ZESTAWIENIE POPRAWEK KOMISJI STATUTOWEJ DO PROJEKTU STATUTU PZŁ
Numer
poprawki
1.

Miejsce
poprawki
§4 ust. 2

2.

§4 ust. 2

3.
4.

§6
§102

Treść poprawki
dodać pkt 13 o treści:
13) wspieranie i organizowanie szkoleń w zakresie strzelectwa
myśliwskiego, użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
dodać pkt 14 o treści:
14) współpracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie czynnej ochrony przyrody.
§6 skreśla się
§102 otrzymuje brzmienie:
§102.
1. Koło łowieckie składa wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego w
zarządzie okręgowym, w okręgu, w którym znajduje się obwód łowiecki lub
największa część obwodu łowieckiego.
2. Opinię w przedmiocie wniosku opracowuje komisja do spraw opiniowania
wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, powoływana przez okręgowy
zjazd delegatów spośród delegatów na krajowy zjazd delegatów. W skład tej
komisji wchodzi łowczy okręgowy z danego okręgu. Komisja liczy nie mniej
niż 3(trzech) członków. Nadto, w pracach komisji, na prawach jej członka,
mogą uczestniczyć wyznaczeni przedstawiciele: regionalnej dyrekcji
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwej izby
rolniczej oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na terenie
działania których znajduje się obwód łowiecki lub największa część obwodu
łowieckiego.
3. Komisja w toku dokonywania oceny wniosków może zwrócić się do koła
łowieckiego – wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów lub złożenie
wyjaśnień.
4. Komisja ustala opinię na piśmie i zaznajamia z nią koło łowieckie –
wnioskodawcę.
5. Koło łowieckie ‐ wnioskodawca może zgłosić do opinii zastrzeżenia oraz
złożyć wniosek o zmianę opinii w przedmiocie wniosku koła łowieckiego o
dzierżawę obwodu łowieckiego.
6. Od ostatecznej opinii komisji nie przysługuje odwołanie.
7. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, z pozytywną opinia komisji,
jest przekazywany przez zarząd okręgowy do wydzierżawiającego, zgodnie z
art. 29 ust. 1 pkt 1‐3 ustawy.

Uwagi

5.

§84 ust. 4 pkt 17

6.

§99

7.

§1 ust 1

8.

§4 ust 2 pkt 3

9.
10.

§4 ust 2 pkt 7
§4 ust 2 pkt 8

11.
12.

§4 ust 2 pkt 10
§5 ust 4

13.

§7 ust 3

w przypadku przyjęcia poprawki nr 4 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
17) ustalanie szczegółowych kryteriów i zasad oceny wniosków kół
łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich w postępowaniach o
wydzierżawienie obwodów łowieckich”;
w przypadku przyjęcia poprawki nr 4 w § 99 po punkcie 8) dodać punkt 9) w
brzmieniu:
„9) powołanie komisji do spraw opiniowania wniosków kół łowieckich o
dzierżawę obwodów łowieckich;”
i po tym punkcie zmienić numerację kolejnych punktów w tym paragrafie.
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Polski Związek Łowiecki, zwany dalej ,,Zrzeszeniem”, jest zrzeszeniem
osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez
hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony
poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) rozwijanie łowiectwa;
pkt 7 skreśla się
pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) wspieranie działalności bibliotek i muzeów łowieckich;
pkt 10 skreśla się
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Członkowie założyciele koła łowieckiego składają deklarację w zarządzie
okręgowym właściwym dla siedziby koła łowieckiego. Wpisowe uiszczane
jest przez koło łowieckie po wpisaniu do rejestru kół łowieckich.
w ust 3 skreśla się słowo „większości”

14.

§9 ust 2 pkt 3

w pkt. 3 skreślić słowo „zeznania”

15.

§9 ust 2 pkt 5

16.

