
STATUT
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Obywatelskich START

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Obywatelskich START
i zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.
z  1989  r.  Nr  20,  poz.  104  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  niniejszego  statutu  
i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym

uwzględnieniem m. st. Warszawy.
2. Dla  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działania  poza

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§ 5
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Może też pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6
Stowarzyszenie może używać pieczęci  i  oznak,  zgodnie z przyjętymi  w tym względzie
przepisami. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
 

§ 7
1.  Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  między  innymi  na  na  pracy  społecznej
członków.
 
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym
także członków Stowarzyszenia. 

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 8



Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:

1. Inicjowanie  działań  aktywizujących  społeczność  lokalną  i  wspieranie  już
istniejących  oddolnych  inicjatyw  lokalnych  zwiększających  poczucie  wspólnoty,
przynależności  i  współodpowiedzialności  społeczności  lokalnych  i  integrację
międzypokoleniową i  międzyśrodowiskową oraz propagowanie idei  współpracy z
samorządami terytorialnymi w celu zwiększenia wpływu mieszkańców na kierunki
rozwoju i charakter zmian zachodzących w ich otoczeniu.
2. Upowszechnianie  i  ochrona  na  praw  człowieka  oraz  praw  przysługujących
pracownikom  i  konsumentom;  zwiększenie  dostępu  obywateli  do  poradnictwa
prawnego,  wpływanie  na  poprawę  kultury  prawnej,  jakości  aktów  prawnych  i
sposobu ich wprowadzania w życie oraz poprawa istniejącego systemu regulacji
prawnych.
3. Podniesienie  jakości  funkcjonowania  administracji  rządowej  i  samorządu
terytorialnego,  a  także  organizacji  pozarządowych,  poprzez  propagowanie  idei
transparentności i jawności  procedur i działań w.w. jednostek oraz przeciwdziałanie
nadużyciom i korupcji.
4. Przeciwdziałanie  negatywnym  zjawiskom  społecznym  takim  jak  uzależnienia,
ubóstwo,  trwałe bezrobocie,  wykluczenie,  przemoc w rodzinie  i  wspieranie osób
dotkniętych takimi problemami oraz działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez zatrudnienia lub zagrożonych utratą pracy.
5. Działania  nakierowana  na  propagowanie  i  umożliwianie  pogłębiania  rozwoju
osobistego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
6. Propagowanie zdrowego trybu życia  - w tym żywienia i aktywności fizycznej oraz
rozpowszechnianie  wiedzy  i  podnoszenie  świadomości  społecznej  na  temat
czynników ryzyka,  działań prewencyjnych oraz możliwości  diagnostyki  i  leczenia
chorób.
7. Działanie  na  rzecz  integracji  europejskiej,  rozwijania  kontaktów
międzynarodowych i współpracy pomiędzy społecznościami różnych krajów.
8. Podnoszenie  aktywności  kulturalnej,  sportowej  i  rekreacyjnej  oraz  działania
mające na celu popularyzację w społeczeństwie kultury i sztuki niezależnej.
9. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
10. Promowanie  idei  zrównoważonego  rozwoju,  ze  szczególnym  naciskiem  na
kwestie związane z ochroną środowiska oraz ochronę naturalnych ekosystemów.
11. Propagowanie  ekologicznych  metod  produkowania  żywności  i  środków
codziennego użytku oraz producentów takiej żywności.
12. Działania  na  rzecz  zwiększenia  dostępności  do  świadczeń  medycznych,  ze
szczególnym uwzględnieniem osób przewlekle chorych. 
13. Działania  na  rzecz  humanitarnego  traktowania  zwierząt,  poszanowania  ich,
objęcia  ochroną  i  otoczenia  opieką  a  także  kształtowania  w  społeczeństwie
właściwego  stosunku  do  zwierząt  oraz  przeciwdziałanie  wszelkim  formom
stosowania wobec nich okrucieństwa.
14. Upowszechnianie zasad zawartych w Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r.,
czuwanie nad ich przestrzeganiem oraz  aktywne uczestnictwo w ochronie praw
zwierząt.
15. Ograniczenie  problemu  bezdomności  zwierząt  domowych  poprzez
propagowanie i realizowanie programów sterylizacji i kastracji.
16. Upowszechniania  i  ochrony praw kobiet  oraz  działalność  na rzecz  równych
praw kobiet i mężczyzn.



