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KONSTYTUCJA 
zatwierdzona przez Kongres dnia 7 kwietnia 1998 

 
Paragraf 1. 

Nazwa, skład i oficjalna siedziba 
1. Nazwa organizacji brzmi Międzynarodowa Federacja Taekwon-do, w skrócie ITF. 
2. Oficjalną siedzibą ITF jest Wiedeń. ITF działa na terenie całej Austrii oraz we 

wszystkich krajach świata, w których istnieją organizacje członkowskie. 
 

Paragraf 2. 
Języki oficjalne  
1. Na wszystkich spotkaniach Kongresu, każdy członek może używać własnego 

języka. Tłumaczenia będą dokonywane na język koreański, angielski, niemiecki 
i hiszpański. 

2. Przepisy, regulacje, protokoły, raporty i inna dokumentacja będą sporządzane  
w języku koreańskim i angielskim. Język koreański będzie używany w terminolo-
gii technicznej. 

3. We wszystkich przypadkach rozbieżności w interpretacji tekstu, będzie wykorzy-
stywana wersja angielska. 

 
Paragraf 3. 

Cel  
1. Organizacja ta nie ma na celu zajmowanie się dochodami finansowymi swoich 

członków, a celem jej utworzenia oraz uprawnieniami są: 
a) Promowanie i wspieranie fizycznej, moralnej i kulturowej edukacji narodów  

w celu wykreowania szacunku między narodami oraz dobrej woli; pomoc 
w zbudowaniu lepszego i spokojniejszego świata. 

b) Zwiększanie autorytetu i wartości Taekwon-do poprzez rozwijanie oraz 
unifikowanie technik i teorii, włączając w to regulamin współzawodnictwa dla 
mężczyzn i kobiet, zajmującymi się Taekwon-do amatorsko, na całym świecie. 

c) Inicjowanie planów, mających na celu przyjęcie Taekwon-do w poczet 
dyscyplin olimpijskich przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i wspoma-
ganie w ich realizacji. 

d) Ustanowienie międzynarodowych ośrodków, mających na celu promowanie 
„Czarnych Pasów” na „Międzynarodowych Instruktorów Taekwon-do”, 
pracujących za granicą, jak również na „Międzynarodowych Sędziów i Egza-
minatorów”. 

e) Założenie Uniwersytetu Taekwon-do, szkolącego instruktorów dla szkół na 
wszystkich poziomach. 

f) Przeprowadzanie, kierowanie, organizowanie i zatwierdzanie mistrzostw, tur-
niejów i pokazów na świecie lub na kontynencie. 

g) Asystowanie, uznawanie oraz pomoc zrzeszonym organizacjom a także zapew-
nienie obsługi i wsparcia dla każdej osoby, grupy czy organizacji, gdy zajdzie 
taka potrzeba. 

h) Zjednoczenie wszystkich organizacji narodowych, zajmującymi się Taekwon-
do. 
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Paragraf 4. 
Środki  
1. Cele będą uzyskiwane poprzez środki niematerialne (ideowe) i materialne wymie-

nione w podparagrafach 2 i 3. 
2. Środki ideowe (niematerialne) zapewnione zostaną poprzez: wykłady i spotkania, 

kursy Taekwon-do dla wszystkich grup wiekowych obojga płci, zawody sportowe  
i mistrzostwa o randze krajowej i międzynarodowej, wymiana doświadczenia po-
między członkami, publikacja i wspieranie magazynów. 

3. Wymagane środki materialne stanowią składki członkowskie członków zrzeszo-
nych i wspierających w formie wkładów osobistych i pieniężnych, świadczenia w 
naturze, dochody z imprez sportowych jak również darowizny. Wysokość składki 
członkowskiej określona zostanie przez Kongres. Pięć procent dochodu z mis-
trzostw międzynarodowych zostanie wykorzystanych na finansowanie Federacji. 

 
Paragraf 5. 

Rodzaje członkostwa 
1. Członkowie Federacji dzielą się na członków zrzeszonych i członków wspierają-

cych. 
2. Członkowie zrzeszeni to oficjalnie założone Organizacje Krajowe, które wykorzys-

tują metody i techniki rozwinięte przez Twórcę Taekwon-do, generała Choi Hong 
Hi; organizacje Taekwon-do we wszystkich krajach świata mają prawo ubiegania 
się o członkostwo, niezależnie od rasy, religii, narodowości swoich członków. 

