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Nazwa, siedziba, cel i fundusze Stowarzyszenia.

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę »Związku Zie-
mian« w Krakowie.

§ 2. Siedzibą jego jest Kraków.
§ 3. Celem Stowarzyszenia jest:

aj służba Krajowi w naj obszerniejszym znaczeniu
przez zrzeszenie zawodowe ziemian (właścicieli
i dzierżawców gospodarstw folwarcznych), bez
względu na przynależność do stronnictw poli-
tycznych;

b) wpływ na spełnienie społecznych i narodowych
zadań i obowiązków zawodu ziemiańskiego,
pielęgnowanie jednolitości w działaniu i łączno-
ści wśród ziemian;

e) obrona warsztatów rolnych przed wszelkiemi
'zakusami destrukcyjnymi:

d) podnoszenie produkcji przez wzmocnienie i udo-
skonalenie sprawności wasztatów rolnych i przez
kształcenie młodzieży za ,pomocą kursów rolni-
czych, zawodowych praktyk rolniczych i t. p.;

e) wzajemna zawodowa samopomoc w najszerszym
znaczeniu, a zwłaszcza przy uruchomieniu, od-
budowie i obronie zagrożonych warsztatów
rolnych;

fi zastępowanie wobec władz interesów ziemiań-
stwa, wyrabianie i podnoszenie zawodowej go-
dności stanu ziemiańskiego, jako producentów,
pracodawców, kupców, sąsiadów, obywateli.
gminy i Kraju.
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·.'CZCIONKAMI .DRUKARNI ZWIĄZKOWEJ' W KRAKOWIE
pod zarządem Józefa Dziubanowskiego.
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.''.§ 4. Środkami, wiodącemi do spełnienia po-
,! "wyższych celów są: " • '

j' , a) urządzanie zgromadzeń wszystkich swych człon-
.: ków i organizowanie zrzeszeń powiatowych lub

okręgowych; ,. ,I " '
. b) ,wpływanie, na, opinję 'publiczną przez pisma,

odczyty, broszury i wyczerpujące, publikacje; ,
c) branie czynnego' udźiału ' w pracach, z zakresu
" pali tyki agrarnej; "

,':d) powoływanie dożycia' czasowych i stałych ko-
, misji, z ,członków Stowarzyszenia z prawem
:' l. I"kooptacji fachowych sił z-poza członków Sto-

'war~yszenia:;' I" "I, /
,'eJ' opieka nad racjonalną produkcją wśród ziemian ;
,j) wywieranie. stanowczego wpływu na sposób

, .. spełniania przez członków obowiązków wobec
, , ,'zieini. . ,,' ," ,

'<;'1 § s· .Fundusze Stowarzyszenia składają się:
, ,a) .z wkładek członków, których minimum oznacza
" ,',' Walne Zgroniadzenie, a' które członkowie uisz-

'.':, czają za pośrednictwem odnośnych Wydziałów
, Kół; powiatowych;, ~
b) z uzyskanych darówvzapisów.zarobków z przed-

siębiorstw ewentualnych i zaoszczędzonych do-
,!,:, ,:,chodów. ,",', ' ' '.
, ,\ Stowarzyszenie może stworzyć specjalne Iundu-

I • I' sze' ria specjalnejego celę. " '
" !.~; " Członkowie zwyczajni.

- ,
" ,§ 6., Członkiem może być każdy obywatel Pań-
'stwa 'Polskiego bez, różnicy płci, który ukończył
,ir lat życia 'i kogo na przedstawienie 2 członków
przyjmie Wydział.: lub Wydział Koła powiatowego
i który złoży pismo oświadczające," że, znane mu są
obowiązki, wynikające z postanowień statutu.

! ",Członkowie rekrutują się z właścicieli i dzier-
żawców gospodarstw folwarcznych,oraz wszystkich, 1

. którzy bezpośrednio lub pośrednio zajmują się spra-
1 , '"wami gospodarstwa wiejskiego..
,

,Io'!;

