STATUT
STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW KAJAKARSTWA
UCHWALONY NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU 11.11.2013
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość
prawną i działa zgodnie z Konstytucją RP i obowiązującym porządkiem prawnym, a w szczególności z Ustawą
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm), Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
2010
r.,
Nr
234,
poz.
1536
z
późn.
zm.)
oraz
w
oparciu
o zatwierdzony statut.
§2
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Swoje cele może ono realizować
również poza jej granicami.
§3
Stowarzyszenie używa pieczątki i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz wolontariuszy. Do
prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§6
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
przepisy wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§7
Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków finansowych na
realizację zadań statutowych.
§9
Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności
pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form
działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z
zastrzeżeniem przepisów Ustawy o rachunkowości.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 10
Celami działalności Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki kajakowej poprzez popularyzowanie i upowszechnianie
wszelkich form uprawiania kajakarstwa, a także działanie na rzecz jego rozwoju i stałego podwyższania
jakości imprez kajakowych, w tym w zakresie bezpieczeństwa.
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2. Upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,
kultywowanie zwyczajów i podejmowanie inicjatyw dla zapewnienia prawidłowego rozwoju
psychofizycznego i zdrowia społeczeństwa, poprzez działania:
a) w sferze wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem
wszystkich form kajakarstwa,
b) w sferze profilaktyki uzależnień i wykluczenia społecznego,
c) w sferze rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz ich rodzin,
bliskich i opiekunów,
d) w sferze polityki społecznej i pomocy społecznej,
e) w sferze ekologii i ochrony środowiska,
f) w sferze turystyki,
g) w sferze edukacji obronnej oraz sportów o charakterze proobronnym.
3. Integracja środowiska instruktorów, trenerów, sędziów kajakarstwa i instruktorów turystyki i rekreacji
PZKaj oraz przodowników turystyki kajakowej PTTK.
4. Umożliwienie wyczynowego startu najbardziej utalentowanym amatorom.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie lub finansowanie imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, w
szczególności: zawodów, spływów, obozów, wycieczek, festynów, pikników, konkursów, przeglądów, a
także innych form uprawiania i upowszechniania kajakarstwa, zaproponowanych przez członków
Stowarzyszenia lub zgłoszonych Zarządowi przez inne osoby.
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla instruktorów, trenerów, przodowników turystyki kajakowej
PTTK oraz sędziów kajakowych.
3. Organizowanie lub finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów, sesji naukowych oraz kursów z
zakresu rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa.
4. Organizowanie lub finansowanie szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu powszechnego oraz turystyki
i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa, w środowisku wojskowym, służby zdrowia i
edukacji.
5. Organizowanie lub finansowanie pomocy w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży oraz we
współzawodnictwie sportowym.
6. Stałe kształcenie się i doskonalenie własnych umiejętności członków Stowarzyszenia, w celu
zapewnienia kadry instruktorskiej, trenerskiej i sędziowskiej na najwyższym krajowym poziomie.
7. Organizowanie lub finansowanie konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć popularyzujących
problematykę obronności państwa.
8. Organizowanie lub finansowanie działań związanych z promocją i wspieraniem wolontariatu, w tym
związanych w szczególności z kształceniem wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych
Stowarzyszenia.
9. Organizowanie lub finansowanie akcji, imprez, szkoleń, warsztatów integracyjno-edukacyjnych z zakresu
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
10. Organizowanie lub finansowanie wyznaczania nowych szlaków oraz rewitalizacji istniejących szlaków do
uprawiania rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych.
11. Organizowanie lub finansowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych popularyzujących
problematykę obronności państwa, w szczególności zawodów strzeleckich, łuczniczych, biegów na
orientację, a także innych form upowszechniania sportów obronnych, zaproponowanych przez członków
Stowarzyszenia lub zgłoszonych Zarządowi przez inne osoby.
12. Promocję imprez sportowych o zasięgu gminnym, lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
13. Promocję zdrowia, zdrowego stylu życia i profilaktyki oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej.
14. Promowanie kajakarstwa, a także informowanie o działalności Stowarzyszenia poprzez własną stronę
internetową i obecność na najpopularniejszych portalach społecznościowych.
15. Współpracę ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w
celu propagowania i rozwijania turystyki i rekreacji kajakowej oraz aktywności fizycznej i sportu.
16. Organizowanie lub finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych z promocją miejsc
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

