Statut Stowarzyszenia,,Lubuski Klaster Metalowy"
Rozdzial I
Postanowienia o96lne

51,

1. Stowarzyszenie nosi nazwq,,Lubuski Klaster Metalowy"

iw

dalszej czqSci

Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest koordynatorem klastra przemyslowego.
3. Stowarzyszenie dziala na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U, nr 20 poz. 104) z p62niejszymi
zmianami oraz na podstawie niniejszego Statutu i posiada osobowo66
prawnq,

92.
1. Stowarzyszenie powoiuje siq na czas nieokre6lony.
2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita
3, Siedzibq Stowarzyszenia jest miasto Gorz6w Wlkp.

4.

5.

Polska,

Stowarzyszenie moze prowadzid swojq dzialalno66 r6wniez poza granicami
Rzeczpospol itej Polskiej.
Stowarzyszenie moze by6 czlonkiem organizacji, w tym
miqdzynarodowych , zwiqzanych z realizacjq cel6w Stowarzyszenia.

93.

Stowarzyszenie opiera swojq dzialalno56 na pracy spolecznej czlonk6w. Do
prowadzenia swych spraw moze zatrudniai pracownik6w lub zleca(, ich
wykonanie innym podmiotom,

94.
1, Stowarzyszenie moze uzywa6 odznak ipieczqci na zasadach okreSlonych
p

rzepi sa ch szczeg6lowych

.

2. Stowarzyszenie moze uzywa6

wyr6zniajEcego
wraz z nazwq korzysta z ochrony prawnej.

je znaku graficznego,

w

kt6ry

Rozdzial II
Cele i sposoby dziaNania
Celem Stowarzyszenia jest

ss.
:

1, Integracja przedsiqbiorstw metalowych i instytucji dzialajqcych w ich
otoczeniu oraz realizacja wsp6lnych inicjatyw gospodarczych.
2. Wspieranie rozwoju i promocja podmiot6w gospodarczych bran2y
metalowej.
3, Koordynacla dzialaf w rozwiqzywaniu problem6w organizacyjnych,
technicznych, handlowych, kooperacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych.
4. Pomoc w wymianie informacji miqdzy czlonkami Stowarzyszenia oraz
otoczeniem gospodarczym I naukowo-badawczym i administracyjnym.
5. Wsp6ldzialanie z organami administracji samorzqdowej i padstwowej,
instytucjami naukowymi i organizacjami pozarzqdowymi w zakresie
tworzenia korzystnych warunk6w dla stowarzyszonych podmiot6w
gospodarczych.
6. Promocja przemyslu metalowego, jako istotnego dla gospodarki regionu.

96.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

.
.
.

Inicjowanie i udzial w przedsiqwziqciach regionalnych, ponadregionalnych
i miqdzynarodowych zbieznych z celami dzialania,
Udzial w stowarzyszeniach i instytucjach otoczenia biznesu.
Organizaciq systemu naboru i szkolenia pracownik6w w zawodach

.

gospodarczych i prowadzenie dzialaf szkoleniowych.
Prowadzenie analiz i wskazanie opracowari pomocnych

.
.
.
.
.

zbytu.
Doradztwo i konsulting.
Realizaciq roznych form promocji informacji,
Wsp6lne pozyskiwanie funduszy na dzialalnoS6 statutowq,
Organizaciq systemu zbiorowych zakup6w materiat6w i komponent6w do
prod u kcji.
Organizaciq systemu transakcyjnego dla zakup6w i sprzeda|y zdolnoSci
produkcyjnych,

i

specjalno$ciach potrzebnych

dla

stowarzyszonych podmiot6w

dla

zwiqkszenia

konkurencyjnoSci, innowacyjno6ci produktowej i procesowej, rozwoju
kapitatu ludzkiego, pozyskiwania Srodk6w na rozw6j, rozwoju rynk6w

1.

97.

Cele statutowe mogq" by( realizowane takze poprzez prowadzenie przez
Stowarzyszen ie dziala noSci gospod arczej. Prowadzen ie dziala noSci
gospodarczej moze polega6 r6wniez na uczestnictwie w sp6lkach
kapitalowych, kt6rych przedmiot dzialalnoSci jest zbiezny z celami
statutowymi Stowarzyszenia,
Caly doch6d z tej dzialalno6ci przeznaczony jest na dzialalno6d statutowq
nie moze byc przeznaczony do podziatu miqdzy czionk6w stowarzyszenia.
I

2.

I

RozdziaN

i

III

CzNonkowie, ich prawa i obowiqzki

gB.