!
!
!
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§ 7. Każdy członek ma prawo :

a) uczestniczyć' w zebraniach, przemawiać, głoso-
wać, stawiać wnioski w granicach regulaminu;

b) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia.
Każdy członek ma obowiązek:

a) ,uiszczania: wkładek oznaczonych przez Walne
Zgromadzenie; ,

b) postępowania zawsze i wszędzie w duchu prze-
pisów Stowarzyszenia." ,
§8: Członkiem Stowarzyszenia być przestaje:

aj kto dobrowolnie i niego wystąpił ;
b) ktozalega z wkładkami przez dwa lata pomimo

trzykrotnych upomnień;
c) kto utracił prawo własnowolnego rozporządza-

nia majątkiem;
'd) kto majętność swoją bez pozwolenia Wydziału,

w całości lub częściowo w ręce, zdaniem Rady
Głównej, dla dobra społeczeństwa Polskiego
niepożądanie, sprzeda lub wydzierżawi ;

e) ,kto działał na szkodę Stowarzyszenia, lub też
na szkodę .interesów celami jego objętych,
wreszcie kto popełnił czyn niehonorowy.
Wykluczenie z przyczyn aj b) e) zarządza Wy-

dział Stowarzyszenia samodzielnie, zaś z powodów
pod d) i' e) uchwala tylko na podstawie wniosków
Sądu Stowarzyszenia. '

Wydziałowi przysługuje prawo ściągania nie-
zapłaconych wkładek za pośrednictwem Wydziałów
Kół pawia towych.

, Wystąpienie i wyklućzenie członka, nie uwalnia
go od żapłacenia zaległych wkładek, do czego każdy
członek pisemnie się zobowiązuje.

'.
-,

Członkowie honorowi.

,,§ 9. Członków honorowych mianuje Walne
Zgromadzenie na wniosek Rady Głównej, z pośród
osób' zasłużonych, czy to wogóle około publicznego'
dobra, czy też w szczególności .około rozwoju Sto-



~-"
6 7

u-

-'

r.
v.:arzyszenia. C;złonkowie honorowi,' korzystaj ą ~ wszel-
kich .praw,me· będac obowiązanitdó rponoszenia źa-
d?-ychciężarÓ':"" o ile ni~ zgłoszą swego tprzystąpie-
ma na członków, zwyczajnych. .

.Organa Stowarzyszenia.
. § IQ: Czynności. Stowarzysaeniazałatwiają ;

a) 'Walne Zgromadzenie;
b) Rada Główna ;. . -
e) Wydział;

. d) Koła powiatowe; .
, e) Komisja kontrolująca ~ .
.. './) .Sąd .Stówarzyszenia. .

t , .'J!

'.Walne Zgromadzenie.
.§ II.. W~lne Zgromadzenie zwołuje ~rezes w po-

rozumieniu z Wydziałem co najmniej raz do roku
w maju. Nadto Wydział' obowiązany jest zwołać
na~z'Wy~zajne Wa~n~ Zgr?ma.dż~nie. na żą~anie Rady

-Ż, G,łownej,albo tez jednej dziesiątej CZęŚCI członków
S~owarzys~enia,.· w ciąĘ'~ i.niesiąca, od daty otrzyma-

: ma tego. żądania 'l1a pISIDIe. Każde Walne Zzroma-
~zenie musi być zwołane za pomocą listów, o~ejmu-
HCYc~ porządek dzienny, a nadanych na pocztę na

',15 dn~ przed iterrninem Walnego Zgromadzenia.
.' .§ 12. Do zakresu Walnego Zgromadzenia na-

leżą. sprawy następujące:' .
aj rozprawy i uchwały;

.1) co do sprawozdań i wniosków Rady Głów-
nej" Wydziału. i Komisji Kontrolującej.
. '. 2) Co do wysokości wkładek. .

... ' 3) Co do wniosków członkówSt6warzyszenia'
jeżt:li zostały przedłożone na piśmie Wydziałowi n~
~ś~ dn,i .prze~ termir;err: Walnego. Zgromadzenia
z żądaniem umIeszcze:~l1a Ich na porządku dziennym
Walnego Zgromadzema. . . . .

-Ż, 4)' Co .do zmiany statutu i rozwiązania Stewa-
rzyszenia, .

I.
i

l.,,:

b) Wybory prezesa Stowarzyszenia i trzech wice-
prezesów, tylu członków Rady Głównej ilu pre-
zesów Kół powiatowych w jej skład z urzędu.

. wchodzi mniej ośmiu, wreszcie wybory Komisji
Kontrolującej i Sądu Stowarzyszenia. Wnioski,
które nie były objęte porządkiem dziennym
Walnego Zgromadzenia mogą po obradach być
tylko przekazane do rozpatrzenia Radzie Głów-
nej, lub Wydziałowi.