3. Członkami wspierającymi są indywidualne osoby, które mieszkają na stałe w obrę-
bie kraju, do którego przynależy członek zrzeszony i które regularnie opłacają wy-
znaczone im przez Kongres składki członkowskie. 

 
Paragraf 6. 

Zgłoszenie członkostwa 
1. Dany kraj może być reprezentowany tylko przez jedną organizację członkowską, 

wyjąwszy specjalne okoliczności, ale tylko za wcześniejszą zgodą Kongresu. 
2. Zgłoszenie przyjęcia w poczet członków winno być przedłużone Zarządowi ITF 

na piśmie. Należy również załączyć do podania kopię statutu kandydata. Ostatecz-
ny głos w sprawie rejestracji posiada Zarząd ITF, który może odmówić rejestracji 
bez podania powodów. 

3. Przed ustanowieniem Narodowych Rad Zarządzających, będzie miało miejsce cza-
sowe przyjęcie (członków) przez osoby wspierające. Przynależność uprawomocni 
się wraz z założeniem Narodowej Rady Zarządzającej. 

 
Paragraf 7. 

Wygaśnięcie członkostwa 
1. Przynależność ulega wygaśnięciu wraz z utratą osobowości prawnej, to jest, po-

przez śmierć, wycofanie na własną prośbę lub wyrzucenie. 
O fakcie wycofania się z organizacji należy powiadomić na piśmie Zarząd ITF. 
Nabiera ono mocy dopiero z końcem roku. Informacja ta musi być przekazana do 
Zarządu ITF listem poleconym, przynajmniej na trzy miesiące wcześniej. Jeżeli 
powiadomienie nie dotyczy pojedynczego członka, musi być ono podpisane przez 
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upoważnione do tego kierownictwo wycofującej się organizacji członkowskiej, 
upoważnionej statutem tej organizacji do podejmowania takich działań. Jeżeli 
zawiadomienie jest złożone za późno, nabiera ono mocy dopiero w następnym 
terminie właściwym do rezygnacji. 

2. Kongres może wydalić członka z Federacji, większością głosów, jeżeli doszło do 
naruszenia statutu lub interesów Federacji. 

3. Zarząd może również dokonać wydalenia członka z powodu innych naruszeń zo-
bowiązań członkowskich. Wyrzucenie to pozostaje jednak zależne od późniejszej 
ratyfikacji przez Kongres. W międzyczasie członkostwo pozostaje zawieszone. 

 
Paragraf 8. 

Prawa i obowiązki członków 
1. W oparciu o statut, członkowie uprawnieni są do uczestnictwa we wszystkich im-

prezach Federacji a także do korzystania z jej ośrodków. 
2. Każda organizacja członkowska ma prawo do nominowania nie więcej niż dwóch 

reprezentantów na Zebranie Dyrektorów ITF. Reprezentanci ci powinni być wybie-
rani w taki sposób, iż działalność ich będzie obejmować okres czasu aż do dnia 
właściwego wyznaczenia i zatwierdzenia ich następców przez ITF. 

3. Wszyscy członkowie organizacji zrzeszonych, jak również członkowie indywidu-
alni, powinni nosić doboki, posiadać oznaczenia i plakietki wystawione przez ITF; 
również każda szkoła organizacji członkowskiej powinna wywiesić znak i flagę 
ITF w swojej siedzibie. 

4. Członkowie mają obowiązek reprezentować interesy Federacji możliwie najlepiej  
i unikać czegokolwiek, co mogłoby zniszczyć reputację i wyznaczone cele Fede-
racji. Winni oni działać w oparciu o statut Federacji i decyzje organów Federacji 
oraz są zobowiązani do terminowego uiszczenia składek rejestracyjnych  
i składek członkowskich w kwocie wyznaczanej corocznie na Zebraniu Dyrek-
torów. W przypadku rezygnacji lub wydalenia, członek winien opłacić składkę 
członkowską oraz uregulować wszystkie zobowiązania finansowe do tej chwili. 