§12 ust 9

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) powiadamiać właściwy zarząd okręgowy o zmianie miejsca pobytu
stałego w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany;
ust. 9 otrzymuje uzupełnione brzmienie:
9. W przypadku niezaliczenia odbycia stażu kandydat może zwrócić się w
terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia do zarządu
okręgowego właściwego dla koła łowieckiego, a w przypadku ośrodków
hodowli zwierzyny zarządzanych przez Zrzeszenie lub będących w gestii
innych podmiotów do Zarządu Głównego, o zbadanie w trybie nadzoru

ujednolicenie definicji
„Zrzeszenia” z ustawą

usunięcie nieprecyzyjnego
zapisu
powtarza zadania z ustawy
pierwsza część punktu
powtarza zadania z ustawy
powtarza zadania z ustawy
wpisowe uiszcza koło, a nie
członkowie założyciele
usunięcie nieprecyzyjnego
zapisu
zeznania są zabezpieczone
dla postepowań przez sądami
dostosowanie do
obowiązujących ustawy
doprecyzowano termin

zasadności uchwały zarządu koła lub decyzji kierownika ośrodka hodowli
zwierzyny.
pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
3) zalegania ze składkami członkowskimi ponad 6 miesięcy, przy czym
skreślenie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu za potwierdzeniem
odbioru do wpłacenia zaległych składek w terminie 30 dni od otrzymania
wezwania.
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) rezygnacji z członkostwa w Zrzeszeniu
pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
4)zalegania ze składkami członkowskimi ponad 3 miesiące, przy czym
skreślenie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu za potwierdzeniem
odbioru do wpłacenia zaległych składek w terminie 30 dni od otrzymania
wezwania.
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.Ponowne nabycie członkostwa w Zrzeszeniu osoby, o której mowa w § 14
ust. 2 pkt 2, może nastąpić po zatarciu skazania.
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Potwierdzeniem członkostwa osoby fizycznej w Zrzeszeniu jest
legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego.
ust 3 skreśla się

17.

§14 ust 1 pkt 3

18.

§14 ust 2 pkt 1

19.

§14 ust 2 pkt 4

20.

§16 ust 1

21.

§18 ust 1

22.

§19 ust 3

23.

§21 ust 1

24.

§23 pkt 10

25.

§23 pkt 11

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia założyciele koła składają we
właściwym ze względu na siedzibę koła zarządzie okręgowym.
pkt 10 otrzymuje skrócone brzmienie:
10) realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych ustawą;
w pkt 11 skreśla się słowa „Prawo łowieckie”

26.
27.
28.
29.

§26 ust. 3
§27 ust. 1
§30 pkt 1
§30 pkt 9

w ust. 3 po słowach „w terminie 30 dni od” dodaje się „dnia”
w ust. 1 wyrazy „Walne Zgromadzenie” zostają zapisane małymi literami
w pkt. 1 wyrazy „prawa łowieckiego” zastępuje się wyrazem „ustawy”
w pkt. 9 skreślić słowo „zeznania”

30.

§32 ust. 1 pkt 1

pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1) rezygnacji z członkostwa w kole;

poprawiono omyłkę pisarską
i doprecyzowano termin
wpłaty
w statucie nie ma pojęcia
wystąpienia
doprecyzowano termin
wpłaty

w Statucie jest mowa o
nabyciu członkostwa
legitymacja wydawana jest
jedynie osobom fizycznym
moment uzyskania
osobowości prawnej określa
ustawa
doprecyzowano miejsce
składania wniosku

przez ustawę rozumie się
ustawę Prawo łowieckie
doprecyzowanie przepisu
ujednolicenie w Statucie
doprecyzowanie przepisu
zeznania są zabezpieczone
dla postepowań przez sądami
w statucie nie ma pojęcia
wystąpienia

31.

§32 ust. 3

32.

§33 ust. 1

33.
34.

§36 ust. 1
§40 ust. 5

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W przypadku ustania członkostwa skreśla się członka z listy członków
koła.
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
1) nieprzestrzegania uchwał organów koła;
2)nieusprawiedliwionego uchylania się od wykonywania obowiązków
nałożonych przez uprawnione organy koła;
3)rażącego naruszania zasad etyki łowieckiej lub dobrych obyczajów.
ust. 1 skreśla się
ust. 5 skreśla się

35.

§43 ust. 1

ust. 1 skreśla się

36.

§47 ust. 1

w ust. 1 skreśla się zdanie drugie.

37.
38.
39.
40.
41.

§53 ust. 1
§57 ust. 1 pkt 3 lit b
ic
§57 ust. 6
§78
§81 ust. 4

42.