1. Cztonkami Stowarzyszenia mogq. by6 osoby fizyczne i prawne
2. Osoba prawna moze byi jedynie czlonkiem wspierajEcym Stowarzyszenia.
ge,
Czlonkowie Stowarzyszenia dzielq siq na:
1

) czlon k6w zwyczajnych,

2)

cztonk6w wspierajqcych,

3) czlonk6w honorowych.
5 10.

1. Czlonkiem zwyczajnym moze by6 obywatel Polski lub

2.

cudzoziemiec

posiadajqcy peinq zdolnoS6 do czynnoSci prawnych i nie pozbawiony praw
publicznych.
Czlonkiem wspierajqcym Stowarzyszenia mogq by6:
a) osoba fizyczna posiadajqca pelnq zdolno56 do czynnoSci prawnych i nie

pozbawiona

praw publicznych, zainteresowana

dzialalno6ciq

Stowarzyszenia,

b) osoba prawna zainteresowana dzialalno5ciq Stowarzyszenia, kt6ra
zadeklarowala na jego rzecz pomoc finansowq lub rzeczowq. Osoba

G

prawna

dziaNa

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Cztonkiem honorowym Stowarzyszenia moze zosta6 osoba, kt6ra wniosla

4.

szczeg6lne zastugi w realizacjq cel6w Stowarzyszenia.
Czlonkiem zwyczaJnym i honorowym zostaje osoba, kt6ra:
- spelnia warunki opisane w 5 10 pkt 1

- zto?yla pisemnq deklaracjq przystqpienia do Stowarzyszenia (dotyczy
czlonk6w zwyczajnych)
- kt6rej przyjqcie zawnioskowal Zarzqd Stowarzyszenia (dotyczy
czlonk6w honorowych)
- wplacila skladkq wpisowq w wysokoSci ustalonej przez wladze
Stowarzyszenia (dotyczy czlonk6w zwyczajnych)
- zostala przyiQta w drodze uchwaly przez Walne Zgromadzenie.

5. Czlonkiem wspierajqcym zostaje podmiot, kt6ry:
- spelnia warunki opisane w 5 10 pkt 2

-

1,

2.

zlo2yt pisemnq deklaracjq przystqpienia do Stowarzyszenia,
zostal przyjqty w drodze uchwaiy Zarzqdu Stowarzyszenia.

5 11.

Czlonek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do wNadz Stowarzyszenia,
2) zglaszania opinii i wniosk6w pod adresem wladz Stowarzyszenia,
3) zaskarzenia do Komisji Rewizyjnej uchwaly Zarzqdu Stowarzyszenia
o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
Czlonek zwyczajny obowiqzany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulamin6w i uchwal wladz Stowarzyszenia,
2) regularnego oplacania skladek,

g 12,

1. Czlonek wspierajqcy ma prawo do:
1) czynnego prawa wyborczego,
2) brania udzialu z giosem doradczym w posiedzeniach statutowych

wladz

Stowarzyszenia.

2. Czlonek wspierajqcy posiada obowiqzki okre6lone w S 11 ust.2 pkt. 1.
3. Czlonkowie zwyczajni i wspierajqcy posiadajq takq samq ilo56 glos6w.
5 13.
na wskutek:
ustaje
1. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu
a) dobrowolnej rezygnacji z przynale2noSci do Stowarzyszenia, zgloszonej
na piSmie Zarzqdowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiqzafi
wobec Stowarzyszenia,

b) Smierci czlonka

2.

3.

lub utraty

osobowo6ci prawnej przez czlonka

wspierajqcego/
c) wykluczenia decyzjq Zarzqdu z powodu:
- nieusprawiedliwionego zalegania z oplatq skladek czlonkowskich,
przez okres przekraczajEcy 3 miesiqcy,
- nieprzestrzegania Statutu lub uchwal wladz Stowarzyszenia.
Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwolania do Komisji Rewizyjnej
w terminie 30 dni od daty dorqczenia postanowienia o skreSleniu lub
wykluczeniu. Do czasu rozpoznania odwolania, czlonkostwo osoby
odwotujqcej ulega zawieszeniu.
Osobom, kt6rym odm6wiono prawa czlonkostwa w Stowarzyszeniu
przysluguje odwolanie w trybie i na zasadach okreSlonych w ust. 2.

Rozdzial IV
Organy Stowarzyszenia
g 14.

1.

Wladzami Stowarzyszenia sq:
a) Walne Zebranie Czionk6w,
b) Zarzqd,
c) Komisja Rewizyjna.

.