5. Członkowie nie uzyskują żadnego wsparcia ze środków Federacji. Osoby posiada-
jące tytuł honorowy (Honorary Officers) mogą ubiegać się o zwrot bieżących 
wydatków.  

6. Uzyskanie „Czarnego Pasa” wymaga ratyfikacji ze strony ITF w celu zachowania 
jego ważności. 

 
Paragraf 9. 

Organy ITF 
Organami ITF są: Zebranie Dyrektorów (patrz paragraf 10), Rada Dyrektorów (para-
graf 12), Rewident (paragraf 15), Komitet Wykonawczy (paragraf 16) oraz Trybunał 
Arbitrażowy (paragraf 18). 
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Paragraf 10. 
Zebranie Dyrektorów 
1. Zebranie Dyrektorów ITF jest ostatecznym arbitrem wszystkich wątpliwości doty-

czących podjęcia decyzji w sprawie przepisów i ustaleń, regulaminu zawodów oraz 
wyborów. Zebranie Dyrektorów zwoływane jest na posiedzenia zwyczajne  
i nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Zebrania Dyrektorów, Kongres, zwoływane są, co trzy lata. Prezydent 
wyznacza miejsce i czas spotkania zwyczajnego. 

3. Nadzwyczajne Zebrania Dyrektorów odbywają się po wystosowaniu pisemnej 
prośby przez przynajmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania na zwyczajnym 
Zebraniu Dyrektorów. Miejsce spotkania ustalane jest przez Prezydenta, tak by by-
ło ono jak najdogodniejsze dla wszystkich członków.  

4. Członkowie Rady Dyrektorów muszą otrzymać pisemne zaproszenie na zwyczajne 
i nadzwyczajne posiedzenia na cztery tygodnie wcześniej. Stempel pocztowy jest 
wystarczającym potwierdzeniem daty. Do zawiadomienia o spotkaniu winien być 
załączony porządek obrad, nie wyklucza go, pod warunkiem, że przewodniczący 
zebrania wyrazi zgodę na przedstawienie go bez uprzedniego zgłoszenia. 

5. Wszyscy członkowie ITF są uprawnieni do uczestnictwa w Kongresie. Głosy mogą 
oddawać członkowie zrzeszeni. 

6. Kworum spotkania Kongresu zostanie utworzone, gdy uczestniczyć będzie nie 
mniej niż większość wszystkich reprezentantów i nie mniej niż 1/3 zrzeszonych or-
ganizacji, wyłączając szczególne przypadki. W razie gdyby jeden z reprezentantów 
nie był w stanie uczestniczyć w Kongresie, może on oddać swój głos innemu 
przedstawicielowi z zastrzeżeniem, że głos będzie policzony w celu osiągnięcia 
kworum. Uchwały zmieniające regulamin Federacji lub rozwiązujące Federację 
wymagają 2/3 większości głosów. Każdy reprezentant może przejąć głos tylko jed-
nego innego reprezentanta.  

7. Wyznaczanie reprezentantów do uczestniczenia w Kongresie musi zostać 
potwierdzone przez organizacje członkowskie, które przedstawiciele ci reprezen-
tują oraz kandydatura musi zostać przesłana do Sekretarza Generalnego ITF. W sy-
tuacji, gdy jedna organizacja członkowska wysyła tylko jednego przedstawiciela, 
będzie on miał prawo do oddania głosu za nieobecnego reprezentanta. Każdy 
przedstawiciel reprezentuje przede wszystkim organizację swojego kraju. 

8. Prezydent, lub pod jego nieobecność, Wiceprezydent, przewodniczący obradom 
Kongresu. Jeżeli obydwaj nie będą w stanie uczestniczyć w obradach, zgromadze-
nie wybierze jednego ze swoich reprezentantów na przewodniczącego. 

9. Jeżeli tak zarządzi przewodniczący porządku zgromadzenia lub postanowi tak 
przewodniczący Zebrania Dyrektorów, głosowanie odbędzie się w trybie tajnym. 

10. W przypadku równej liczby głosów, przewodniczący Zebrania Dyrektorów będzie 
miał głos decydujący. 

 
Paragraf 11. 

