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1. art.6.
dopisai punkt 8 o tredci: ,,promocjg oraz ochmnq
zdrowiapsychicznegoi fizycznego".

2. ^rt.g.
i Fundacje".
3. art. 13.

-

dopisai zdanieo tre6ci:,,oraztworzyd celoweFundusze
zast4piCnow4treSci4

1 . W przlpadku naruszeniaprzez czlonka Zwiqzkt praw4 postanowiei
Statutu, zasad wspG2ycia spolecznegolub etyki zawodowej, wla6ciwy
organZwi4zku mo2estosowainastepujqceSrodkioddzialy'wania:
1 / upomnienie,
z/ nagana,
3/ votum nieufno6ci
4t odwolaniez pelnionejfunkcji,
5t wykltczenie ze Zwiqzktl

2. Uchwaia o zastosowaniuwobec czlonka Zwiqzku Srodk6woddzialywania
powinna by6 podjeta po wcze6niejszymwysluchaniu zainteresowanego.
Je2eli pomimo zawiadomieniaczlonek,bez uzasadnionychprzyczyn, nie
wstawi sig przed ten organ, to powyisza uchwala mo2e zapa!;6 z
pominiEciem
obowi4Tkuwysfuchania.
3 . Uchwalg o udzieleniu upomnienia lub nagany podejmuje siq zwykl4
wigkszo6ciqglos6w,przy obecno5cipowy2ejpolowy czlonk6worganu.
4. Uchwalenievotum nieufno(ci wymagauzyskania2/3 glos6w przy quorum

powyzej polowy czlonk6w wiaiciwego organu.Skutkujeona zawieszeniem
w prawachczlonka, lub w pelnieniu dotychczasowejfunkcji zwi44kowej,
do czasurozstrzygniEcia
odwolaniaprzezuprawnionlorgan.
5 . Uchwalq o zastosowaniuSrodk6woddzialyvania, okre$lonychw ust. 1
w punktach 4 i 5, podejmuje sig kwalifikowan4 wiqkszoSciqglos6w.
Oznaczato, 2,eza podjqciemuchwalymusi sig opowiedzie( co najmntej2/3
os6bwchodz4cychw sHadwla6ciwegoorganu.
Odwolanie od uchwaly, o kt6rej mowa w ust. 2, przysluguje
zainteresowaremudo wNadzZwiryka wyzszegoszczebla-Odwoianiewnosi

siQ \r terminie 30 dni od daty dorQczenia odpisu uchwaly.
Organ odwolawczy podejmuje decyzjq r*ryklq wigkszo5ciq glos6w,
rozstrzygalqco utrrymaniu , uchyleniulub zmianieSrodkaoddziatywania,a
jego decyzjajest ostateczna.
dopisadpunkt 4 o tre6ci: ,,bradczymy udzial w
4. art. 16.
zavqdzarrych g)osowaniach".
w drugim zdaniu,po slowach:,,Ponadto"wstawii
5. art.26,1,
zdanie,jako organnadrzqdnywobecjednostekorganizacyjnychZwiryku" .
6. art.30.2.

-

dopisa6,,oraz
osobyl"rymienione
w art. 10ust.2 i 3.".

7. arr.32.2.1,
w miejsceKonferencjicorocznychw prowadzi6zapis
o Konferencjach,,wpolowiekadencji".
8. art.43.1.
marketingowej".

w punkcie 4 dopisai zdanie: ,,reklamowej i

9. art.43.l.
i szkoleniowej".

dopisa6punkt5 o treSci:,,2 dziatalnoiciwydawniczej

10.art. 43.1. -

dopisa6punkt6 o tre6ci:,, z lokatbankowych".

w punkcie 3 dopisai zdanie o feSci ,,lub
1l. art.43.3.
przebywaj4cychna urlopie bezplatnym".
dopisa6 ust. 6 o tresci: uslala siq nastEpuj4cy
12.^rt.43.
procentowypodzial skladki pomigdzyZarzqd Gl6wny oraz zarzqdyokrqgowe
i terenowe:
I/ ZarzqdTernowy
2l ZarzqdOkrggowy
3/ ZarzqdGl6wny

-
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