
STATUT STOWARZYSZENIA 

EuropejskaPL 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę EuropejskaPL i w dalszych postanowieniach statutu zwane 

jest Stowarzyszeniem. Nazwa i symbole EuropejskaPL podlegają ochronie prawnej. 

Symbolami EuropejskaPL są: znak graficzny składający się z nazwy EuropejskaPL w 

kolorze białym na niebieskim tle, znak graficzny składający się z liter EPL koloru 

białego na niebieskim tle wpisanych w gwiaździsty półokrąg koloru żółtego i kontury 

Polski koloru białego oraz hasło „Polska Przyszłości w Bezpiecznej Europie” w kolorze 

białym na niebieskim tle.  

§ 2 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, którym zależy na dobru 

Polski i Europy. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działania jest 

Rzeczpospolita Polska i Wspólnota Europejska. 

§ 3 

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych 

państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4 

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. 

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo                                                 

o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego 

statutu. 



§ 5 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach. 

§ 6 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej 

członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać 

pracowników. 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz: 

1. rozwoju demokracji w Polsce oraz konsolidacji Polski z Europą; 

2. rozwoju świadomości europejskiej; 

3. edukacji ekonomicznej społeczeństwa;  

4. rozwoju systemu opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych opartych na 
jednolitym systemie europejskim; 

5. ochrony środowiska naturalnego; 

6. dywersyfikacji i zabezpieczenia źródeł dostaw paliw i energii w Europie. 

  

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. wpisanie do Konstytucji RP Polski jako części Unii Europejskiej; 

2. budowę Państwa opartego na wartościach demokratycznych i europejskich; 

3. współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, których cele są zbieżne 

z celami Stowarzyszenia;  

4. stworzenie struktury Państwa przyjaznego Obywatelom; 



5. koordynację działań informacyjnych, współpracę z mediami, prowadzenie 

kanałów informacyjnych w mediach społecznościowych; 

6. przekazywanie funduszy europejskich bezpośrednio Obywatelom; 

7. przyjęcie waluty EURO w celu ochrony wartości polskiego kapitału oraz 

uniknięcia nadmiernej inflacji; 

8. opiniowanie działalności legislacyjnej władz centralnych, a także informowanie 

opinii publicznej o tej działalności; 

9. przyjęcie prostego uczciwego systemu podatkowego umożliwiającego szybki 

rozwój Polaków oraz polskich przedsiębiorstw; 

10. współpracę z parlamentarzystami zasiadającymi w Sejmie i Senacie RP oraz 

Parlamencie Europejskim; 

11. stworzenie jednolitego europejskiego systemu opieki medycznej i ubezpieczeń 

społecznych polegających na swobodnym wyborze każdej europejskiej 

instytucji ubezpieczeniowej; 

12. wprowadzenie możliwości przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40 

lat bez względu na wiek i płeć; 

13. podniesienie poziomu opieki medycznej do oferowanego w krajach Unii 

Europejskiej oraz refundowanie w ramach ubezpieczenia wszelkich dostępnych 

metod leczenia, a także leków zatwierdzonych przez Europejską Agencję 

Medyczną; 

14. przyjęcie skutecznego systemu ochrony środowiska naturalnego i klimatu 

poprzez masowe i powszechne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

(OZE) finansowanych z funduszy europejskich i państwowych oraz 

wykorzystanie wodoru jako paliwa przyszłości które ma zastąpić inne paliwa 

kopalne. 

 

 

 



Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. założycieli, 

3. wspierających, 

4. honorowych. 

§ 11 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 

1. wypełni deklarację członkowską, 

2. ukończyła 16 rok życia, 

3. posiada pełnię praw obywatelskich. 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym staje się po wypełnieniu deklaracji znajdującej się na stronie 

Stowarzyszenia, której wzór i formę określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia 

i przesłaniu jej poprzez platformę internetową do Stowarzyszenia. 