§84 ust. 1‐3

w ust. 1 skreśla się zwrot „z uwzględnieniem §41 ust.2”
w pkt 3: w lit b) skreśla się wyraz „wpływy”, w lit. c) skreśla się wyraz
„dochody”
ust. 6 skreśla się
§78 skreśla się
ust. 4 otrzymuje skrócone brzmienie:
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1) projekt porządku obrad;
2)projekt regulaminu obrad.
Z pozostałej treści tworzy się ust. 5 o brzmieniu:
5. W przypadku zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów do
zawiadomienia dołącza się także:
1) sprawozdanie Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia;
2) projekty uchwał proponowanych przez Naczelną Radę Łowiecką;
3) wnioski o nadanie członkostwa honorowego Zrzeszenia.
ust. 1‐3 otrzymują nowe brzmienie scalone w dwa ustępy o treści:
1. Naczelna Rada Łowiecka sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu
Głównego we wszystkich dziedzinach jego działalności w oparciu o kryteria

doprecyzowanie zapisu
wykreślono przesłanki, które
dotyczą wykluczenia ze
Zrzeszenia oraz stwarzające
problemy interpretacyjne
przepis powtarza ustawę
dostarczanie korespondencji
drogą elektroniczną zostało
uregulowane w §109 ust. 8
proponuje się obligatoryjne
kworum
posiedzenia z
wykorzystaniem komunikacji
na odległość uregulowano w
§109 ust. 6
nieprecyzyjne odesłanie
uporządkowano zapisy
przepis powtarza ustawę
przepis powtarza ustawę
nadanie przejrzystości
przepisu

43.

§84 ust. 4 pkt 10

legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, transparentności i
jawności.
2. Naczelna Rada Łowiecka realizuje swoje zadania nadzorcze powołując
komisje i zespoły spośród swoich członków.
pkt 10 skreśla się

44.

§84 ust. 4 pkt 11

pkt 11 skreśla się

45.

§84 ust. 4 pkt 15

46.

§84 ust. 4 pkt 19

pkt 15 otrzymuje brzmienie:
15) opracowywanie stanowiska Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawach
tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa;
w pkt. 19 skreśla się „oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu”

47.
48.

§85 ust. 2
§86 ust. 4

49.
50.
51.
52.

§87 ust. 1 pkt 1
§87 ust. 1 pkt 4 i 5
§88 ust. 1
§88 ust. 3 pkt 10

53.

§88 ust. 3 pkt 25

54.

§90

55.
56.

§92 ust. 2
§96 ust. 1

57.
58.
59.
60.

§100 ust. 1
§100 ust. 2 pkt 17
§100 ust. 2 pkt 21
§101 ust. 1

w ust. 2 dodać na końcu zdania wyraz „prezydium”
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje prezes Naczelnej Rady
Łowieckiej:
w pkt. 1 skreśla się wyraz „zwoływanie”
pkt 4 i 5 przenosi się do §84 ust. 4 i umieszcza po pkt. 33
ust. 1 skreśla się
pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10)reprezentowanie stanowiska Zrzeszenia w sprawach tworzenia lub
zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa;
pkt 25 otrzymuje brzmienie:
25) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów Zrzeszenia.
w §90 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku nieobecności
łowczego krajowego posiedzenia może zwołać inny członek Zarządu
Głównego”
ust. 2 skreśla się
w ust. 1 skreśla się zdanie drugie „Przepis § 111 ust. 1 stosuje się
odpowiednio”
ust. 1 skreśla się
w pkt 17 skreśla się odesłanie do „art. 42a” ustawy
w pkt 21 po słowie „wyborczych” dodać wyraz „członków”
w ust. 1 po słowie „Posiedzenia” dodać „zarządu okręgowego”

przepis nie ma oparcia w
ustawie
przepis nie ma oparcia w
ustawie

przepis nie ma oparcia w
ustawie
uściślenie przepisu

kompetencje NRŁ
przepis powtarza ustawę
zgodnie z ustawą Zrzeszenie
jest reprezentowane przez
Zarząd Główny

przepis powtarza ustawę

przepis powtarza ustawę
błędne odesłanie do ustawy
doprecyzowanie przepisu
doprecyzowanie przepisu

61.

§103 ust. 3

62.

Rozdział XVIII

63.

§106

64.

§107

65.
66.

§111 ust. 1
§113 ust. 1

67.

§114 ust. 1

68.

§120 ust. 3

69.
70.

§121 ust. 2
Załączniki 1

71.