. § ~3. Walne Zgromadzenie może przystąpić do
powzięcia ważnych uchwał, jeżeli przynajmniej jedna
piąta część członków do głosowania upoważnionych
osobiście jest obecna. O ile porządek dzienny nie
obejmuje wniosku na rozwiązanie Stowarzyszenia,
Wydział ma prawo, zwołując Walne Zgromadzenie,
zapowiedzieć, że w razie braku kompletu odbędzie się
o godzinę później w tym samym dniu, w tym sa-
mymTokalu i z tym samym porządkiem dziennym,
następne Walne Zgromadzenie, które będzie zdolne
do powzięcia obowiązujących wszystkich członków
uchwał, bez względu na ilość uczestników. Gdy
Wydział takiej zapowiedzi nie ogłosi, lub gdy chodzi
o rozwiązanie Stowarzyszenia, musi w razie braku
kompletu nastąpić ponowne zwołanie Walnego Zgro-
madzenia, z tym samym porządkiem dziennym i z ter-
minem co najmniej 12 dni od daty, na którą zwołane
było niedoszłe do skutku Walne Zgromadzenie. To
ponowne Walne Zgromadzenie zdolne będzie po-
wziąć ważne uchwały, porządkiem dziennym objęte,
bez względu na komplet ..

Do ważności uchwał i wyborów potrzebną jest
bezwzględna większość głosów oddanych. W razie
równości głosów przeważa to zdanie, za którern się
przewodniczący oświadczy.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
uchwalone być mogą jedynie większością dwóch
trzecich głosów oddanych. Uchwała na rozwiązanie-
Stowarzyszenia może być powziętą jedynie w ob e-

. cności co najmniej połowy członków upoważnionych
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do głosowania) chyba) że, pierwsze dla: tego celu
zwołane Walne Zgro.madzenie nie doszło do skutku
z' braku kompletu. Wybory odbywają się za pomocą
kartek) W razie jednak jednoinyślnej odnośnej, uch wały
mogą się odbyć przez jawne głosowanie, Jeżeli przy,
pierwszym wyborze nie uzyskano bezwzględnej'
większości głosów następuje wybór ściślejszy. W razie
równości głosów rozstrzyga los. Przy obliczaniu gło-
sujących oddana biała kartka nie liczy się. Prze-
wodniczący może zarządzić imienne głosowanie.

Rada Główna,

§ 14. Rada główna składa się, z prezesów Kół
powiatowych Stowarzyszenia) oraz takiej samej liczby
członków 'mniej ośmiu)' wybieranych co trzy lata

,przez Walne Zgromadzenie) wreszcie z osób koopto-
'wanyc1i~ przez Radę Główną. Liczba kooptowanych
nie może przekraczać ośmiu 'osób. ,
, ,§ 15, Rada Główna wybiera Wydział) a z pośród

'wice~prezesów Stowarzyszenia przewodniczącego Wy-
działu', 'uchwala budżet Stowarzyszenia) jakoteż
w szczególności wysokość wynagrodzenia płatnych
-członków, Wydziału), wysokość dyet i sposób obli-

- czania ,kosztó\-v podróży dla reszty jego członków.
, ,.Do Rady Głównej należy nadto nadzór nad czyn-
, riościami Wydziału, uchwalanie wniosków na Walne

Zgromadzenie, oraz rozprawy' i uchwały co' do spra-
wozdań i wniosków Wydziału) jakoteż co do wnio-
sków i interpelacji członków Rady Głównej) lub
innych, organów' Stowarzyszenia
, , § 16. Do prawomocności uchwał Rady Głównej,

,która obradujeipod przewodnictwem Prezesa Stowa-:
,rzyszenia lub jego zastępcy! wymaganą jest obecność

co 'najmniej jednej trzeciej członków, jej) licząc "w to
przewodniczącego i bezwzględna większość głosów.
W. razie równości, głosów rozstrzyga przewodniczący.
,'". -§,I7.:'Rac1ę· zwołuje Wydział \V' porozumieniu
z prezesem Stowarzyszenia)' ile razy zajdzie tego po-

9
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trzeba co 'najmniej zaś cztery razy do roku. Na żą-:

danie ro-ciu członków, Rady) Wydział obowiązany
jest zwołać posiedzenie Rady w ciągu dwu. tygodni
od daty otrzymania tego żądania na piśmie.

§ 18. Do chwili ukonstytuowania się nowej
Rady Głównej urzęduje ona zawsze w składzie po-
przednim. Zasada ta dotyczy zresztą wszystkich or-
ganów Stowarzyszenia.