nadających się do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania
sportów wodnych.
Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych, promocji aktywnego trybu
życia oraz upowszechniania kajakarstwa.
Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności z zakresu
obronności państwa.
Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów zagranicznych mających na celu wymianę doświadczeń i
informacji, służących rozwojowi polskiego kajakarstwa.
Inicjowanie i podtrzymywanie międzyśrodowiskowych kontaktów społecznych.
Propagowanie i rozwijanie turystyki i rekreacji kajakowej w różnych grupach społecznych, w
szczególności wśród dzieci i młodzieży, w szkołach, wyższych uczelniach i zakładach pracy oraz w
środowisku wojskowym.
Propagowanie i rozwijanie turystyki i rekreacji kajakowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży opuszczających domy dziecka lub Młodzieżowe
Ośrodki Wychowawcze, zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich, dzieci i młodzieży z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wśród młodocianych i dorosłych opuszczających zakłady
karne, których powrót do rodzinnych środowisk może nasilić zachowania przestępcze.
Zakup sprzętu niezbędnego do uprawiania sportów wodnych i do organizacji imprez rekreacyjnych,
turystycznych i sportowych.
Udostępnianie (użyczanie) osobom fizycznym uprawiającym rekreację ruchową zakupionego przez
Stowarzyszenie na własny rachunek sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych i
wyposażenia do realizacji celów Stowarzyszenia.
Udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych kajakowych imprezach rekreacyjnych,
turystycznych i sportowych.
Finansowanie udziału osób fizycznych w imprezach organizowanych przez inne podmioty, jeżeli prowadzi
to do realizacji celów Stowarzyszenia.
Wspieranie kampanii społecznych i programów profilaktycznych w szczególności skierowanych do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin, opiekunów i
wychowawców.
Organizowanie lub finansowanie działań w zakresie ograniczania szkód zdrowotnych – wspieranie
programów terapii i uzależnień.
Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych młodzieży, niezbędnych na rynku pracy.
Organizowanie lub finansowanie różnych form wypoczynku, w tym organizowanie różnych form
wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, w tym zimowisk, obozów, spływów i innych
form o charakterze krajoznawczym, edukacyjnym i rekreacyjnym.
Wpieranie terapii i wypoczynku ludzi starszych (seniorów) i osób niepełnosprawnych.

§ 12
Do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych
prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.
§ 13
Do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych organizacji, federacji i związków stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 14
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, który pragnie twórczo rozwijać
swoją osobowość i umiejętności, pracować społecznie na rzecz Stowarzyszenia i urzeczywistniania jego
celów.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, jeśli akceptują i chcą
realizować cele Stowarzyszenia.
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3. Członkiem juniorem Stowarzyszenia może zostać każda osoba małoletnia, na podstawie pisemnej zgody
opiekunów prawnych.
4. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
5. W celu przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską według
wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
6. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia
bezwzględną większością głosów.
7. Ustanawia się tytuł Członka Honorowego. Godność Członka Honorowego nadaje uchwałą Walne Zebranie
na podstawie wniosku Zarządu Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni i Honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:
a. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku materialnego i wsparcia finansowego ze strony Stowarzyszenia,
c. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
e. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkom juniorom oraz Członkom wspierającym przysługują prawa wymienione w pkt. 1 lit. b-d.
§ 16
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1. Przestrzegania Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia.
2. Respektowania i wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
4. Uczestniczenia w walnych zebraniach.
5. Aktywnej działalności w wybranej sferze programowej Stowarzyszenia.
6. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
b. skreślenia z listy członków na skutek rocznego zalegania z opłatą składek członkowskich,
c. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw
publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku uporczywego nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia lub naruszania zasad współżycia społecznego,
e. śmierci osoby fizycznej lub ustania osobowości prawnej podmiotu będącego członkiem
Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu
podjętej bezwzględna większością głosów.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, przysługuje
skreślonemu lub wykluczonemu członkowi odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie to przysługuje w
terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze
Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
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c. Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni i Honorowi
Stowarzyszenia, a z głosem doradczym członkowie juniorzy, członkowie wspierający Stowarzyszenia
oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
4. Obrady Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę
obecnych.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych
organów Stowarzyszenia, w szczególności:
1. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie sprawozdań z ich
działalności.
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych.
4. Uchwalanie zmian w Statucie.
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze
Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie odwołań od innych uchwał Zarządu.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków
Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 21
Uchwały Walnego Zebrania, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W sprawach personalnych następuje głosowanie tajne.
§ 22
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata kalendarzowe.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji
Rewizyjnej, lub na wniosek 1/3 członków, w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub podjęcia
uchwały. Zarząd zamieszcza w porządku obrad sprawy określone przez wnioskodawców.
Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być sprawy objęte porządkiem obrad
określonym w uchwale o jego zwołaniu.
§ 23
O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia w formie publikacji na stronie
internetowej Stowarzyszenia i listów elektronicznych lub listów wysłanych zwykłą pocztą na adresy
wskazane w deklaracjach członkowskich. Forma powiadomienia określana jest przez członków w
deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia.
§ 24
1. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz dwóch do trzech członków.
3. Wyboru Wiceprezesa, dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród członków Zarządu, na pierwszym
posiedzeniu Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego
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7.
8.

