STATUT STOWARZYSZENIA
„ POKOLENIA WYBRZEŻA GDAŃSKIEGO”
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Stowarzyszenie „Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego”, zwane dalej Stowarzyszeniem,
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań zawartych w niniejszym
Statucie.
2. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 r., poz. 104 wraz z późn. zm.), ustawy z
dnia 24.04.2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności Pomorze a siedzibą
miasto Gdańsk.
4. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych, może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na warunkach określonych w
niniejszym Statucie, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
5. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji
krajowych i międzynarodowych.
6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i znaków organizacyjnych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest
zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
8. Stowarzyszenie może powoływać Oddziały na zasadach określonych w niniejszym
Statucie.
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z tej działalności winien być
przeznaczony na działalność statutową.
10. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji
§2
Celami Stowarzyszenia m.in. są:
1. Realizacja ideałów postępowej lewicy, upowszechnianie zasad sprawiedliwości
społecznej i zasad współżycia społecznego, a nadto budowa, kształtowanie oraz
umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Rozwijanie kontaktów międzypokoleniowych i międzyorganizacyjnych.
3. Kształtowanie społecznego klimatu dla aktywności młodzieży i jej organizacji.
4. Upowszechnianie wiedzy społecznej oraz postępowych, jak również patriotycznych
tradycji.
5. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
§3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie spotkań pokoleniowych, zebrań, konferencji, sesji popularno naukowych, sympozjów, seminariów, kursów szkoleniowych.
2) Tworzenie Oddziałów Stowarzyszenia.
3) Upowszechnianie założeń programowych oraz dorobku Stowarzyszenia, jak
również organizacji współpracujących, a nadto wspierających działalność
Stowarzyszenia.
4) Gromadzenie dokumentów, pamiątek, symboli o znaczeniu historycznym
związanych z treściami działalności Stowarzyszenia i prezentacja ich na
wystawach, sympozjach, czy też w środkach społecznego przekazu.
5) Tworzenie fundacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
6) Organizowanie grup samopomocy koleżeńskiej.
7) Prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i gospodarczej w formach
powszechnie przyjętych, na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
2. Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się generalnie na społecznej
działalności członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników i tworzyć Biuro, którym kieruje Sekretarz
Stowarzyszenia lub Dyrektor Biura.

§4
1. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako nieodpłatna lub
odpłatna działalność pożytku publicznego, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD).
2. Działalność Stowarzyszenia zgodnie z PKD w zakresie opisanym w ust. 1, posiada
kod:
1) 58.11. Z - wydawanie książek,
2) 58.19. Z - pozostała działalność wydawnicza,
3) 69.10. Z - działalność prawnicza,
4) 69.20. Z - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
5) 70.22. Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania,
6) 73.20. Z - badania rynku i opinii publicznej,
7) 74.10. Z - działalność w ramach specjalistycznego projektowania,
8) 74.90. Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
9) 85.59. B - pozostałe pozaszkolne formy

edukacji, gdzie indziej nie-

sklasyfikowane,
10) 85.60. Z - działalność wspomagająca edukację,
11) 88.99. Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
12) 94.99. Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
3. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie do realizacji zadań publicznych
lub celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 5
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Wspierających.

§ 6
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły
18 lat, posiadają zdolności do czynności prawnych i wyrażają zainteresowanie
działalnością statutową Stowarzyszenia.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu deklaracji pisemnej
przez kandydata i podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu
kandydata w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia posiada bierne i czynne prawo wyborcze
i ma prawo do:
1) Uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
2) Zgłaszania wniosków, postulatów, opinii pod adresem Władz Stowarzyszenia.
4. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1) Przestrzegania Statutu, uchwał i decyzji Władz Stowarzyszenia;
2) Wspierania działalności Stowarzyszenia m.in. przez opłacanie składki
członkowskiej.
5. Utrata Członkostwa Zwyczajnego następuje w przypadku:
1) Złożenia rezygnacji lub śmierci członka;
2) Skreślenia z Listy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w przypadkach:
a) prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia,
b) popełnienie

czynu,

który

dyskwalifikuje

Członka

Zwyczajnego

Stowarzyszenia lub postępowanie to godzi w dobre imię Stowarzyszenia i
jego Władz,
c) nieopłacenia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia do końca
pierwszego kwartału danego roku,
6. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z Listy Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie
14 dni od daty otrzymania chwały wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem
Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w
tej sprawie jest ostateczna, o czym winien być skutecznie poinformowany.
§ 7
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba prawna
zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała
pomoc na jego rzecz w jakiejkolwiek formie, na którą wyrazi zgodę Zarząd.

