gkxx-

§37.1.\MacEamiodcłzńhsITRsą

1)\^ft Zhb CmnkćMr OdcEalu hb Zab mkga05w
Qkffii,Ębft2baczbnkćM/wodcEalepizelqt"50osób;

1) nHpadywanb w dnjgą. hsEnc5 od\^olań d orzEmń Sąqćw

2)ZĘQ";

2) rcH^m± w pbMszĘj hsbnqp spraw cztmkćw wbdz
\MmbtąĘ]dizbidzżbhościorganżaqj"j.

3) KmĘ Rarizri ©;
4) Są] Kt±. Qkffl;

Kbk±QkE"SrrR
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2) pc)csęcie udi\^eĄ/ o udzielerii aŁEohibriLm db dnkćMr

Ę3=

2

rćd3tż\^Łrimcffilh^e5 Łfi

ZFff

3

NcxłouĄóme\^tidze korĘĄm+ją sewqgu 7 dni cx] dab/

W,,rJ-\_
nb

ć

3)uchv\alenk3\^ĄĄqychcEabhoścjCk)dzbhjSTTRmldencję;

w kadenę \^ache C»cżrihi mQgą cbkocp^ać,

€ rĘCE czbnkćMr ust3xm, ncMĄdi w kzbć nie
=r±cacz=iącęj l€ ddadu podiodząą3go zwybm. m«xmmć

r±

zaz*u Qkffl;

±jespastdaldyvm)diczbnkćM/Sb^arz}perń
§ 38. 1. V\ńhe Zebranie Qbri«Ćw OdkfijzĘ Delega8}^/

C±ijstną^ĄĘ\^Ęcmdzfii

4) w}Ą.Ór prezesa i cz)onkćM/ ZarząQu Q]dzżhJ, KhĘ Ra^Ąftęi

Odcżiahj,Są]ulóleżeńsldegoOckmj;

5)\^Ąbór delegab^/ m KąicMy Zazd Ęa8}A/ cxz
przedstawicieti do \^tiścń^ęj trybrflie RaĄ/ FĘi
SNTNOT,zgodniezpc)dEancMńenhit}d"Adz;

6) rtĘabyv\arie i ud"akmie \riri«ćMr m Kąa^Ą/ Ę

2. V\ńhe Zebiarie CzonkćMr Q]cffijĘ Delęga8}Ar
Oclcłzńhimcżep)Ćzw}qh/Lbnakwyzary.

DelęgabAroizzągloszon}diwczasiezćbmż}ĘĘ

Zazp-;

7) nada^anie godnoścj FłĘmsa lloncm^ego QkHi za zri
3. W \/\Ahm ZebrariJ dnkćMr Oclcffii biorą iKH,
=pfaAemw)borcz}mcz)mrvTlibignmazzgbGEmsmcMńąąm

8)mz:riązarieOc]dziahiSTRiBMńcbQ-jEgom#ał

fqĘ±-,..sz}ęcyczbila^ńezw}ffl.Qffii

•

4. WzieźcEe Delęgaffimddzb"qą udzbl, z paAem
\AĄĄ]orcz)m cz}pnym i bćrnm az z 9Jsm smcMffim ckĘ.
kół, ldibćMr, sekS \^Ąbierari \^ech+g z=d iudi przEz ZŁząd
Odcżziahiwpropoftji1delęgstmkaż]ąnEpxzE±kzŁx?5czbiló^/
kobldjbćMr,sekĘMandstdelęgab\^Eżp/jestpzEz5Eri

k2b

koE

5. W \^tilngmn Zebranii CzlorkćM/ OckffliĘeHe
DelegaoEMr OdcEaLł biorą udzE z stsem doradcz)m imĘn/
cz]onkarie Zżrządu Oddzżah+ czbnlanć honcxtMĄ pzExkb^ffle
cz)onkćM/ \^spierąjąp}d SIR ZŁząńJ G5`Aqo Waścń^Ę
terybriahęjRadyFederaĘFSNTNOTorzzapfomnigost±.
6.

W przyFEdlai niemchośc± pehienb obJ\^ńEqćM/ dek#

m ĘeźcEe Delegah}^/ OddziahJ jego fihQe obftje wybary

zastęFxack#
7.