Załączniki 3

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.Łowczy okręgowy zobowiązany jest do podnoszenia swoich kwalifikacji w
zakresie administrowania łowiectwem.
Tytuł Rozdziału XVIII otrzymuje brzmienie:
„Sankcje za naruszenie obowiązków członkowskich oraz w przypadku
naruszenia zasad bezpiecznego polowania”
przywołane w §106 określenie „środki porządkowe” zastępuje się
określeniem „sankcje porządkowe”
przywołane w §107 określenie „środki porządkowe” zastępuje się
określeniem „sankcje porządkowe”
ust. 1 skreśla się
w ust. 1 po wyrazie „Zrzeszenia” dodaje się „i koła”
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Organy Zrzeszenia i koła podejmują swoje uchwały w głosowaniu jawnym.
w ust. 3 wyrazy „prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej” zastępuje się
wyrazami „Naczelna Rada Łowiecka”
ust. 2 skreśla się
W deklaracji członkowskiej do Polskiego Związku Łowieckiego (Załącznik nr
1) dodaje się pkt. 6 o treści:
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych
Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W deklaracji członkowskiej do koła łowieckiego (Załącznik nr 3) dodaje się
pkt 5 o treści:
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych
Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

nadanie przejrzystości
przepisu
dostosowanie do wymogów
ustawy
dostosowanie do zapisów
ustawy
dostosowanie do zapisów
ustawy
przepis powtarza ustawę
ujednolicenie przepisów o
kworum w organach
Zrzeszenia i koła
uproszenie przepisu

przepis powtarza ustawę
dostosowanie do przepisów
RODO

dostosowanie do przepisów
RODO

72.
73.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 4

74.

§ 97 ust. 2

75.

§ 11, § 12 ust. 3

76.

§ 12 ust. 8

77.
78.
79.

§ 28 ust. 2
§ 28 ust. 4 i 7
§ 33 ust. 5

80.

§ 41 ust. 1

81.

§ 81 ust. 3

82.

§ 97 ust. 1

83.

§ 57 ust. 3

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
w Załączniku nr 1 w pkt 1 wyraz „karany” zastępuje wyrazem „karany/a”
pod Lp. 35 poprawia się omyłkę pisarską poprzez wskazanie prawidłowego
położenia powiatu łukowskiego tj. w województwie lubelskim
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)projekt porządku obrad;
2)projekt regulaminu obrad, a w przypadku zwyczajnego okręgowego zjazdu
delegatów także:
a) sprawozdanie z działalności zarządu okręgowego, Okręgowego Sądu
Łowieckiego , Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i zespołu nadzorczo‐
kontrolnego;
b)projekty uchwał proponowanych przez prezydium okręgowego zjazdu
delegatów lub zarząd okręgowy.
§ 11 otrzymuje brzmienie:
Właściwy zarząd okręgowy może zobowiązać koło łowieckie lub kierownika
ośrodka hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się
na terenie jego działania, do przyjęcia kandydata w celu odbycia stażu.
§ 12 ust. 3 skreśla się
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Nieobecność prawidłowo powiadomionego kandydata oraz opiekuna nie
wstrzymuje podjęcia uchwały bądź decyzji.
W § 28 ust. 2 po wyrazach „z wyjątkiem” dodać wyraz „praw”
w ust. 4 i 7 skreśla się wyraz „Statutu”
ust. 5 skreśla się
w treści ust. 1 usuwa się przecinek pomiędzy wyrazami „odbioru” a „do
każdego członka” oraz skreśla się zdanie drugie „Przepis § 40 ust. 5 stosuje
się”.
w treści ust. 3 usuwa się przecinek pomiędzy wyrazami „odbioru” a „do
każdego delegata”
w treści ust. 1 usuwa się przecinek pomiędzy wyrazami „odbioru” a „do
każdego delegata”
ust 3 otrzymuje brzmienie:
3. Koło nie może żądać i pobierać od ubiegających się o przyjęcie do koła

termin rozpoczęcia stażu
określa § 12 ust. 4

regulują to przepisy
wewnątrzorganizacyjne w
§ 116 i 117

84.

§ 7 ust. 2 pkt 2

85.

§ 30 ust. 5

86.

§ 35

87.

§ 48

88.

§ 72

89.
90.

§ 84 ust. 4 pkt 7
§ 84 ust. 4 pkt 16

91.

§ 89 ust. 2

92.

§ 88 ust. 3 pkt 22

93.

§ 32 ust. 2

94.
95.

§ 57 ust. 1 pkt 3 lit.
c
§ 117 ust. 6 i 7

96.