Walne Zebranie CzNonk6w
5 1s,

1. Walne Zebranie Czlonk6w jest najwyzszq wladzq Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Czionk6w biorq udziat z glosem decydujqcym
czlonkowi e zwyczajni i czlonkowie wspierajqcy,
LKM moze pisemnie upowazni6 innq osobq do reprezentowania go
na Walnym Zebraniu Czlonk6w.

3. Czlonek

g 16.

1. Walne Zebranie Czlonk6w *JZe by6 zwyczajne (sprawozdawcze)

lub
nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Czlonk6w zwoluje Zarzqd Stowarzyszenia
raz w roku w terminie do 30 czerwca.
3. O terminie Walnego Zebrania Czlonk6w Zarzqd Stowarzyszenia
zawiadamia czlonk6w mailem lub faxem_najp62niej 14 dni przed terminem
Zebrania, Zawiadomienie zawiera co najmniej porzqdek obrad.
4. Obrady Walnego Zebrania Czlonk6w mogQ odbywa6 siq w spos6b zdalny,
5. Posiedzenia Walnego Zebrania Czlonk6w sE zamkniqte, o ile dane Zebranie
nie postanowi inaczej.
6, Walne Zebranie Czlonk6w obraduje wg uchwalonego regulaminu obrad.
7. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w skladzie:
przewod n iczqcy, zastqpca, sekreta rz.
8, Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w glosowaniu jawnym,
zwyklq wiqkszoSciq obecnych czlonk6w, spoSr6d czlonk6w Stowa rzyszenia,
niewchodzqcych w sklad Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej. Wyb6r dokonywany
jest podczas kazdego Walnego Zebrania i na czas jego trwania.
9, Czlonek ustqpujqcych wladz nie moze wej56 w sklad Prezydium Walnego
Zebrania Czlonk6w,
10,Wazne uchwaly Walnego Zebrania Czlonk6w zapadajq w glosowaniu
jawnym, zwyklq wiqkszoSciq glos6w przy obecnoSci, co najmniej polowy
o96lnej liczby czionk6w.
11.Wybory czlonk6w wtadz Stowarzyszenia dokonywane sE w gtosowaniu
jawnym, o ile Walne Zebranie Czlonk6w nie zarzqdzi wybor6w tajnych.

s 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczeg6lno5ci nalezy:
1) uchwalenie zmian statutu,
2) uchwalanie regulamin6w wiadz Stowarzyszenia,
3) wyb6r i odwotywanie czlonk6w wtadz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan wladz Stowarzyszenia,
5) ustalaniebudzetu Stowarzyszenia,
6) sprawowanie zarzqdu nad majqtkiem Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokoSci skladek wpisowych i czlonkowskich,

8)

uchwalanie zwolnienia czlonka z obowiqzku oplacania wpisowego, sktadki,
obnizania skladki, umorzenie zalegto6ci sktadkowych,
9) podejmowanie uchwaly o rozwiqzaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majqtku,
10) przyjmowanie czlonk6w Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwal w innych sprawgch Stowarzyszenia, dla kt6rych
Statut nie ustala wla6ciwoSci innych wladz Stowarzyszenia,

1.

5 18,

Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w zwoiuje Zarzqd:
a) z wlasnej inicjatywy,
b) na 2qdanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek, co najmniej polowy czlonk6w zwyczajnych

2.

lub
wspierajqcych,
Zarzqd jest zobowiqzany zwola6 Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w
w ciqgu 1 miesiqca, od dnia otrzymania zqdania lub wniosku okreSlonego

wust.lpktbic.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w obraduje wylqcznie

nad

sprawami, dla kt6rych zostalo zwolane.

4. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonk6w
5.

Zarzqd
zawiadamia mailem lub faxem_najp62niej 14 dni przed terminem Zebrania.
Zawiadomienie zawiera co najmniej porzqdek obrad,
Posiedzenia Walnego Zebrania Czlonk6w sE zamkniqte, o ile dane Zebranie
nie postanowi inaczej.

Postanowienia wsp6lne dla Zarz4du i Komisji Rewizyjnej

s ls.
1. Kadencja Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Czlonkostwo w Zarzqdzie, Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek:
a. uplywu kadencji
b. ustania czlonkostwa w Stowarzyszeniu

c. zrzeczeniu siq udzialu w danych wladzach

d. odwolania przez Walne Zgromadzenie Czlonk6w.
3. W przypadku zaprzestania z jakiejkolwiek przyczyny pelnienia obowiqzk6w
przez czlonka wladz Stowarzyszenia, wszelkie druki firmowe, pieczqtki
oznaki wladzy Stowarzyszenia ulegajq bezwarunkowemu zwrotowi lub

i

zniszczeniu.