Wahe Zebfanie Cz]omćMr CHCEanĘ bk3gab^r

z Zż]rząqem Gk}^qm zaAńKbri# o Ąm cm«ćMftkk#^r
®nąhnięjml4driprzE3dusńlqmbmhemzdxmązpxkmkm

Fxxząmcm

§ 40. Fąęgdamh obiad i przępm^acbb \^qóorćM/ do \^ffi
OddziEńj zahAńendza Wahe ZebTarie Qbnló^r "cffiJ/ ffl

Dekgst"-

ZŁzdckkffl
§ 41. Zgzącl OclcŁzialu sldada stE z 5+9 czbnkćM/ \AĄórand

pzEz V\bhe ZEbnanie Qlonków OddziahJ hb Ziad D=legabA/

Ckkffl.
2.

Zstfaniazaiząęlu odcEah od"dąsĘ wmĘ pcbzĘ/,

3. Do v\aŁiośGi ucl"al Zarządi Oc]cffiJ niEbędna B
obecność cD nąbnięi pob^Ą/ c2mó^/, w t)m pEZEĘ

Lb\nńoepn=zesaLud"ab/zapadąązw}Aą\^QGĘgb3d^/.
4.

UchAab/ i posEncrieria \^bhęgo ZEbrmń Cmó^r

OclcŁzialuĘadu DelegaB}^r OdcEahi zapacĘa zw}/dą \AćlQZĘ
La

i spcsób cŁzialaria Oddziahi &lR jal© ĆmcM€ jednc"`

agatiz*

Ljb2razywrcm

OclcŁziahi z\^ohje Zpząd Oddziahi rz m 5 Eri - wuzgcxhk3nhi,

8.

9) prz}óęcie reguhhu okĘŚĘąĘo sazEgób^q agarizx*

W pa=ach zaiząęlu oddziahi mogą brać udzbł,z gbsm

dQradcz)mprzB^odricząą/Fxbxffi(agaiza]flft

5. Czlonlarie Zarządj OddzEhi m# ost^ffi
mogą cbz}mnnać \AĄpąFtxhb za qri

gbsćM/,przyobecnoścja]ną"iĘdAĄ/kzłĘ/czmóAftkk"Ą/
- w pier\^qm t=mrią bĘz \^ddJ m kzłxE dmd - w dn.Ęb pi'awną

bmhie, z\^ęóąBdem id"aL dcŃqd raz\^@ń CkkHJ.
W n=zie rćMmości glosd^r ftEstz}ga gbs pizB^dk2ąĘo

Zćbariazam
9.

Nadzwycząbe

\^Ahe

Zbmb

Cmó^r

OdcEaM\ladz}^Ąpcząh/ ĘaEcl Delegaffinr Q]dzżhi dŁ»^^a stę

-.

m mocy ucmab/ Zżrządu Odcffii, lómĘ Ra^Ąri QkEhi,
Zarządu G]5mego, hb na Źąqanie cD rBmią 12 kzty człxkćM/

§ 39. Do zalqesu cEalalności W]lnego ZEbranżi CzkmkćMr

\^Ąd®rv\^ffliewzwĘąłzFxmąfirią

6. W Lii"adi między stwwgzyszmkm a czbildT`
Zaiząęlu Oddzialu mąiąpego osobc"ńć praMĘ azz w sFri z

nhistaMarz)pnierepruenhjeczbnekKriReMQrickkHJ,
jakooi'ganulomoti\mmgznęj,wsta2arvwLKh^*tipGgaui.
§42.bzakesucEalalnościzarządu.OdcffiJmEży.
1)ustalanieplanucEabhośdorzbuffii;

2) reatizc"anie udT\^d\^ffi SrrR

OddziahiĘaduDelegsth^rodcfflinakż}r

3)zaiządzaniemąiddemstdzfiJSnR;

1) ooena cEalahoścj śmib^ęi i flmm^Ę ZĘi €i,
KomiąłńReMąónęjoclcEaluisądulóleżeństdeg)Q]cfflJ;

9

4) prz}gch^anie spramffi z dzŁ±
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5) z\Aob^Aank= Walnego Zćbranż CzbnkćMr Q]cżiahiĘadu