, I

Wydział.

§ 19. Wydział składa się ze swego przewodni-
czącego) oraz z siedmiu osób wybranych przez Radę
główną z pośród, swych własnych członków. Wydział
może kooptować nadto do swego grona dalsze cztery
osoby. Wydział wybiera z pośród siebie zastępcę
przewodniczącego) generalnego sekretarza Stowarzy-
szenia i jego zastępcę oraz uchwala regulamin dla
siebie i dla Komisji ściślejszej, oraz załatwia wszyst-
kie sprawy Stowarzyszenia nie przekazane tym sta-
tutem innym organom.

§ 20. Posiedzenie Wydziału zwołuje jego prze-
wodniczący, względnie jego zastępca ile razy zaj-
dzie tego potrzeba, przynajmniej zaś raz .na miesiąc.
Zwołanie Wydziału musi również nastąpić) i to
w ciągu ośmiu dni, jeżeli tego zażąda przynajmniej
dwóch jego członków. Do ważności obrad) któremi
kieruje przewodniczący Wydziału, lub jego zastępca
wymaganą jest obecność przynajmniej trzech człon-
ków z wyboru prócz przewodniczącego. Uchwały
zapadają bezwzględną większością głosów) w razie
równości rozstrzyga przewodniczący.

§ 21. W razie ustąpienia przewodniczącego ma
jego zastępca zwołać natychmiast) a najdalej do dni
rą-tu .Wydział) celem dokonania tymczasowego wy-
boru Inastępcy.

Następca urzęduje jako przewodniczący Wy-
działu) a równocześnie jako wiceprezes Stowarzysze-
nia aż do najbliższego zebrania' Rady Głównej.
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" . -, §: ~2·.:Przewodniczący Wydziału . oraz sekretarz
,Stbwa~zyszenia 'urzędująstale i pobierają uchwalane.
"przez Radę Główną . wynagrodzenie. Rawnież urzę-
dują. stale iża dyetami, jeden z sześciu- dalszych
człónkówWydziałów, pochodzących z wyboru. Urzę-
dowanie owych członków odbywa się kadencjami.
Kolejność stałego. urzędowaniaLczas trwania kaden-
cji, ustalą interesowani członkawie w porozumieniu

.', ·z. 'przewodniczącyrn Wydziału. Przewodniczący Wy-
działu, oraz sekretarz generalny stanowią wraz z tym
członkiem Wydziału, który odbywa swą kadencję,
Komisję '·ściślejszą Wydziału, upoważnioną r.

"·•.···:a) do-załatwiania spraw bieżącychi.Stowarzyszenia;
~.b / do-kierowaniajego biurem; . . ..'

" 'e) do decydowania kolegjalnie, a sprawach wcho-
.' . dzących w zakres działania .Wydziału, jeżeli

: tego' nagła rzachodzi ,patrzebaja .zwałanie Wy-
. :działu 'naraziłaby in teresa Stowarzyszenia na

zwł?kę.

Koła powiatowe.

. . §23. W powiecie, w którym mieszka przynaj-
mniej 10--'--15 członków, powstaje Koło powiatowe

. Związku Ziemian w Krakawie z siedzibą w odnośnym
".mieście powiatowym; ..w powiatach, . w których ilość
.członków jest niższą od dziesięciu, Wydział zakłada

" "Koło powiatawez członków ,zamieszkałych w .dwu
'. lub więcej .sąsiednich powiatach, Zadaniem powia-
towego Koła jest:krzev,1ienie na obszarze swego ..

'powiatu wszystkich celów Stowarzyszenia, określo-
nych w §·fie3-cim aj b) e) d) i ej statutu, jakateż

<zastępowanie interesów ziemiaństwa swego powiatu
, 'wobec władz powiatowychii wobec .zarządu Związku,

..wyrabianie i podnoszeniezawodowej godności stanu
.,ziemiańskiega,. jako producentów, pracadawców ,

• f kupców, sąsiadów, obywateli gminy i Kraju.
,Do władz krajowych i wyższych' odnosić się

.może Koło tylko. za pośrednictwem Wydziału Z, Z.