 

 

 



§ 13 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

§ 14 

Członkiem wspierającym staje się po wypełnieniu deklaracji znajdującej się na stronie 

Stowarzyszenia, której wzór i formę określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia 

i przesłaniu jej poprzez platformę internetową do Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

Członkiem założycielem Stowarzyszenia jest osoba fizyczna, która jest wpisana 

w Statucie jako założyciel Stowarzyszenia. 

§ 16 

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia i na jego wniosek 

lub na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

§ 17 

Członkowie zwyczajni i założyciele mają prawo: 

1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym; 

2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia; 

3. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 

4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji 

o sposobie ich realizacji oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia; 

5. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w wykonywaniu zadań 

statutowych; 



6. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność                              

do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego 

i  biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia 

większość 2/3 muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności 

prawnych. 

§ 18 

Członkowie zwyczajni i założyciele mają obowiązek: 

1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia; 

2. brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizować jego cele; 

3. przestrzegać statut i realizować uchwały władz Stowarzyszenia; 

4. regularnie opłacać składki. 

§ 19 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa 

wyborczego. W pozostałych mogą jedynie brać udział z głosem doradczym. Poza tym 

mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. 

 

§ 20 

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zdeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 21 

Członkowie honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 

§ 22 

I. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1. pisemnej rezygnacji Członka złożonej do Zarządu; 



2. wykluczenia przez Zarząd: 

a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

b) z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia, 

c) z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres co najmniej 6 

miesięcy, 

d) na pisemny wniosek minimum trzech członków Stowarzyszenia. 

e) w przypadku publicznego wyrażania negatywnego stanowiska 

o Stowarzyszeniu. 

f) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

3. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych. 

II. Utrata członkostwa przez Członka Założyciela następuje na skutek jego 

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci lub decyzją wszystkich 

Członków Założycieli podjętą w większości 2/3. 

 

§ 23 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie 

do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest 

ostateczna. 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 24 

Władze Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Krajowe 

2. Regionalne - funkcjonujące na terenie województw. 

 

Władzami Krajowymi są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 

2. Zarząd Krajowy 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna. 

4. Krajowa Rada Ekspertów 

 

Władzami Regionalnymi są: 

1. Regionalne Zgromadzenie Członków, 

2. Zarząd Regionu 

3. Regionalna Komisja Rewizyjna 

4. Regionalna Rada Ekspertów 

§ 25 

Kadencja wszystkich władz wybieranych w Stowarzyszeniu trwa 3 lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Członkowie 

wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 

dwie kadencje za wyjątkiem Członków Założycieli. 



§ 26 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że 

dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

 

§ 27 

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia. Biorą 

w nim udział: 

1. członkowie zwyczajni i założyciele – z głosem stanowiącym, 

2. członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem 

doradczym. 

§ 28 

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 29 

Zwyczaje Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz na rok przez Zarząd 

członków Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości 

wszystkich członków w terminie 7 dni przed terminem zebrania. 

§ 30 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest 

powoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na Wniosek Komisji Rewizyjnej                                 

lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia. 

§ 31 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną 

większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionej do głosowania 

liczby członków. Głosowanie jest jawne. 



§ 32 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

1. określanie kierunków działania Stowarzyszenia; 

2. wybór i odwoływanie członków Zarządu Krajowego Stowarzyszenia zgodnie z § 

34; 

3. wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej; 

4. zatwierdzanie członków Krajowej Rady Ekspertów; 

5. zatwierdzanie kandydatów do organów krajowych i europejskich 

desygnowanych przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia; 

6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji 

Rewizyjnej oraz Krajowej Rady Ekspertów; 

8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze; 

9. rozpoznawanie środków odwoławczych od uchwał Zarządu Krajowego; 

10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia za zgodą Członków Założycieli                              

i przeznaczeniu jego majątku; 

11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia                         

i Członków Założycieli. 

