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STATUT
STOWARZYSZENIA POLSKICH SADOWNIKÓW EKOLOGICZNYCH 

„POLSKI EKOOWOC”

PREAMBUŁA
Stowarzyszenie Polskich Sadowników Ekologicznych „Polski EkoOwoc” jest dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu upowszechnianie ekologicznej 

metody uprawy owoców i warzyw, upowszechniania wiedzy o prozdrowotnych 

właściwościach ekologicznych płodów rolnych oraz roli ekologicznego rolnictwa dla zdrowia 

ludzi i stanu środowiska naturalnego.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1
1. Stowarzyszenie Polskich Sadowników Ekologicznych „Polski EkoOwoc”, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity – Dz. U. z 

dnia 20 stycznia 2017 r. DZ.U. z 2017 r, poz. 210, z późniejszymi zmianami) oraz 

postanowienia niniejszego Statutu.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą 

jego władz jest Biała Rawska.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość 

prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

4. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie Polski 

EkoOwoc” z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

5. Stowarzyszenie może posiadać pieczęć, emblemat i odznakę organizacyjną, jak 

również używać znaków towarowych.

6. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym w 

Polsce porządkiem prawnym oraz z poszanowaniem prawa obowiązującego w 

miejscu prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie.

Artykuł 2
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

tych samych lub podobnych celach i zadaniach lub współpracować z takimi 

organizacjami.
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2. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w 

zakresie zgodnym z celami statutowymi Stowarzyszenia. 

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Artykuł 3
1. Celami Stowarzyszenia są:

a) rozpowszechnianie ekologicznych form uprawy owoców, warzyw oraz ich 

przetwórstwa:

b) propagowanie ekologicznych owoców, warzyw oraz produkowanych przez członków 

Stowarzyszenia oraz rezultatów ich przetwórstwa;

c) propagowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska 

naturalnego;

d) koordynowanie kontaktów handlowych członków Stowarzyszenia z nabywcami 

owoców,  warzyw oraz ich przetworów produkowanych przez członków 

Stowarzyszenia;

e) stworzenie i propagowanie marki ekologicznych owoców, warzyw oraz ich 

przetworów;

f) reprezentacja Stowarzyszenia i jego członków na targach, sympozjach, 

konferencjach, itp;

g) wsparcie członków Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji, 

podmiotami certyfikującymi i organami kontroli;

h) prowadzenie edukacji ekologicznej członków Stowarzyszenia, w tym organizacja 

wyjazdów studyjnych, szkoleń i warsztatów;

i) prowadzenie edukacji, w tym edukacji ekologicznej, wszelkich grup wiekowych, 

społecznych i zawodowych;

j) popularyzowanie idei szeroko rozumianej ekologii, w tym ekologicznych upraw 

owoców, i warzyw;

k) wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych opartych na 

działaniach proekologicznych;

l) wspieranie społecznej, ekologicznej aktywności obywateli;

m) podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań na rzecz ochrony 

upraw ekologicznych;

n) podejmowanie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego;

o) realizowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
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p) podejmowanie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa;

q) działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu;

r) wspieranie szeroko rozumianej społecznej aktywności obywateli;

s) realizowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i edukacji, w tym edukacji 

ekologicznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego;

t) organizowanie pomocy prawnej dla członków Stowarzyszenia;

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) doradztwo, szkolenia i wydawnictwa dla członków Stowarzyszenia oraz osób, 

instytucji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych ekologiczną uprawą 

owoców, warzyw oraz ich przetwórstwem;

b) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, wyjazdów, warsztatów i 

prelekcji;

c) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz oraz wszelkiego 

rodzaju osób, instytucji i podmiotów gospodarczych;

d) tworzenie i rejestrację znaków towarowych dla celów promocji ekologicznej produkcji 

owoców, warzyw, oraz ich przetwórstwa;

e) podejmowanie aktywności w sieci Internet, w tym tworzenie dedykowanych stron 

internetowych dla potrzeb członków Stowarzyszenia;