§ 121 ust. 1 i 2

żadnych innych świadczeń finansowych czy darowizn.
w pkt 2 poprawia się omyłkę pisarską poprzez wskazanie właściwego
odesłania do „§ 84 ust. 4 pkt 25”
ust 5 otrzymuje brzmienie:
5. terminowo uiszczać składki członkowskie i pozostałe opłaty uchwalone
przez walne zgromadzenie jak również koszty postępowania z jego udziałem
orzeczone przez sąd łowiecki
do § 35 dodaje się zdanie drugie o treści:
„W takim przypadku obowiązek zapłaty składki członkowskiej do koła ustaje
z końcem roku kalendarzowego w którym podjęto uchwałę w tym zakresie”.
dodaje się pkt 19 o treści:
19) ustalanie adresu korespondencyjnego koła
§ 72 nadaje się brzmienie:
W sytuacji, gdy koło łowieckie nie posiada środków finansowych
niezbędnych do dalszego działania albo z innych ważnych powodów, walne
zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu.
w pkt 7 po słowie „tworzenia” dodaje się „i funkcjonowania”
pkt 16 otrzymuje brzmienie:
16) tworzenie klubów tematycznych i specjalistycznych, w tym nadawanie
im regulaminów działania bądź statutów;
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Czynności w zakresie umowy o pracę z łowczym krajowym, w tym
zawieranie, aneksowanie, rozwiązanie umów dokonuje prezes Naczelnej
Rady Łowieckiej.
w pkt 22 poprawia się omyłkę pisarską poprzez wskazanie właściwego
odesłania do „§ 84 ust. 4 pkt 32”
w ust. 2 w zdaniu drugim po przecinku dodaje się wyrazy „jednak nie
krótszym niż 14 dni”.
w § 57 w ust. 1 pkt 3 lit. c) zwrot „działalności gospodarczej i rolniczej”
zastępuje się zwrotem „działalności gospodarczej lub rolniczej”.
ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
6. O ile Statut nie stanowi inaczej, wykonaniu podlegają uchwały, które są
ostateczne.
7. Ostateczne są uchwały, od których odwołanie nie przysługuje, a także te,
od których nie zostało wniesione w terminie odwołanie.
w § 121 w ust. 1 wyrazy „działalnością gospodarczą i rolniczą” zastępuje się
wyrazami „działalnością gospodarczej lub rolniczą”, w ust. 2 wyrazy

poprawienie omyłki
pisarskiej

97.

§ 12 ust. 6
§ 24 ust. 1 pkt 4
§ 32 ust. 2
§ 42 ust. 1
§ 74
§ 80 ust. 5
§ 109 ust. 7
§ 113 ust. 5
§ 115 ust. 1
§ 116 ust. 1
§ 120 ust. 2 i 3

„działalności gospodarczej i rolniczej” zastępuje się wyrazami „działalności
gospodarczej lub rolniczej”.
użyty w § 12 w ust. 6, § 24 w ust. 1w pkt 4, § 32 ust. 2, § 42 ust. 1, § 74, § 80
ust. 5, § 109 ust. 7, § 113 ust. 5, § 115 ust. 1, § 116 ust. 1, § 120 ust. 2 i 3
spójnik „bądź” zastępuje się odpowiednio:
w § 12 ust. 6 spójnikiem „albo”, w § 24 ust. 1 pkt 4 spójnikiem „lub”, w § 32
ust. 2 spójnikiem „lub”, w § 42 ust. 1 spójnikiem „lub”, w § 74 spójnikiem
„lub”, w § 80 ust. 5 spójnikiem „lub”, w § 109 ust. 7 spójnikiem „albo”, w §
113 ust. 5 spójnikiem „lub”, w § 115 ust. 1 spójnikiem „lub”, w § 116 ust. 1
spójnikiem „oraz”, w § 120 ust. 2 i 3 spójnikiem „lub”

spójnik „bądź” w
przeciwieństwie do „lub” i
„albo” nie ma ustalonego
znaczenia prawnego i może
oznaczać zarówno „lub”, jak i
„albo”, co może rodzić zbędne
spory interpretacyjne.

W konsekwencji przyjęcia poprawek, proponuje się podjęcie uchwały upoważniającej prezydium zjazdu do naniesienia poprawek na treść statutu, a następnie
uporządkowanie w kolejności poszczególnych jednostek redakcyjnych statutu (paragrafów, ustępów, punktów, liter) oraz naniesienie innych niezbędnych
formalnych poprawek nie wkraczających w treść merytoryczną statutu.