Obowiązki Kongresu 
Poniższe zadania są przynależne Kongresowi: 
a) Mianowanie i wydalanie członków Zarządu. 
b) Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
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c)   Przyznawanie i odbieranie tytułów honorowych. 
d) Wprowadzanie poprawek do statutów. 
e) Przyjęcie oraz akceptacja wyciągu z konta i bilansu. 
f) Przyjmowanie i wydalanie członków, wydalanie członków pomimo praw przysłu-

gujących Zarządowi i Prezydentowi, jak również rozwiązanie Federacji. 
g) Wyznaczanie Rewidenta. 
h) Dyskutowanie oraz podejmowanie uchwał dotyczących innych zagadnień, znajdu-

jących się w porządku dziennym. 
 

Paragraf 12. 
Rada Dyrektorów 
1. Rada Dyrektorów składa się z Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza General-

nego, Podsekretarzy Generalnych, Skarbnika i Przewodniczących Komisji Stałych. 
Zostaną oni automatycznie Dyrektorami po powołaniu ich na powyższe stanowis-
ka. 

2. Prezydent i Wiceprezydenci wybierani są przez Kongres i sprawują swój urząd 
przez okres sześciu lat. Dyrektorzy wybierani są przez Kongres i sprawują swój 
urząd przez okres trzech lat. Możliwe są reelekcje.  

3. Rada Dyrektorów może dokooptować Dyrektora w celu uzupełnienia powstałego 
wakatu w Zarządzie, jakkolwiek osoba ta będzie zajmować swoje stanowisko do 
momentu wyboru kolejnego dyrektora przez Kongres. Prezydent zwołuje coroczne 
spotkanie zwyczajne. Nadzwyczajne zebranie może się odbyć tylko na żądanie nie 
mniej niż 1/3 członków lub gdy Prezydent uzna je za pilne. 

4. Uchwała jest przyjęta, jeżeli zostanie oddanych więcej niż 1/2 popierających ją 
głosów. Uchwała jest przyjęta zwykłą większością głosów. Jeżeli zostanie oddana 
równa liczba głosów za i przeciw, Prezydent ma głos decydujący. Prezydent prze-
wodniczy obradom, a podczas jego nieobecności Wiceprezydent. Jeżeli zarówno 
Prezydent jak i Wiceprezydent są nieobecni, wówczas przewodniczącym zostaje 
Sekretarz Generalny. 

 
Paragraf 13. 

Obowiązki Rady Dyrektorów 
Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za administrację Federacji; kieruje ona rutyno-
wymi zajęciami. Odpowiada także za wszystkie obowiązki, które nie zostały przypisa-
ne organom Federacji według Statutu. Działanie jej obejmuje następujące kwestie: 
a) Rachunkowość. 
b) Administrowanie zasobami Federacji. 
c) Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebrań Dyrektorów. 
d) Wdrażanie uchwał podjętych przez Zebranie Dyrektorów. 
e) Dyscyplinarne postępowanie w stosunku do członków, jak również decyzje odnoś-

nie ukarania członków w przypadku naruszenia statutów oraz wydawania certyfi-
katów. 

f) Uchwały w kwestii powoływania nowych komisji. 
g) Zrzeszanie i wydalanie członków; prowizorycznie, wymaga zatwierdzenia przez 

następny Kongres. 
h) Przygotowanie oraz kontrola międzynarodowego regulaminu zawodów. 
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i) Zatwierdzanie miejsca i czasu organizacji mistrzostw kontynentalnych. 
j) Ogólne przygotowanie Zebrania Dyrektorów. 
Rada Dyrektorów, jednocześnie utrzymując swój zakres odpowiedzialności, może 
przekazywać uprawnienia urzędnikom, komisjom itp. zrzeszonym w ITF. 
 

Paragraf 14. 
Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz Generalny, Podsekretarze Generalni oraz 
Skarbnik 
1. Prezydent kieruje oraz reprezentuje ITF we wszystkich oficjalnych kwestiach oraz 

jest członkiem ex officio wszystkich komisji. Jest on jedyną osobą upoważnioną do 
składania podpisów, poza wyjątkiem określonym w punkcie 7. 