f) prowadzenie wszelkiego rodzaju działań na rzecz oświaty i promocji ekologicznej 

produkcji owoców, warzyw, oraz ich przetwórstwa;

g) podejmowanie współpracy z osobami i instytucjami, zarówno krajowymi jak i 

zagranicznymi i międzynarodowymi, w zakresie gromadzenia i wymiany doświadczeń 

w dziedzinie ochrony środowiska, ekologicznej produkcji owoców, warzyw oraz ich 

przetwórstwa oraz tworzenia dla nich rynku zbytu; 

h) podejmowania wszelkich działań zmierzających do popularyzowania zasad 

ekologicznej produkcji owoców, warzyw oraz ich przetwórstwa.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział III
CZŁONKOWIE

Artykuł 4
1. Stowarzyszenie zrzesza:

a) członków zwyczajnych;
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b) członków wspierających.

c) członków honorowych;

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być 

jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie. Osoba prawna działa poprzez 

swojego przedstawiciela.

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie lub 

będąca cudzoziemcem, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, posiadająca certyfikat rolnictwa ekologicznego lub będąca w okresie 

konwersji.

4. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd, na podstawie złożonej deklaracji oraz 

pisemnej rekomendacji co najmniej 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd 

przyjmuje nowego członka uchwałą podjętą w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia 

deklaracji i rekomendacji. Zarząd uprawniony jest odmówić przyjęcia do Stowarzyszenia 

osoby, w tym osoby która złożyła deklarację oraz rekomendację. Odmowa przyjęcia nie 

wymaga uzasadnienia.

5. Nowy Członek zwyczajny wnosi opłatę wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd 

Stowarzyszenia każdorazowo na następny rok. Opłaty składki nowo przyjęty członek 

zwyczajny dokonuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o przyjęciu 

do Stowarzyszenia. 

6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

realizacją celów Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia oraz opłacająca składkę członkowską.

7. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd, na podstawie złożonej deklaracji oraz 

pisemnej rekomendacji co najmniej 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd 

przyjmuje nowego członka uchwałą podjętą w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia 

deklaracji i rekomendacji. Zarząd uprawniony jest odmówić przyjęcia do Stowarzyszenia 

osoby, w tym osoby która złożyła deklarację praz rekomendację. Odmowa przyjęcia nie 

wymaga uzasadnienia.

8. Nowy członek wspierający wnosi opłatę wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd 

Stowarzyszenia każdorazowo na następny rok. Opłaty składki nowo przyjęty członek 

wspierający dokonuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o przyjęciu 

do Stowarzyszenia. 

9. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia, 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 

dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym 

Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
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10. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w rozwój i propagowanie idei ekologicznej uprawy owoców, warzyw oraz ich 

przetwórstwa lub wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

11. Przyjęcia członka honorowego dokonuje uchwałą Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

12. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi wraz z 

zarejestrowaniem Stowarzyszenia.

Artykuł 5
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia;

b) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, organizowanych szkoleniach i innych 

formach działania, wynikających z realizacji celów statutowych;

c) korzystania z dorobku Stowarzyszenia;

d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów, dotyczących działalności Stowarzyszenia;

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a) przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz 

Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia; 

c) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, realizacji jego celów 

statutowych i programów działania;

d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia;

e) etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków;

f) terminowego opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa 

wyborczego do władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak 

członkowie zwyczajni. Członkowie honorowi zwolnieni są jednak z obowiązki opłacania 

składek członkowskich i opłaty wpisowej.

4. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) pisemnego rezygnacji skierowanej do Zarządu, po uprzednim opłaceniu zaległych 

składek członkowskich i zwrocie wypożyczonych składników majątkowych 

Stowarzyszenia;

b) wykluczenia przez Zarząd, w przypadkach:

i. zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec 

Stowarzyszenia przez okres przekraczający 3 miesiące;

ii. naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień Statutu lub 

uchwał władz Stowarzyszenia;
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iii. działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków;

iv. braku przejawów aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia;

v. innych szczególnie uzasadnionych przypadkach;

c) likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia;

d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Artykuł 6
1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna;

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku, w którym w czasie trwania kadencji, ulegnie zmniejszeniu skład 

poszczególnych władz Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w 

celu odbycia wyborów uzupełniających.

4. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

5. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w 

pierwszym terminie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy członków organu Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W 

drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków 

uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

6. Głosowanie odbywa się jawnie, przez podniesienie ręki, przy czym najpierw głosuje się 

za wnioskiem, następnie przeciw niemu, a na końcu liczy się głosy wstrzymujące się.

7. Na wniosek poparty przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania 

przeprowadza się głosowanie niejawne.

8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje odpowiednio 

głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, Prezesa Zarządu lub 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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Artykuł 7
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i 

co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem 

Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje 

się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania 

Walnego Zebrania Członków.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się nie później, niż w terminie 3 

miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest rok 

kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku funkcjonowania Stowarzyszenia, który 

zakończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.

5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 

jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, 

dla których zostało zwołane.

Artykuł 8
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalanie zmian Statutu;

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

h) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego;

i) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu za czynności związane z 

pełnioną funkcją.

Artykuł 9
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1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z  1 do 5 osób,  w tym Prezesa wybieranego na pierwszym 

posiedzeniu Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

Artykuł 10
1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego 

Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniany przez 

Stowarzyszenie kieruje pracami Biura.

2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną oraz 

wykonuje inne zadania zlecone przez Zarząd.

3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi 

przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.

4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni, Dyrektor zobowiązany jest przedstawić Zarządowi 

sprawozdanie z działalności Biura.

5. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego 

umocowanie do czynności zwykłego Zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

Artykuł 11
Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

h) ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych;

i) zwalnianie z obowiązku opłacania składek członkowskich w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach;

j) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.

Artykuł 12



9

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na pół roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

4. Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie nie mogą być 

jednocześnie członkami Zarządu.

Artykuł 13
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;

e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub wnioskowanie 

o odwołanie bezczynnego członka Zarządu;

f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania 

Członków przez Zarząd w określnym terminie;

Artykuł 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu 

jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w 

sprawach majątkowych, uprawniony jest jeden członek Zarządu działający samodzielnie. 

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Artykuł 15
1. Na środki finansowe przeznaczone na wykonywanie celów statutowych Stowarzyszenia 

składają się: 

a) wpływy ze składek członkowskich oraz opłat wpisowych;

b) dochody z imprez oraz z innej działalności statutowej;

c) dotacje, darowizny, spadki i zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej;

d) dotacje, subwencje, udziały lokaty;
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e) dochody z majątku Stowarzyszenia;

f) odsetki od kapitału, lokat i akcji;

g) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie;

h) inne dochody.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na 

realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

4. Zarząd ustala wysokość składki członkowskiej i opłat wpisowych. Składki członkowskie 

powinny być wpłacane do końca roku kalendarzowego.

5. Dochody z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie mogą być wydatkowane 

wyłącznie na realizację zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału 

między członków. Zakaz powyższy nie dotyczy wypłacania z tych dochodów 

wynagrodzeń, z tytułu zawartych z członkami umów o pracę lub umów cywilnoprawnych 

oraz wynagrodzeń członków Zarządu.

6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd.

Rozdział VI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 16
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia, odwołanie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz 

Członków Zarządu, odwołanie Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej oraz 

rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się zgodnie z postanowieniem Art. 36-39 

ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r, 

Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami).

Statut przyjęto jednomyślnie uchwałą nr 2/2018 uczestników zebrania założycielskiego 

Stowarzyszenia Polskich Sadowników Ekologicznych „Polski EkoOwoc” na zebraniu 

założycielskim w dniu 14 sierpnia 2018 roku.

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

a) Arkadiusz Kartus c) Daniel Strach
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b) Andrzej Czamara d) Mariusz Kępka

c) Janusz Rutka