Do kompetencji Regionalnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) wybór i odwoływanie członków Zarządu Regionu, 

b) wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, 



d) zatwierdzanie kandydatów do organów regionalnych desygnowanych przez 

Zarząd Regionu, którzy uzyskali wcześniejszą akceptację Zarządu Krajowego, 

e) rozpatrywanie spraw przedstawionych przez władze Stowarzyszenia w regionie, 

f) rozpoznawanie środków odwoławczych od uchwał Zarządu Regionalnego, 

g) wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu lub podjętych uchwał, 

h) zatwierdzanie kandydatów wybranych do Regionalnej Rady Ekspertów, 

i) udzielanie Zarządowi Regionu absolutorium na wniosek Regionalnej Komisji 

Rewizyjnej, 

j) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji 

Rewizyjnej oraz Regionalnej Rady Ekspertów, 

k) rozpoznawanie środków odwoławczych od uchwał Zarządu Regionu, 

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie dotyczącej regionu wniesionej pod 

obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

stowarzyszenia i Członków Założycieli. 

 

§ 33 

Zarząd Krajowy 

Zarząd Krajowy jest powołany przez Walne Zgromadzenie Członków do kierowania 

działalnością Stowarzyszenia i zgodnie z jego uchwałami reprezentuje Stowarzyszenie 

na zewnątrz. 

 

§ 34 

1. Zarząd Krajowy liczy od 2 do 10 członków i składa się z reprezentantów 

regionalnych oraz z Członków Założycieli. Członkowie Założyciele wchodzący 

w skład Zarządu mogą być jednocześnie reprezentantami regionalnymi. 



2. W skład Zarządu Krajowego zawsze musi wchodzić min. Prezes oraz  

Wiceprezes. 

3. Zarząd Krajowy pierwszej kadencji liczy 3 osoby wybierane przez Walne 

Zgromadzenie z pośród Członków Założycieli: 

4. Członkami założycielami są: Zbigniew Kajpus, Milena Malesa, Marcin Skowyra, 

Robert Tomasiewicz, Ewelina Kajpus, Michał Wiszowaty,  Marcin Ognisty. 

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz podpisywania 

pism wystarczy współdziałanie 2 Członków Zarządu Krajowego w tym Prezesa. 

 

§ 35 

1. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Prezes, zaś w 

przypadku jego nieobecności Wiceprezes. 

2. Zarząd Krajowy nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę. 

 

§ 36 

Do kompetencji Zarządu Krajowego należą: 

1. realizacja celów Stowarzyszenia; 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia; 

3. sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia; 

4. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 

5. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia; 

6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 



7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia; 

8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

10. skreślanie członków Stowarzyszenia; 

11. wybór członków Krajowej Rady Ekspertów: 

12. desygnowanie kandydatów Stowarzyszenia do instytucji krajowych i 

europejskich. 

§ 37 

Zarząd Regionu 

Zarząd Regionu liczy od 2 do 3 członków i składa się z reprezentantów regionalnych. 

 

W skład Zarządu Regionu wchodzą: 

a) Przewodniczący Regionu, 

b) 1 lub 2 Wiceprzewodniczących Regionu, 

 

Do kompetencji Zarządu Regionu należą: 

1. Realizacja celów Stowarzyszenia w regionie; 

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia w regionie; 

3. Koordynowanie działań Stowarzyszenia w regionie; 

4. Budowanie i prowadzenie struktur Stowarzyszenia w regionie; 

5. Podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia w regionie; 

6. Wykonywania innych zadań wynikających ze statutu lub podjętych uchwał; 



7. Desygnowanie kandydatów Stowarzyszenia do instytucji regionalnych; 

8. Wybór członków Regionalnej Rady Ekspertów. 

Od uchwał Zarządu Regionu przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego. 

W szczególnych przypadkach Zarząd Krajowy może zmienić decyzję Zarządu 

Regionu. 

§ 38 

Krajowa Komisja Rewizyjna 

Krajowa Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad 

działalnością Stowarzyszenia. 

§ 39 

Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego i 2 

Zastępców powoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków. 

§ 40 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie działalności Zarządu; 

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków; 

3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków 

oraz posiedzenia Zarządu; 

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Członków. 