2. Wiceprezydent Senior przejmuje obowiązki Prezydenta w wymaganej sytuacji  
w razie jego nieobecności, jak również w razie niezdolności Prezydenta do sprawo-
wania urzędu. W razie, gdy Prezydent jest trwale niezdolny do wypełniania swoich 
obowiązków, Wiceprezydent Senior przejmuje urząd Prezydenta na okres czasu 
przewidziany wyborami aż do zebrania się kolejnego kongresu, podczas którego 
odbędą się powtórne wybory. Wiceprezydenci przejmują obowiązki wyznaczone 
im przez Prezydenta. 

3. Sekretarz Generalny prowadzi zapis wszystkich spotkań Rady Dyrektorów oraz 
Komisji Wykonawczej, wysyła zawiadomienia oraz wypełnia inne zwykle obo-
wiązki wyznaczone mu przez Prezydenta lub określone statutem. Pieczęć ITF 
będzie powierzona pieczy Sekretarza Generalnego. 

4. Podsekretarz Generalny ds. Planowania przejmuje wszystkie obowiązki Sekretarza 
Generalnego w sytuacji, gdy ten będzie nieobecny. W pozostałych przypadkach 
Podsekretarze Generalni pełnią obowiązki w swoim zakresie pełnomocnictw.  

5. Skarbnik ma za zadanie zbieranie oraz pod kierownictwem Rady Dyrektorów, 
zajmowanie się nadzorem i podziałem wszystkich funduszy ITF a także regularne 
prowadzenie pełnej księgowości, która pozostaje zawsze do wglądu każdego człon-
ka Rady Dyrektorów. Przedstawia on również sprawozdanie finansowe na każdym 
spotkaniu oraz sporządza dla Prezydenta roczny raport w ciągu 30 dni po 
zakończeniu każdego roku fiskalnego.  

6. Fundusze ITF konieczne do uregulowania należności, będą wypłacane czekiem 
wystawianym przez Skarbnika oraz kontrasygnowane przez Prezydenta lub jego 
wyznaczonego przedstawiciela.  

7. Fundusze Federacji mogą być rozporządzane indywidualnie przez Prezydenta, Wi-
ceprezydentów, Sekretarza Generalnego lub Skarbnika do sumy nie przekraczają-
cej ATS 5000. Kwoty przekraczające tę sumę muszą być podpisane przez dwie 
upoważnione do tego osoby. 

8. Skarbnik jest również upoważniony do zwoływania nadzwyczajnego spotkania Ra-
dy Dyrektorów oraz może decydować o jego miejscu i czasie. 
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Paragraf 15. 
Rewident 
Rewident jest powoływany przez Zebranie Dyrektorów na okres 3 lat z możliwością 
ponownej reelekcji. Jest on odpowiedzialny za kontrolowanie budżetu i księgowości 
oraz ma obowiązek informować Zebranie Dyrektorów o wyniku kontroli. Ma on pra-
wo uczestnictwa we wszystkich spotkaniach bez prawa głosu. 
 

Paragraf 16. 
Komisja Wykonawcza 
1. Komisja Wykonawcza prowadzi wszystkie sprawy pomiędzy spotkaniami Rady 

Dyrektorów. Spotyka się ona zgodnie z zaleceniami Kongresu oraz Rady Dyrekto-
rów w kwestiach ITF. 

2. Komisja Wykonawcza składa się z : 
- Honorowego Prezydenta mianowanego dożywotnio 
- poprzedniego Prezydenta 
- Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza Generalnego, Podsekretarza Gene-

ralnego, Skarbnika. 
3. Regulacje zawarte w par. 12 (Rada Dyrektorów) dotyczą również Komisji Wyko-

nawczej. 
 

Paragraf 17. 
Komisje 
1. KOMISJE STAŁE 
Poniżej wymienione są Stałe Komisje ITF, których przewodniczący oraz członkowie 
są mianowani przez Prezydenta, po zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów, jeśli nie 
zostanie to określone inaczej: 

a) Komisja ds. Promocji 
b) Komisja ds. Nadawania Tytułów  
c) Komisja ds. Turniejów 
d) Komisja Dyscyplinarna 
e) Komisja Techniczna 
f) Komisja Sędziowska  
g) Komisja ds. Rozwoju 
h) Komisja ds. Szkolenia  
i) Komisja ds. Instruktażu 
j) Komisja ds. Działalności Gospodarczej 

2. KOMISJE TYMCZASOWE 
Prezydent jest uprawniony do powoływania i rozwiązywania wszystkich komisji 
tymczasowych, mianowania ich przewodniczących oraz członków a także decydowa-
nia o wielkości i obowiązkach takich komisji. 
 