4. W przypadku ustania czlonkowstwa w Zarzqdzie lub Komisji

Rewizyjnej
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, sklad osobowy wladz jest uzupelniany
poprzez przeprowadzenie wybor6w na nieobsadzone stanowisko, nie
po2niej niz w terminie 1 - miesiqca od powstania vacatu.

Zarz4d

1. Zarzqd jest organem

2.

_-----*-----**

---->:-

_

s 20.
wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on

caloksztaltem dzialalnoSci Stowarzyszenia, zgodnie z uchwalami Walnego
Zebrania Czlonk6w, reprezentuje je na zewnqtrz i ponosi odpowiedzialnoS6
przed Walnym Zebraniem Czlonk6w.
Zarzqd skiada siQ z minimum 3 czlonk6w wybieranych przez Walne
Zebranie Czlonkow. Po wyborze czlonk6w do zarzqdu, wybierajq oni
spo6r6d swojego grona prezesa i maksymalnie 3 wiceprezes6w na rok. Na
siedem dni przed uplywem roku, od daty wyboru, czlonkowie zarzqdu

zbierajq siq w celu wyboru Prezesa i wiceprezes6w na kolejny rok. Takie
wybory w zarzqdzie ponawiane sE co rok,
3. Do skladania oSwiadczeri w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest
jednoosobowo Prezes i kazdy z Wiceprezes6w.
4. Posiedzenia Zarzqdu odbywajq siq nie rzadziej ni2 4 razy w roku.
5. Uchwaly Zarzqdu Stowarzyszenia, podejrlowane sq w glosowaniu jawnym,
zwyklq wiqkszo6ciq glos6w, przy obecnofci, co najmniej 2 czlonk6w.
Decydujqcy jest glos Prezesa.
6. Czlonkowie zarzqdu mogq. otrzymywa6 wynagrodzenie za czynno6ci
wykonywane w zwiqzku z pelnionq funkcjq.
5 21.
Do zakresu dziatania Zarzqdu nalezy:
1) realizacja uchwai Walnego Zebrania Czlonk6w,
2) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majqtku
nieruchomego i ruchomego,
3) podejmowanie decyzji w sprawie zaciqgania zobowiqzari majqtkowych,
4) zwolywanie Walnego Zebrania Czlonk6w,
5) podejmowanie uchwal w sprawach przyjmowania i wykluczania czlonk6w,
6) sktadanie sprawozdari ze swej dzialalnoSci na Walnym Zebraniu Czlonk6w,
7) uchwalanie regulamin6w przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna
g 22.
Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powolanym do
sprawowania kontroli nad jego dzialalno5ciq.
2. Komisja Rewizyjna sklada siq z 3 czlonk6w.
3. Uchwaly Komisji Rewizyjnej, podejmowane sq w glosowaniu jawnym,
zwyklq wiqkszo6ciq glos6w, przy obecnoSci, co najmniej 2 czlonk6w,
decydujqcy glos ma Przewodniczqcy.

1. Komisja

9 23.
Do zakresu dzialania Komisji Rewizyjnej nalezy:
1) kontrolowanie caloksztaltu dziaialnoSci Stowarzyszenia,
2) wystqpowanie do Zarzqdu z wnioskami wynikajqcymi z przeprowadzonych
kontroli,

3) prawo zqdania zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonk6w
w razie stwierdzenia nie wywiqzywania siQ przez Zarzqd z jego
statutowych obowiqzk6w,

a takze prawo zqdania zwolania

posiedzenia

Zarzqdu,

4) zwolanie Walnego Zebrania Czlonk6w, w razie nie zwolania go
Zarzqd w terminie ustalonym statutem,

5) sktadanie na Walnym Zebraniu Czlonk6w wniosk6w

o

przez

udzielenie (lub

odmowq udzielenia) absolutorium wladzom Stowarzyszenia,

6) skladanie sprawozdah ze swej dzialalno5ci na WalnymZebraniu Czlonk6w
7) rozpatrywanie odwolari w sprawach czlonkowskich,
8) w umowach miqdzy Lubuskim Klastrem Metalowym a czlonkiem zarzqdu
oraz w sporach z nimi, stowarzyszenie reprezentuje odpowiednio cztonek
komisji rewizyjnej wskazany uchwalq tego organu.

1.

g 24.
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie mogq pelnii innych funkcji we wladzach
Stowarzyszenia,

2. Komisja Rewizyjna
3.

dziala na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
Komisja Rewizyjna ma prawo 2qdania od czlonk6w i wladz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli zlo2enia pisemnych lub ustnych wyja6nie6 dotyczqcych
kontrolowanych spraw.