 

 



§ 41 

Regionalna Komisja Rewizyjna 

Regionalna Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad 

działalnością Stowarzyszenia w regionie. 

 § 42 

Regionalna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego i 2 

Zastępców powoływanych przez Regionalne Zgromadzenie Członków. 

 

§ 43 

Do kompetencji Regionalnej Komisji Rewizyjnej należą: 

1. kontrolowanie działalności Zarządu Regionu; 

2. składanie wniosków z kontroli na Regionalnym Zgromadzeniu Członków; 

3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Regionalnego Zgromadzenia 

Członków oraz posiedzenia Zarządu Regionu; 

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz regionalnych Stowarzyszenia; 

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Regionalnym Zgromadzeniu 

Członków. 

§ 44 

Krajowa Rada Ekspertów 

1. Krajowa Rada Ekspertów liczy do 10 członków. 

2. Członków Krajowej Rady Ekspertów wybiera Zarząd Krajowy Stowarzyszenia. 

 

 



§ 45 

Do kompetencji Krajowej Rady Ekspertów należą: 

1. Opiniowanie i akceptowanie planów pracy Stowarzyszenia. 

2.  Opiniowanie kandydatów Stowarzyszenia do instytucji krajowych i 

europejskich. 

3. Opiniowanie projektów budżetu Stowarzyszenia. 

Doradztwo we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.  

§ 46 

Regionalna Rada Ekspertów 

3. Regionalna Rada Ekspertów liczy 3 członków. 

4. Członków Regionalnej Rady Ekspertów wybiera Zarząd Regionu Stowarzyszenia. 

§ 47 

Do kompetencji Regionalnej Rady Ekspertów należą: 

4. Opiniowanie i akceptowanie planów pracy Stowarzyszenia w regionie. 

5.  Opiniowanie kandydatów Stowarzyszenia do instytucji regionalnych. 

6. Opiniowanie projektów budżetu Stowarzyszenia w regionie. 

7. Doradztwo we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia w regionie. 

§ 48 

W razie nie wybrania przez Walne Zgromadzenie pełnego składu Organu (Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej ) lub zmniejszenia się składu Organu wskutek złożenia przez 

członka rezygnacji z funkcji, a także wystąpienia, wykreślenia z rejestru członków, 

wykluczenia lub śmierci, dana władza Stowarzyszenia może uzupełnić do swojego 

składu osobę będącą członkiem Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie 

może przekraczać maksymalnej liczby składu Organu określonej w Statucie. 



Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 49 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

1. ze składek członkowskich, 

2. oraz: 

a. darowizn, spadków, zapisów; 

b. dotacji i subwencji; 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych; 

d. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw; 

e. crowdfundingu; 

f. dochodów z majątku Stowarzyszenia; 

g. odsetek od środków pieniężnych; 

h. dochody pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat 

kapitałowych oraz papierów wartościowych; 

i. udziałów w zyskach od osób prawnych; 

j. grantów, czyli umów o przekazanie Stowarzyszeniu środków z obowiązkiem 

rozliczenia; 

k. sprzedaży uczestnictwa w programach edukacyjnych, konferencjach, 

szkoleniach, event-ach, seminariach; 

l. działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie 

 

 



§ 50 

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym 

Stowarzyszenia. 

§ 51 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 52 

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd Krajowy w pełnym składzie. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 53 

W szczególnych przypadkach Zarząd Krajowy Stowarzyszenia ma prawo zmienić 

decyzję Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia. 

§ 54 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3                

w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków 

Stowarzyszenia za zgodą 2/3 wszystkich Członków Założycieli. 

§ 55 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków                   

za zgodą 2/3 wszystkich Członków Założycieli określa sposób jego likwidacji oraz 

przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 



§ 56 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

2. Twórcą nazwy stowarzyszenia i znaków graficznych oraz hasła stowarzyszenia jest 

Zbigniew Kajpus, któremu przysługują osobiste prawa autorskie do wskazanych 

utworów. 

 

Powyższy Statut został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 4 lipca 2022  

  

Zarząd Stowarzyszenia 