Paragraf 18. 
Trybunał Arbitrażowy 
1. Wszystkie spory wynikłe podczas istnienia Federacji zostaną rozstrzygnięte przez 

Trybunał Arbitrażowy 
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2. Składa się on z jednego przedstawiciela z każdego z trzech zrzeszonych członków 
Federacji. Każda strona sporu będzie musiała przedstawić jednego reprezentanta 
na sędziego w okresie 7 dni Radzie Dyrektorów. Przewodniczący Trybunału Arbi-
trażowego jest Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej. 

3. Trybunał Arbitrażowy podejmuje decyzję w obecności wszystkich swoich człon-
ków zwykłą większością głosów. Decyzja jest podjęta w oparciu o wszystkie po-
siadane informacje. Decyzje Trybunału są międzynarodowe i ostateczne. 

 
Paragraf 19. 

Rozwiązanie Federacji 
1. Organizacja ta może zostać rozwiązana po podjęciu uchwały zatwierdzonej przez 

Radę Dyrektorów oraz głosami 2/3 organizacji członkowskich. 
2. Zawiadomienie o głosowaniu dotyczącym podjęcia uchwały o rozwiązaniu musi 

być wysłane do organizacji członkowskich przynajmniej na 90 dni przed podję-
ciem głosowania. 

3. Zebranie Dyrektorów musi podjąć decyzję w kwestii zasobów Federacji, jeżeli 
takowe istnieją. W szczególnych przypadkach , może być powołany likwidator 
w celu zadecydowania o podziale pozostałych środków po pokryciu wszystkich 
wydatków. 

4. Zasoby te, jeśli jest to możliwe i dopuszczalne, powinny zostać przekazane następ-
nej organizacji, mającej zasadniczo te same lub podobne cele, co ta Federacja. 

 
Paragraf 20. 

Turnieje Międzynarodowe 
1. Mistrzostwa Świata będą się odbywać co trzy lata, Mistrzostwa Kontynentów co 

dwa lata. Zawodnicy będą się dzięki temu spotykać na równych i uczciwych 
zasadach. Miejsce zawodów określa Zebranie Dyrektorów ITF. 

2. Wszystkie turnieje międzynarodowe, inne niż te określone w punkcie 1, będą mu-
siały być zatwierdzone przez ITF z załączoną aplikacją według wymagań ITF.  

3. Organizacje zrzeszone nie maja prawa uczestniczyć w mistrzostwach międzyna-
rodowych lub zawodach jakiegokolwiek rodzaju, które zostały zorganizowane 
przez organizacje nie zrzeszone, chyba że zostało to zaaprobowane przez ITF. 

4. Każda organizacja członkowska wyrażająca chęć zorganizowania mistrzostw musi 
przedstawić ITF’owi wymagane dokumenty i powinna uzyskać zgodę ITF. 

5. Przepisy dotyczące organizacji międzynarodowych mistrzostw będą ustanawiane 
wyłącznie przez ITF. Sędziowie muszą być powołani przez ITF oddzielenie na 
każde mistrzostwa. 

 
Paragraf 21. 

Inne 
1. Każda osoba, która posiada stopień 4 dana lub wyżej uznawany przez ITF, może 

się ubiegać o przyznanie uprawnień międzynarodowego instruktora TKD. 
2. Znaki i emblematy organizacji członkowskich muszą być zatwierdzone przez ITF. 
3. Urzędnik ITF, sprawujący funkcję w innej podobnej organizacji, nie zaakceptowa-

nej przez ITF, traci natychmiast prawo sprawowania urzędu; również dotyczy to 
nieusprawiedliwionej nieobecności na więcej niż dwóch kluczowych imprezach. 



 9

4. Wszyscy członkowie, a zwłaszcza pracownicy funkcyjni ITF, będą uczciwie wy-
konywać zadania i realizować cele ITF, wedle swoich możliwości i w atmosferze 
poszanowania i zgody. 

 