§ 9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)  Inicjowanie  i  prowadzenie  debat  społecznych,  organizację  kampanii,  akcji
społecznych, happeningów oraz akcji w przestrzeni publicznej.
2)  Prowadzenie  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  postaci  szkoleń,
warsztatów, seminariów, konferencji, doradztwa etc..
3) Gromadzenie informacji oraz prowadzenie i przestawianie niezależnych badań,
ekspertyz, analiz, raportów etc.
4)  Opracowywanie  programów  nakierowanych  na  realizację  konkretnych
przedsięwzięć i prace nad ich wdrażaniem.
5) Prowadzenie działalności wydawniczej.
6)  Organizację  imprez  i  wydarzeń  kulturalnych,  edukacyjnych,  sportowych  i
rekreacyjnych, kreowanie i wspieranie działań artystycznych.
7)  Monitoring działalności  prowadzonej  przez administrację  rządową,  samorządy
terytorialne oraz organizacje pozarządowe, policję, prokuraturę.
8) Udział w procesach podejmowania decyzji  - np. konsultacje społeczne, komisje
dialogu społecznego.
9) Podejmowanie działań na rzecz zmian w przepisach prawnych oraz działań na
rzecz  zagwarantowania  przestrzegania  przepisów  już  obowiązujących,  w  tym
składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. 
10)  Informowanie  opinii  publicznej  poprzez  media,  stronę  internetową
Stowarzyszenia   i  własne  wydawnictwa  w  zakresie  tematyki  odnoszącej  się  do
celów statutowych Stowarzyszenia.
11)  Współpracę  z  podmiotami  krajowymi  i  zagranicznymi,  w  tym  z  Sejmem,
Senatem,  administracją  rządową  i  samorządową,  organizacjami,  instytucjami,
placówkami  naukowymi  etc.  oraz  ze  schroniskami  dla  zwierząt,  organizacjami
zajmującymi  się  sprawami  zwierząt  oraz  karmicielami  i  opiekunami  zwierząt
bezdomnych w zakresie służącym realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
12) Tworzenie i  prowadzenie schronisk dla zwierząt we własnym zakresie lub w
formie  zleconej,  domów tymczasowych,  zapewnienie  opieki  weterynaryjnej  oraz
organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych.
13)  Aktywne  działanie  w  zakresie  przestrzegania  praw  zwierząt  oraz  czynną
postawę  przy  zwalczaniu  wszelkich  przejawów  znęcania  się  nad  zwierzętami,
bezpośrednie  działanie  w  ich  obronie  i  niesienie  im  pomocy,  współdziałanie  z
właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń
dotyczących praw zwierząt,  występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania
przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów
prawnych z tym związanych.
14) Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt
poprzez  propagowanie  m.  in.  sterylizacji,  kastracji  oraz  identyfikacji  oraz
przeciwdziałanie niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego.  Przychód  z  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego  służy  wyłącznie
realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

Rozdział 3
Członkowie  - ich prawa i obowiązki

§ 10



Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11
1. Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  każda  osoba  fizyczna,  która

ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznała się ze
Statutem  i  uznaje  jego  postanowienia  oraz  złoży  pisemną  deklarację  zawierającą
rekomendację dwóch członków zwyczajnych. 

2.   Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3.  Od  odmowy  przyjęcia  w  poczet  Członków,  zainteresowanemu  przysługuje  prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie ma
charakter ostateczny. 

§ 12
1. Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  i  prawna

deklarująca  pomoc  finansową,  rzeczową  lub  merytoryczną  w  realizacji  celów
Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu uchwały w
przedmiocie przyjęcia przez Zarząd podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od daty złożenia deklaracji.

3. W przypadku,  gdy Członek wspierający nie  wywiąże się  z  zadeklarowanej  pomocy,
Zarząd w drodze uchwały może skreślić go z listy Członków Stowarzyszenia. 

§ 13
1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2.Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na

wniosek Zarządu albo co najmniej 5-ciu członków Stowarzyszenia.

§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 15
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 

1) Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia;
3) Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
4) Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.

2.  Na  pisemny  wniosek  członka,  Zarząd  Stowarzyszenia  może  w  indywidualnych,
uzasadnionych  przypadkach  obniżyć  wysokość  składki  członkowskiej  lub  zwolnić
członka z obowiązku zapłaty składki członkowskiej w danym roku obrachunkowym.

§ 16
1. Członkowie  wspierający  i  honorowi  nie  posiadają  biernego  oraz  czynnego  prawa



wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek:

    a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

    b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej  rezygnacji  pisemnej z przynależności  do Stowarzyszenia złożonej na
piśmie na ręce Zarządu;
b.  śmierci  członka,  utraty  przez  niego  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  lub
pozbawienia prawomocnym wyrokiem sądu praw publicznych, a w przypadku Członka
wspierającego (osoby prawnej) – utraty osobowości prawnej;
c. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu:

 nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą  składek  członkowskich  lub  innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,

 rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia,

 braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
 działania na szkodę Stowarzyszenia.