5 2s.
W przypadkach okre6lonych w $ 23 pkt 3. Walne Zebranie Czlonk6w winno by6
zwolane w terminie nie dtuzszym ni2 30 dni od daty zgloszenia zqdania, a
posiedzenie Zarzqdu nie po2niej ni2 w terminie L4 dni od daty zgloszenia
zqdania.

Biuro Stowarzyszenia
526

1. Do obslugi administracyjnej i statutowej Stowarzyszenia Zarzqd moze
powola6 Biuro Stowarzyszenia, okreSlajqc jego organizacjq izakres
czynnoSci.

2.

Do obslirgi prasowej Stowarzyszenia Zarzqd moze powolai Przedstawiciela
Prasowego, okre6lajqc przyslugujqce mu uprawnienia i obowiqzki oraz
okres ich wazno6ci.

3. DzialalnoSi czlonk6w Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia jest
dzialalnoSciq spolecznq, z uwzglqdnieniem jednak zasady, i2 Zarzqd moze
przyzna(, zwrot koszt6w poniesionych na tq dzialalno56.
RozdziaN V

MajEtek i fundusze
g 27.
Majqtek Stowa rzyszenia stanowiq nieruchomo6ci, ruchomo6ci i fundusze.
5 28.
Stowarzyszenia sq:
1) skladki wpisowe i czlonkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z majqtku Stowarzyszenia,
4) dotacje i subwencji,
5) dochody z dzialalno6ci gospodarczej stowarzyszenia,
6) Swiadczenia czlonk6w wspierajqcych.
2. Skladki czlonkowskie powinny by6 wplacane do korica I kwartalu kazdego
roku. Nowo przyjqci czlonkowie wptacajq skladki, wg zasad okreSlonych
przez Walne Zebranie Czlonk6w, w ciqgu 2 tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjqciu na cztonka Stowarzyszenia. Wysoko6i skladek
okre5la Walne Zebranie Czlonkow.
a) WysokoSc sktadki czlonkowskiej w wymiarze miesiqcznym okre6la Walne
Zebranie Czlonk6w. Nowa wysoko6d sktadki czlonkowskiej obowiqzuje od
daty okre6lonej w uchwale Walnego Zebrania.
b) Walne Zebranie upowa2nia Zarzqd do obnizenia skladek czlonkowskich
lub zwolnienia z obowiqzku opiacania skiadek okreSlonych czlonk6w.
c) WysokoS6 skladki moze by(, uzale|niona od wielko5ci prowadzonej
organizacji przez czlonka. Jako kryterium przyjmuje siq liczbq
zatrud nionvch,

L. 2rodlami powstania majqtku

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkq finansowq oraz rachunkowo66,

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

g 2s.
1. W zakresie wynikajqcym z dziaNalno5ci statutowej i gospodarczej
Stowarzyszenie moze nabywai prawa i za.ciqga6 zobowiqzania,
2. Dla waznoSci oSwiadczefi woli, jak r6wniez wszelkich pism w przedmiocie
praw i obowiqzk6w majqtkowych nie przekraczajqcych kwoty 10 000
zlotych (stownie: dziesiq6 tysiqcy zlotych) wymagane jest dzialanie
jednego czlonka Zarzqdu.
3. Dla wazno6ci oSwiadczei woli, jak r6wniez wszelkich pism w przedmiocie
praw i obowiqzk6w majqtkowych(z wyjqtkiem zbycia praw majqtkowych)
przekraczajqcych kwotq 10 000 zlotych (slownie: dziesiq6 tysiqcy zlotych)
wymagane jest wsp6tdzialanie dw6ch czlonk6w Zarzqdu.
4. Dla wazno5ci zbycia praw majqtkowych przekraczajqcych 10 000 ztotych

(slownie dziesiqi tysiqcy zlotych) wymagana

jest zgoda Walnego

Zgromadzen ia Czlon k6w,

'

l_.

Rozdzial VI
Zmiana statutu i rozwiqzanie Stowarzyszenia

g 30.
Zmiana Statutu oraz podjqcie uchwaly o rozwiqzaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Czlonk6w wymaga kwalifikowanej wiqkszoSci 2/3 glos6w,

przy obecnorici, co najmniej poiowy czlonk6w uprawnionych

do

glosowania.

Podejmujqc uchwalq o rozwiq.zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
Czlonk6w okreSla spos6b przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia
majqtku Stowa rzyszenia.
3. JeSli uchwala, o kt6rej mowa w pkt 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami
Stowarzyszenia sq czlonkowie Zarzqdu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem majE zastosowanie
przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
2.

Ostatnia.zmiana

statutu: L7 wrze5nia 2020 r., Gorz6w Wielkopolski.
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