Dekga"Qkm;
6) pcMob^^anb i rozMńązyv\enie kół, khibćw, sekąri,

komĘi

2. Zćbranż KomĘi Ra^Ąjnęj odcżiahJ są pra^omoaie przy
obeaicxscj cD nąmnięj pob^Ą/ dnkd^r. Udi\^ab/ zapadąią zw)ĄĘ.
większośdą gbsd^r. Przy rćMmęj dcxri. gbsćMł nĘęa gbs -

pz!ewcdnk2©.

problemcMĄdi i kood)mcManb kh prac;

3. Prza^odnicząq/ hjb zasĘpca przEModniczącEgo KhĘ
7) \A6pópracaz\^tiścń^ątE3rencMqFncfflqcxganżac)jrĘ FSNT Rerizyj"j Oddżahj rrKffi brać idzż}] z gk© daa%
NOT
wzebranbdizżrząduQ]dzfiJ.
8) prz)ÓmcMm.e i steśbnk3 czbnkćMł, zgodnkj z Ęncrienżmi

S" SrTR;
9) \MiicskcManb o nada\^anć godhcx§c± Gk)nlG homtMęgo

SnR;

4. Kóris!ja Fąewżyjm Oddziahi mcże zaźądać z\mbną
w ciągu 30 dni Nadzw}qąjnęgo \Mhego Zćbrana C2kxikćMr
OdcEahi^ladzwycząjnęgo ąazdu Delęgabh^/ OddzńhJ, z podanym
przEZKbmĘjępcxządldemobTad.

SdKókżeńsld.Ckktziah
10) z@^ńeszanie w cz}mmścm
zaĘĆMr jedncsffit
organżaqón)d w prz}pa]ku nięprzesszegmń przepbćM/

11 ) organż"anć \^spóbracy z zarząqami odcżbk}^/ SITR;
12) nacEcx"anie hib prtMadzmk> dzribhcścj gcxspDdartzęj

wimadiasobc"ricjpr@^męj,

osobcMticjpaMięj"dzżb^ńsrTR

PnEes hb wjegozasĘpsb^ńe\^ńcx3prEzes, selutft hb.my

czbnekzżrządureprĘzemjemzamgrz"dzałsllR

3. u".
§ 44. Ręgum pracy ZŁzą]u Q]dzżhi zah^ćrdza Wżhe`
Zebranie"nkćM/OddzżńiĘdblegab^/Q]cżńhJ.

§ 45. lómĘa Ra^Ęfta OdcEEńJ ddada sę z 3 czbnkćM/

\^Ąbrapdi przez Wahe Zebranie fflnkćMr CHcżńnĘ
Delęgak}^/ OddzidL IómĘa Re`Aąóna CmdzflJ m piemqm
\^ĄĄćĘąp

2) rtĘab^^mie spra^/ dd)md nanjszanżi pzEz c2bnkd^r
posbncMńeń smihj, regubiim^r i udi\^d \^kxk SllR

orzzdzffl.amsż<odęsTIR
3. Od oi2)eaenia Sądu lóleżeństego OdcHJ prz}djgiĘie
od\^olanie do Gk}nmęgo Sądu lóleżeństego, w bmhk3 30 dni
ddnŁadoręczenżłcxzExzenŁ
4.

Sąd Koleżeńst. OclckbLJ mcże ofzEk± mffipijąJe

nxĘkźm
1) uFxmriri;

KbmĘiaRewĘómck]cEhJ

sS

Dozalaesu mEanń sądu lóleżeńdd3go Q]cffiJ naEż}r

wdx#QkfflsnR;

§ 43.1. Zarząd Oddzfli m pieMqm posiedzenhJ korĘAjijie
się \^obierąjąp spcśród siebie-wicx±prtzffi hib \^riprezesd^/,
sćkĘtzarzaidGutmia

korEbĄJLĘje

2.

1)rapdyv\aniesport}^rizabrgćM/\^qp@ĄdpmĘdzyczkmkri

14) \micska^mie o nadarie odznaQ!eń.

pośiecEmhJ

==::qi:?/::+::==isęo:::=sąmĘ+ń:g,

OdcłziaLi zapadąń zw)/dą więk5zośca gkEĆM/, pfzy ckx3cncrid

a)nąmĘpob^Ą/jęgodnkćM/.