,
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Pr~wa umieszczania j~kichkalwiekenuncjacji w pra-
sie przysługuje wyłącznie tylko. W:alne~u Zgroma-
dzeniu, .Radzie Głównej lub WydzIa.ławI. Wszyst~a
co nie jest zastrzeźonem :dla z.ebra::ua Koła Pow~a-
towezo 'załatwia w zakresie działania Koła, Wydział~ r .
Koła." ' ,

Wydział Kała Powiatowego skła~a się z trzech
do pięciu członków, t. j. z preze.sa, ,wIceprezesa, se-
kretarza i dwóch członków Wydziału, Prezesa, sekre-
tarza i dwóch członków wybiera Zebranie Koła po-
wiatowęzo na trzy lata, a wiceprezesa mianuje Wy-
dział Z~ązku Zi.emian na takiż. przebieg czasu. .

. § 24.\"vydzIał Koła zwołuje prezes, względm.e
jego. zastępca, ile razy zajdzie tego. ~atrzeb,a, co. naj-
mniej zaś raz na miesiąc. .Na żąd.ame dwach człon-
ków Wydziału Koła, obowiązany Jest preze.s, wzglę-
dnie jego. zastępca zwołać pa!?ie,~z~nie Wy~zlału. Kała
w ciągu tygodnia od daty dojścia tego żądania da
jego. wiadomości, " . . .

. S 25· Zebranie Kała zwołuje :Wy~z.tał ~ała Ile
razy zajdzie tego. patrz<:;ba, C? naJn1l11eJ za~ cztery
razy do roku. N a żądanie S·ClU c,:łankaw l"-oła. WI-
nien Wydział Koła zwołać zebranie Koła w CIągu
dwu tygadni od daty dojścia tego żądania da wia-

'damaści Wydziału. . '
, § 26. Do zebrania Koła należą wybory Wydziału

Koła· uchwalanie wysokości specjalnych wkładek
.członków, przeznaczonych dla c~lów, ~(oła, uchwala;
nie budżetu Koła a w szczególności wynagrodzen, .
za prowadzenie biura Koła, wreszcie rozpr~ wy
i uchwały co. do sprawozdań' wniosków Wydziału
Koła i członków. .'

§ 27. Do ważności ,t:chwał ~oł<l: i. 'Yydzi.ału K~ł~ ,
wymaganą jest obecnosc co na~mmeJ JedneJ trze~IeJ
członków, licząc w to przewocl11lcząceg?, którym Jest
prezes Koła, względnie jeg<;>zas,tępca;, .1 bezw~ględna
większość głosów: W razie rownoscl głosow raz-
strzyga przewodniczący.. " .

§ 28. Nad organizacją Koł powiatowych czuwa

I

I
I

I

t
I
l,

------------- '----_._---



. ,',

12 -

Wydział Związku. Ziemian, któremu prezes Koła,
względnie ,jego· zastępca, winien donosić o każdy~

, 'zebraniu Koła co najmniej na ośm dni przed tegIll-'
nem zebrania i przedkładać' protokoły zebrań.' .

. ., J: Wydział ma/prawo delegowaćna zebranieKoła
'swego' upełnomocnionego' delegata z, głosem do-
.radczym. '.' , .,' ,, . ..' . ' ,

, ':§ 29, Jeden z członków Wydziału Koła winien
~tale prowadzić biuro w siedzibie Koła. Ewentualnie

, może zebranie Koła, uch walić, że. czynią. to na, prze-
mhnkadencjami poszczególni członkowie Wydziału
Koła. lub stale przyjęty odpowiedni urzędnik, płatny.

, O ile biuro prowadzą członkowie Wydziału i.Koła,'
. winniLpobierać wynagrodzenia, którego wysokość

:i sposób obliczania uchwala .zebranie Koła ...
'§ 30. Specjalny fundusz Koła składa s~ę:

'a) z specjalnych dla Koła przez zebranie Koła
uchwalonych wkładek członków; ,

,b) z uzyskanych darów,zapisów, zarobków z przed-
siębiorstw ewentualnych i zaoszczędzonych do-

" 'chodów'
" ,Koło może stworzyć specjalne fundusze na

specjalne s:-V0je~ele., , . , . .
'. ' 'WydzIałowI Koła przysługuje prawo setągama
niezapłaconych wkładek. Wystąpienie lub. wyklu-
'<:żenie członka nie, uwalnia. go od' obowiązku zapła-
ceniatzaległych wkładek,

, § 3I. Prezes Koła, wżglę~nie je~o ~ast~pca, re-,
'prezentuje Koło na zewnątrz l podpisuje pisma od
'Koła pochodzące. . .