9.
10.
11.

członek Zarządu.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest samodzielnie Prezes lub
wyznaczeni przez niego członkowie Zarządu. Do ważności pism i innych dokumentów, jak również
oświadczeń w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Prezesa i innego członka Zarządu lub osób
przez Zarząd upoważnionych.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w
liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyborów. W takim przypadku
kadencja dokooptowanych członków wygasa łącznie z wygaśnięciem kadencji całego Zarządu.
Zarząd może działać poprzez swoje komisje programowe, wyznaczając ich Przewodniczących i
zatwierdzając składy Komisji na wniosek ich Przewodniczących.
Uchwały Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków Zarządu. Na wniosek jednego z
członków, Zarząd może uchwalić głosowanie tajne.

§ 25
Do zakresu działalności Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
2. Zwoływanie Walnych Zebrań.
3. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia.
4. Powoływanie oraz rozwiązywanie komisji programowych oraz uchwalanie ich regulaminów, a także
nadzorowanie i koordynowanie ich działalności.
5. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.
7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
8. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz występowanie do
właściwych organów administracji państwowej z wnioskami o wydanie zezwolenia na prowadzenie
przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej koncesjonowanej.
9. Rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach i programach działania.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz
jego Zastępcę.
4. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków
ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyborów. W takim przypadku
kadencja dokooptowanych członków wygasa łącznie z wygaśnięciem kadencji całej Komisji.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu, jak również członek Zarządu nie może
być członkiem Komisji Rewizyjnej.
6. Wnioski Komisji Rewizyjnej, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej dwóch członków. Na wniosek jednego z
członków Komisja Rewizyjna może uchwalić głosowanie tajne.

§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola bieżąca całokształtu działalności, w tym, w szczególności gospodarki finansowej
Stowarzyszenia.
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2.
3.
4.
5.

Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Kontrola opłacania składek członkowskich.
Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie
absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli dotyczących
działalności Stowarzyszenia.

§ 28
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym oraz do wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.
§ 29
1. W razie ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji Zarządu przysługuje prawo wyboru
nowego Prezesa wyłącznie spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu
najbliższego Walnego Zebrania.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, dochodów z majątku ruchomego
i nieruchomego, z przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, ze zbiórek publicznych i
aukcji, z darowizn, zapisów i spadków, z dotacji i subwencji, z odsetek bankowych od środków
zdeponowanych na kontach bankowych oraz z innych źródeł przewidzianych przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, które mają zastosowanie do Stowarzyszenia ze względu na jego charakter
i status.
§ 31
W celu zdobywania środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może
także prowadzić działalność gospodarczą.
§ 32
Wszelkie wpływy pozyskane przez Stowarzyszenie z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane
wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33
Zmiany w Statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności uchwał Walnego Zebrania
podjętych większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
§ 34
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia, przekazując go na cele związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu.
§ 35
Prawo interpretacji nieniejszego Statutu przysługuje Walnemu zebraniu, a pomiędzy jego obradami Zarządowi
i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
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