13) \^mioskcManie do ZŁządu GŁ}^mego SllR o nadanb

2.

§ 47. 1. Sąd Kóleżeńsld OdcEahJ skbcla stE z 3 dnl«mr

\^Ąbrarn/di przez \/\tihe Zebrarie QbnkćMr OdkfiAĘd
Delęgab^r Odcżiahi. Sąd lóleżeńst Q]dzżhJ m pćmgz)m

pra^q pc)sEmnńeń sffiJhJ SllR udi\Aeł \^tidz SITR;

spc"

sćbć

2) nE"
3)zarieszeniewpia^edic2bnlamckts1rokj;

4) wMdJri.

przEModnicząą3go,zastępoęprzEModnicząąągoisekt±

Jednostldorganizaqjm"dziahisITR
§46.1.DozalaesudzEnblómĘFąaA"Qkkżżhjnależy
§ 48. 1. Podst"a^Ąmi jedncffimi agmżzxJ}hmi są kda,
1) koriolcManie, a] nąbiąi izz w rdqi, czĘ dzEhcćcż Q]dzrihi mŁy, sekĘ.
SllR jednostd. cEbhoścj gospodarczĘj, ze szmgsti}m
uwzgk*n.ffl.iemgcpodaridflmrmnĘ;
2. Do .di zDrganżD^mia niezbędna jest k± przy mmnĘ
5'czkmLst.

2) zgEaszanie na posiedzenbdi Zarządu

"dzfiJ,

"@g

i\^mioskćMrwspra^ńeffibhcśc].SllR;

3) sldadanie, m Wdrnm ZebrariJ Cżbikd^r "cffiJĘĘ
De!egań^/ Oddzbh+ spra^dah.E) ze sMG dzż]bhcścż i ń.

\^Ąmd«hrorzifv\@gdospr@^orińzaządu©J.

3.

Wadzamilob khbu, selQfisą.

1)c*zebrari3czkmkćwv;

2)zĘ.

8/9

j'i`,+
4.

Cft zebark3 spffiAda\^«o+^Ąri:xrm c2bnkćw E

=.łd,wEr€ ® 5 Ę a cft zebrarie spa"d~e zwobMam

6)sub^ffiK*,st)c»<jzfijrduszypublkmg,gmw

.ł= rEz w rcku prz& zazą], wporcĘnm'ikmhj z ZżP Odc±=a[u
SITR

7)\^mMyzdzż±hcxśc*.sffijb^ęjSswvarzyszmą.

8) dx"/ z nfidmcśd. i mchomośd Łx?dą]m wŁmcścżą

p Kcm®-

Jak2ym

§49.DokgTpdBK*-QgóhęgozebrarńczbikćwrĘaEży

hjbwiży«cwvamjSkwvarzyszma;

1}ustakank3gkhMiyhldemnkmdzjabhcxsq

zwobna,
iEZHEm

...

9) uKXĄr z h^esb® kąpbb^Ąm w m ldzńy w sńld
p"hadkwvegoidochocĄ/zrichpocżącxj.

2)\^ĄmFXE±iczbikćwzazą]ukflldubu,sekqĘ

3. "st fiiduszarri srTR pm± jest aĘhb

3)wytx}dek"ArmąapdDekgaóćwodcErin.

dbZĘiGkhmegoiOddzialówSllRmFxxkstariepremarzy
biKEebnod, zahwćrcŁzzm}m m każąy n.I( kabKkgzDwy przEz

-Z-"

7-

t,..

§ 5o. uch^ar i FXxsbK]^riż qgóhęgo ZEbma Czblist
ZĘĘa ZMOAą yęQPscą gbsćMr, Przy OŁmcx§d © nąmrięj ZŁzą] Gk}^q/ i ZŁząĄ/ ©w. BEns Jączny ąmzą±za {=ę
napkh^ćŁfflŃwjednos8«»Ą/chOddzńlćwSllRcxazZżrząęqj
pJbnĄ/kzłydkćMrwpx"Ę5ąmbmirie,aŁHvqg=lunaEcz]Ję
Gkhmm.
cm}diczkmkćwwdn+gimemh±.
§51.1.ZĘkcbldbL+sekqp-sldacEasęmriTmz3ostb,

ń%, wbmzpĘ±w}Pra"przEzzEriarćczbikdw.