Komisja Kontrolująca.
" ,~§ 32. K~misja' kontrolująca składa' się z trzech
członków idwóch zastępców, wybranych przez Walne
Zgromadzenie na jeden role Bada imieniem, Stewa-

;' 'rzyszenia,a w komplecie trzech osób, rachunki z za-
rządu 'majątkiem Stowarzyszenia i przedkłada Wal-
nemu: Zgromadzeniu wniosek o udzielenie lub od-
mówienie Wydziałowi absolutorjum,.Ó: .
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Sąd Stowarzyszenia. (\
§33. Spory wynikające ze stosunków Stewa-

rzyszenia załatwia Sąd Stowarzyszenia.
Sąd' Stowarzyszenia składa się z pięciu czł~n-

ków i dwóch zastępców wybranych z poza członk~w
Wydziału na rok jeden przez Walne Zgromadzenie.

Działa w wypadkach: . .
a) gdy Rada G:łó,:"nc:.lub 'YydZ1ał poda wniosek.

o rozpatrzeme Jaktejk~lwlek .sp~awy;,
b) gdy. między członkan:1 wyn~kn:e spor ze sto-

sunków Stowarzyszenia wymkając~; .
ej jeżeli jeden z członk~w za pośr~dmctw:em Wy:

działu zażąda zbadania -uwłaczających jego CZCI
zarzutów.
§ 34, Sąd' urzęduje conajmniej wl.icz~ie trz.ech

członków, którzy ze swego grona wybierają każde-
razowo przewodniczącego.
- Tenże Sąd vi dochodzeniach swoich nie jest

krępowany żadnemi formami uchwały i orzeczen~a
jego, od których nie. ma ż~d?ego da}szego odw.ołam~
zapadają zwykłą większością głosow1 w razl~ zas
równości głosów przew~ży to ~da~le do ~t?rego,
przewodniczący przystąpi. W razie nieobecności, lub
dłużej trwającej przesz~ody ~tóreg~ ~ czło?ków Sądu
Stowarzyszenia wstąp! na jego n:!eJsce jeden z za:
stępców, który do tego losem będzie powołany z term,
zupełnie samemi prawami.

I,
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Ogólne postanowienia dotyczące Organów
, Zarządu.

, § 35. Prezes Stowarzyszenia zastępuje je na
zewnątrz i jako taki jest z urzędu członkiem wszyst-
kich, organów zarządu. ' . . . .

Wszystkie pisma i dokumerita podpisuje rmie-
niem Stowarzyszenia jego prezes oraz sekretarz ge-
neralny. . . .

W razie gdy doznają przeszkody w wypełnianiu
swych czynności wyręczają ich zastępcy. W szcze-
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gólności zastępuje' prezesa ten wiceprezes, który jest
równocześnie przewodniczącym Wydziału i jedynie na
Walnem Zgromadzeniu i na zebraniu Rady Głównej
zastępują go wiceprezesi wybrani przez Walne Zgro-
madzenie' w skład Wydziału nie wchodzący, w nie-

. obecności ich naj starszy wiekiem z pośród członków
zebranych;

.' Okres urzędowania organów Zarządu z wyboru
, pochodzących trwa trzy lata:.. '

§36 .. W razie wyjazdu członków na zlecenie
Stowarzyszenia i w jego sprawach poza miejsce' ich

. stałego zamieszkania, przysługuje im prawo do po-
boru kosztów podróży i dyet, których wysokość
oznaczy Rada: Główna.' Prawo to przysługuje także
członkom Wydziału. Nie dotyczy to wypadków w któ-
rych członkowie odbywają podróż na Walne Zgroma-
dzenie lub inne zebrania Stowarzvszenia.

, § 37. Każdy organ uchwala' w razie potrzeby
.regulamin swych czynności. ,

Rozwiązanie' Stowarzyszenia.
§ 38. Rozwiązanie Stowarzysźenia uchwalić'

może Walne .Zgromadzenie w sposób przepisany.
§-fem I3, W razie rozwiązania Stowarzyszenia uchwali

, . Walne Zgromadzenie na jaki cel 'majątek Stowarzy- I
szenia należy przeznaczyć. Odnośnie do funduszów" II

będących osobną własnością Kół powiatowych, cel
.taki uchwalić mogą-odnośne zebrania Kół. I'

Jeżeli. które z Kół \celu tego nie. uchwali, fun-
dusze jego przechodzą na cel uchwalony przez Walne ·t
Zgromadzenie: '

: , ~