2. O przyjęciu i skreśleniu Członka Wspierającego decyduje Zarząd, poprzez podjęcie
w tej sprawie uchwały.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z Listy Członków Wspierających
Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie
14 dni od dania otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem
Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w
tej sprawie jest ostateczna, o czym winien być skutecznie poinformowany.
4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego Przedstawiciela.
5. Członek Wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, może z
głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach Władz Stowarzyszenia.
6. Członek Wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, a nadto przestrzegać zasad,
jakimi kieruje się Stowarzyszenie, a wynikających z jego Statutu, Regulaminów
oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§8
1. Kadencja

Władz

Stowarzyszenia

trwa

trzy

lata,

a

członkowie

Władz

Stowarzyszenia pełnią powierzone im funkcje do czasu wyboru nowych Władz.
2. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Władz Stowarzyszenia chyba, że Statut
stanowi inaczej. W przypadku, gdy „za” jak i „przeciw” oddano taką samą ilość
głosów, uchwałę uważa się za nie podjętą.
3. Uchwały Władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że
na wniosek większości, winny zostać podjęte w głosowaniu tajnym.
§ 9
1) Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwanej dalej Zarządem,
3) Komisja Rewizyjna.
2) Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

3) Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej,
której członkowie:
1) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości
służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkiem
Zarządu,
2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyżej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 10
1. Najwyższą

władzą

Stowarzyszenia

jest

Walne

Zgromadzenie

Członków

Stowarzyszenia, do kompetencji, którego m.in. należy:
1) Rozpatrywanie

i

zatwierdzanie

sprawozdań

z

działalności

Władz

Stowarzyszenia.
2) Wybór Zarządu w składzie:
a) Przewodniczącego,
b) Na wniosek wybranego Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie wybiera:
 zastępcę (ców) przewodniczącego w liczbie 1 do 5,
 sekretarza,
 skarbnika oraz
 członków Zarządu w liczbie od 1 do 3.
3) Wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5 członków, w tym
 przewodniczącego,
 zastępcę przewodniczącego,
 sekretarza,
 od 1 do 2 członków.
4) Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu
Zarządowi Stowarzyszenia.
5) Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia, rozpatrywanie odwołań od
uchwał Zarządu przez podjęcie stosownej uchwały w każdej sprawie wniesionej
pod obrady, a nie zastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
6) Podejmowanie uchwał

a) rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
b) w

sprawach,

w

których

Statut

nie

określa

właściwości

Władz

Stowarzyszenia.
7) Walne Zgromadzenie mające charakter zwyczajny, zwołuje Zarząd w terminie,
co najmniej 14 dniowym przed upływem kadencji.
8) Walne Zgromadzenie o charakterze nadzwyczajnym, zwołuje Zarząd z
inicjatywy własnej w terminie przez siebie ustalonym lub na wniosek Komisji
Rewizyjnej albo 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w przeciągu 30 dni od
złożenia pisemnego wniosku wraz z jego uzasadnieniem.
9) O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia zawiadamia Zarząd na 14 dni
przed

terminem

jego

odbycia,

przesyłając

Członkom

Stowarzyszenia

proponowany porządek Walnego Zgromadzenia lub wywieszając go w siedzibie
Stowarzyszenia

na

20

dni

przed

wyznaczonym

terminem

Walnego

Zgromadzenia.
10) Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne, gdy zapadają zwykłą
większością głosów chyba, że postanowienia Statutu stanowią odmiennie, przy
obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
Członków Stowarzyszenia,
b) w drugim terminie - wyznaczonym na ten sam dzień, w 30 minut po
pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych
do głosowania Członków Stowarzyszenia.
11) W obradach Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym uczestniczą
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia, zaś Członkowie Wspierający i
Zaproszeni Goście uczestniczą w nim z głosem doradczym.
§ 11
1. Do kompetencji Zarządu należy m.in.:
1) Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podejmowanie uchwał o przyjęciu i skreśleniu z listy Członków Zwyczajnych
oraz Wspierających.
3) Realizowanie kierunków działania Stowarzyszenia zapisanych w Rozdziale II
Statutu a nadto wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia.
4) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych przedstawianych przez Skarbnika.

5) Bieżące analizowanie pracy Stowarzyszenia.
6) Uchwalanie Regulaminów określających sposób działania Zarządu.
7) Powoływanie Oddziałów Stowarzyszenia.
8) Podejmowanie uchwał w sprawach opisanych w § 1, ust. 4 i 5 Statutu.
9) Dokonywanie wykładni Statutu Stowarzyszenia, po zaciągnięciu opinii Komisji
Rewizyjnej.
10) Nadawanie i wnioskowanie o przyznanie nagród, wyróżnień oraz odznaczeń
Członkom Stowarzyszenia.
11) Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale
Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego.
3. W posiedzeniu Zarządu z prawem głosu może uczestniczyć Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego Członek względnie cały jej skład
oraz zaproszeni goście.
§ 12
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności,
a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jest niezależna do
Zarządu.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej m.in. należy:
1) Nadzór i kontrolowanie działalności Władz Stowarzyszenia.
2) Kierowanie wniosków, zaleceń pokontrolnych do Zarządu, celem ich
rozpatrzenia wraz z ewentualnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
3) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności członków Zarządu
Stowarzyszenia wraz z wnioskami w sprawie absolutorium.
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się co najmniej raz w roku lub na wniosek
Przewodniczącego w terminie przez niego wyznaczonym, a nadto na pisemny
wniosek dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dniu od daty
zgłoszenia wniosku.
§ 13
1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu, który jednocześnie przewodniczy
obradom należy m.in.:

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia i jego Zarządu na zewnątrz przed wszystkim
władzami.
2) Kierowanie pracami Stowarzyszenia.
3) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na funkcje:
 zastępcy(ców) przewodniczącego,
 sekretarza,
 skarbnika oraz
 członków.
4) Proponowanie powierzania obowiązków oraz zadań Członkom Stowarzyszenia.
5) Wnioskowanie o przyznanie nagród, wyróżnień oraz odznaczeń Członkom
Stowarzyszenia.
§ 14
1. Uzupełnienie składu Władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, następuje
poprzez ich wybór uzupełniający.
2. Wyboru uzupełniającego w składzie Władz Stowarzyszenia, dokonuje Zarząd lub
Komisja Rewizyjna we własnym zakresie do 50% swego składu, wybranego przez
Walne Zgromadzenie.
3. Gdy

skład

Zarządu

lub

Komisji

Rewizyjnej,

po

dokonaniu

wyboru

uzupełniającego, będzie wymagał dalszego uzupełnienia i w ocenie tych władz jest
on niezbędny i konieczny dla ich funkcjonowania, uzupełnienie powstałego vacatu
w składzie władz może nastąpić na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia, które należy w tym celu zwołać w terminie 30 dni od podjęcia
uchwały w sprawie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
Rozdział V
Oddziały Stowarzyszenia
§ 15
1. Oddział Stowarzyszenia powołuje swoją uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na
wniosek Sekretarza, gdy chęć stworzenia Oddziału wyrazi co najmniej 5 członków
zwyczajnych, którzy złożyli swoje deklaracje.
2. Oddział Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym
1) wybiera Zarząd Oddziału w składzie:
a) Przewodniczący,

b) Zastępca Przewodniczącego w liczbie od 1 do 3
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) Członka lub Członków w liczbie od 1 do 3
2) przyjmuje kierunki i cele działania określone w Statucie Stowarzyszenia
3) dokonuje oceny Zarządu Oddziału
3. Wybory Zarządu Oddziału oraz podejmowane przez niego uchwały odbywają się w
głosowaniu jawnym, chyba że zgłoszony wniosek o tajność, uzyska akceptację
większości na zasadach opisanych w niniejszym Statucie.
4. Kadencja Zarządu Oddziału trwa trzy lata.
5. Zarząd Oddziału
1) realizuje

uchwały

Zarządu

Stowarzyszenia

oraz

uchwały

Zebrania

Sprawozdawczo - Wyborczego,
2) przyjmuje i skreśla członków zwyczajnych oraz wspierających swego Oddziału
na zasadach opisanych w niniejszym Statucie.
3) reprezentuje Oddział Stowarzyszenia na zewnątrz, zgodnie z zasadami
przyjętymi w niniejszym Statucie.
4) kieruje

pracami

członków

Oddziału

i

ponosi

przed

nimi

pełną

odpowiedzialność.
§ 16
1. Terenowy Oddział Stowarzyszenia nie posiada osobowości prawnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, mają zastosowanie
postanowienia Statutu.
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§ 17
1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje majątek trwały i majątek obrotowy.
2. Źródła finansowania majątku pochodzą m.in. z przychodów, do których głównie
zalicza się składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej, z
przychodów finansowych, z subwencji i dotacji.

3. Kapitał statutowy (podstawowy) tworzony jest z dodatniej różnicy między
przychodami, a kosztami ustalonymi w rachunku zysków i strat danego roku, z
przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.
§ 18
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania swoim
majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, 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. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia osobom wymienionym w
pkt.1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywanie majątku na rzecz osób wymienionych w pkt. 1
przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie

wynika

bezpośrednio

z

jednego

z

celów

statutowych

Stowarzyszenia.
4. Zabrania się dokonywania zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego
Władz lub pracownicy oraz członkowie ich rodzin.
§ 19
Stowarzyszenie może otrzymywać celem wsparcia swej działalności statutowej
dotacje, subwencje, czy też inne środki finansowe wg. zasad określonych w odrębnych
przepisach.
§ 20
Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych,
majątkowych lub niemajątkowych wymagany jest podpis Przewodniczącego
Stowarzyszenia względnie Zastępcy Przewodniczącego działającego wspólnie z
Sekretarzem, Skarbnikiem, czy też z Członkiem Zarządu.

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 21
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy
liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 22
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie
podejmuje nadto uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu
z pośród członków Zarządu, Komisję Likwidacyjną Stowarzyszenia.

Niniejszy Statut został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Członków Stowarzyszenia „ Pokolenia ” Wybrzeża Gdańskiego obradującego dnia
22.09.2012 r. w Gdańsku i podpisany przez Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Różański Andrzej Wawrzyniec

- Przewodniczący

Chabowski Mieczysław

- Wiceprzewodniczący

Kazub Zbigniew Kazimierz

- Wiceprzewodniczący

Miodowski Zdzisław

- Wiceprzewodniczący

Napierzyński Sylwester

- Sekretarz

Zięba Henryka Mieczysława

- Skarbnik

Gibała Jacek Wojciech

- Członek Zarządu

Stęporowska Ewa Maria

- Członek Zarządu

Tarasiewicz Jerzy

- Członek Zarządu