=ri#=a#"#=#E
4. m zzpmkri nkbędDch śiocp« flmmq

ZŁzą] kkmć dż±cą pomiędzy ąxawtriMzm. gxpcxbtzESLżytft\AdażmaiposĘpuwrob"igEpxkm
ŹywmŃ*..

2.

zełxanmczŁmkćw.

3.

§52,,mkmTxftmząmm®
SnR

5. ®^± w spm^adi mansoMĄm gddąą 2 ax*,

PrtK hjb w jm zĘpst^ńe hny czbidk ZĘdu

rąxezBiqemzBMĘkdąkhb,sdą

1)kbrcwvEmbpacąwreaBzaęp-zaclańst]hdwum

pezEs, immbD/ \^óĘprezes Ab selqĘ±rz ZHząq GfiwKp,
a w Qkkffi SnR 1 osoba, prezes Lb vńĘrEes
abo i"ńkri czkmkcrie Zarząqlu Z=rząq OddzżLi SITR maże
iKffir"±.ostLbcsoŁmpehomoai±hhacg5rKpbą±Źdo
czm.ckeśbiegoiocĘhłLbcbpo€zEZEEóhączwimśd

2)vwHtx"arijm*czkmkćw,

6. V\Ę# dcdid/ p(zEziacz]one są m a± stduk".

3)zbkmbsl"tiodprt"ac±z:anbddozaząqoddzńq

ROZ-Vll

dnl.

4)pm^±bprziEMńcEanęjcldammq

Zhrianas"diirtm^ńązanieSITR

§53.WkabKiizĘldldbLłsekęimeŁMŚuapehbv

Wkftlcmstdm

§ 3. 1. Uh^@r w spa^ć zmanr stahjdi i rc"aa SllR
m# KE*^y ąazd Deleganćhw wĘlq5Hńcą gbsćw 26
cffiw Fxzy oEmcrią cD nąpmięj Fx)bw og5hęj [czby

§54.bważKrid.id"*ZarząqukdldqselqniĘmgri ck"^rupTamioqychcb{;Pgria.
j±oŁx±cDną"Ępb^yczbikćMr,wmprĘ=gE=aLJd"y

i Pffi"^dri zŁzą]U kĘ u S*fi ZąFECĘją Zwyką

\^ćkszDstą gbst. W raże n5hMĘ iaśd. glcsm nBz=strz}g 9cs

Pr-

2.

W pz}fflJ pJMż?cż uh^@/ o mzwĘzaniJ SllR

KąMĄ/ Zad ±^/ PodępiLje ichq o przEZT-ąj
m#isIRipcMOLjelariąjękrida2m

ROzmv]

M#SnR

§ 57. 1. U"ą/ w spa^ńe rcnAńąĘania OddzbL] SllR

Fxxftć V\ft ZćŁmnie Czonl«W OdcEżkjĘad Plgm
Cffii\^ri±gbń^r2€czlonkćM«±ek=gasa~pzycxx3cnpĘ§ą

kcĘ

§ 55. 1. ^" Sm ddfi sĘ z riemchcmcx§ą ndicmŃą cx)mba.Fxb^Ą/cg5hęjGcż)/cz]onl«Ówldelęgfihwupambqdi
ŚdóMpkmĘŁudii\^arbścinie"arahdi.

dogkmAffliahibzĘGkhMvzpchAoduząi:rzesmiadrilapiości

2 NapzwstacĘąsęz

pzEz Qffi SllR hb zmnĘĘEenia sę bczby czbrig Oddzżhi,
FmżB.\^ti3ntic±.olaeślonęjw§36ustl.

1 ) dd" czbikowstd=;

2.

W pz}4"i p]\^zĘ idiwąr o nmąmj oddzbhj

2)WFwzdzabhri.9EPxhuą

SllRV\ftzEhbQbnkdwodcĘiahJiqazdpk3gao"OdcEZEhj

3, CbmizaF"

©SrTRipcMohjekomiąięflaridacim
1

LJb ZŁzą] Gk}^my Fxdąmije udiwaĘ o przeziaczmhi mąjgąi
^_,_ ,.,- = _ _ 1,

<j dĘ;

5, crJ\ri"

RZBMrihkząyzab
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