2.  Od  uchwały  Zarządu  w  sprawie  pozbawienia  członkostwa  w  Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia  stosownej  uchwały.  Odwołanie  jest  rozpatrywane  na  najbliższym  Walnym
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zgromadzenie
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§ 19
1. Najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  jest  Walne  Zgromadzenie,  które  może  być

zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  raz  w  roku,  zawiadamiając

członków pisemnie lub drogą mailową o jego terminie, miejscu i  proponowanym
porządku obrad, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd wyłącznie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy,  na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub na umotywowane pisemnie żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.



§ 20
1. Dla swojej ważności Walne Zebranie Członków wymaga obecności co najmniej połowy 
osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku niestawienia się w pierwszym terminie na zebranie wymienionej w ust. 1 
niniejszego paragrafu liczby członków Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wyznaczone 
w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do 
głosowania. 

§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.   Uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2.   Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
3.   Nadawanie godności członków honorowych.
4.   Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub przez jego władze. 
5.   Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
6.   Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu
7.   Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
8.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia. 

§ 22
Kadencja  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  trwa  pięć  lat,  a  ich  wybór  odbywa  się
w  głosowaniu  jawnym,  bezwzględną  większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej
połowy  uprawnionych  do  głosowania  członków  Walnego  Zgromadzenia.  Ustępujący
członkowie mogą być wybierani ponownie.

§ 23
Uchwały  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy
obecności  co  najmniej  2/3  osób  uprawnionych  do  głosowania.  Uchwały  Walnego
Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,  i  bez względu na liczbę
obecnych w drugim terminie.

§ 24
W  przypadku  ustąpienia,  w  czasie  trwania  kadencji,  członków  Zarządu  lub  Komisji
Rewizyjnej,  władzom  tym  przysługuje  prawo  kooptacji,  z  tym,  że  liczba  osób
dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. 

§ 25
1. Zarząd  jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  w  okresie  pomiędzy  obradami

Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób.
3. Walne  Zebranie  Członków  wybiera  Prezesa  Zarządu,  a  następnie  Członków

Zarządu.  
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej

jednak niż raz na rok. Z wnioskiem o zwołanie Zarządu może wystąpić także każdy
z członków Zarządu. 

5. Członkowie  Zarządu  nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za
przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwo
skarbowe.



§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
4. Planowanie i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
5. Ustalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  innych  świadczeń  na  rzecz
Stowarzyszenia, a także ulg i zwolnień od nich.
6. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych.
9. Rozpatrywanie  sporów  pomiędzy  członkami  Stowarzyszenia  powstałych  na  tle
działalności Stowarzyszenia.

§ 27
Komisja  Rewizyjna  jest  organem  kontrolującym  całokształt  działalności  statutowej  i
finansowej  Stowarzyszenia,  odrębnym  od  Zarządu  i  składa  się  z  dwóch  do  trzech
członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym jednego przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie,  co  najmniej  raz  w  roku,  kontroli  całokształtu  działalności
Stowarzyszenia.
2. Występowanie  do  Zarządu  z  wnioskami  wynikającymi  z  ustaleń  kontroli  
i żądanie wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.

§ 28
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z osobami pełniącymi
funkcje  w  Zarządzie  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane  z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia

§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:

− dotacje ze środków publicznych,
− dotacje od osób fizycznych i prawnych,
− wpływy ze składek członkowskich,
− darowizny i zapisy,
− wpływy ze zbiórek,



− wpływy z działalności odpłatnej,
− przychody z majątku ruchomego i nieruchomego,
− odsetki bankowe.

3.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia. 

§ 30

Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 31
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych dla kwot powyżej 10 000 zł składają

dwie  osoby:  Prezes  i  jeden  z  członków  Zarządu.  Do  ważności  innych  pism  i
dokumentów  oraz  oświadczeń  woli  dla  kwot  poniżej  10  000  zł  wymagany  jest
podpis Prezesa. 

§ 32
Zabronione jest:

1. Udzielanie  pożyczek  lub  zabezpieczanie  zobowiązań  majątkiem  organizacji  
w  stosunku  do  jej  członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób,  
z  którymi  członkowie,  członkowie  organów  oraz  pracownicy  organizacji  pozostają  w
związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia  albo  są  związani  z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli,  zwanych  dalej
"osobami bliskimi".
2.  Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w  szczególności  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na  preferencyjnych
warunkach.
3.Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków,  członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4.Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie  większością  2/3  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków
uprawnionych  do  głosowania,  w  1  terminie,  a  bez  względu  na  liczbę  członków  w  2
terminie. 
2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
Stowarzyszenia  są  Członkowie  jego  Zarządu,  chyba  że  uchwała  ostatniego  Walnego
Zebrania Członków stanowi inaczej.

§ 34



W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym statutem mają  zastosowanie  postanowienia
Prawa o Stowarzyszeniach.

Warszawa, dn. 16.02.2016 r.

Komitet Założycielski:
1. ………………………………………
2. ...……………………………………
3. ………………………………………


