
 
Statut Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego 

- 1 - 
 

Statut Stowarzyszenia 

Koło Przyjaciół Korczakowa 

im. Jerzego Zgodzińskiego 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego, zwane dalej 

Stowarzyszeniem KPK, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa może używać skrótu KPK 

3. KPK posiada osobowość prawną. 

4. KPK powołane jest na czas nieokreślony. 

5. Siedzibą KPK jest miasto Zielona Góra. 

6. Terenem działania KPK jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

Zielonej Góry i woj. Lubuskiego. 

7. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na 

terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 2 

1. KPK współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi 

i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

 

§ 3 

1. KPK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może 

zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 4 

1. KPK działa zgodnie z zasadami, celami i metodami wprowadzonymi przez Janusza Korczaka twórcę 

systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz 

pobudzaniu samowychowania. 

2. KPK jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, 

rasę czy wyznanie 

3. KPK jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów 

i organizacji o  charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli KPK do 

prowadzenia działalności politycznej. 
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§ 5 

1. Celem KPK jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie 

inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności 

na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej. Wspieranie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru 

przez stawianie wyzwań. Szerzenie wiedzy o życiu, działalności i dorobku twórczym Janusza 

Korczaka; Upowszechnianie teoretycznych i praktycznych projektów oraz doświadczeń 

realizowanych w różnych krajach w oparciu o spuściznę Janusza Korczaka; Inicjowanie 

i wspieranie działań służących realizacji „Deklaracji Praw Człowieka” oraz „Konwencji Praw 

Dziecka”. 

2. Za główne cele swojego działania KPK uznaje: 

a. stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, 

emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 

b. nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu 

jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 

c. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, 

sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 

d. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 

podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, 

e. upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez 

cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. 

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, 

muzycznych, teatralnych oraz filmowych,  

b. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez 

organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, 

c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, 

d. organizowanie imprez kulturalnych, 

e. finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

f. prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz oświatowej wśród 

dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody wychowawczej, 

g. wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży, 

h. współdziałanie z rodzicami oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży, 

i. działania odpowiedzialne społecznie i etyczne środowiskowo, zgodnie z założeniami trwałego 

zrównoważonego rozwoju, 
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j. prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie działalności w zakresie wyrównywania szans 

tych rodzin i osób, resocjalizacja dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie, 

k. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

l. prowadzenie działalności charytatywnej, 

m. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 

n. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

o. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 

p. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w szczególności dotyczącą rehabilitacji 

i rewalidacji osób niepełnosprawnych, 

q. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

r. kształtowanie więzi międzypokoleniowych, 

s. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

t. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

u. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

v. działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

w. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

x. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

y. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

z. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

aa. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

bb. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

wspomaganie rozwoju demokracji, 

cc. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, 

dd. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

ee. promocję i organizację wolontariatu, 

ff. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

gg. działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 

hh. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

ii. działalność wydawniczą, radiową i informacyjną, 

jj. tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej 

i umiejętności spędzania czasu wolnego, 

kk. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 
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ll. prowadzenie działalności w dziedzinie żeglarstwa, w tym w zakresie promowania wychowania 

żeglarskiego oraz wodnego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

mm. działalność wspomagającą technicznie, organizacyjnie i merytorycznie organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, w tym zakresie. 

2. Działania wymienione w ust. 1 prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku 

publicznego. 

3. KPK realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność wychowawczą opartą także wśród osób 

niezrzeszonych w KPK. 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 7 

1. Członkami KPK mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem 

wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych,  

b. wspierających, 

c. honorowych. 

§ 8 

1. Członkiem zwyczajnym KPK może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację 

i rekomendację dwóch członków KPK. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu pół roku od 

daty złożenia deklaracji.  

 

§ 9 

1. Członkiem wspierającym KPK może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż 

w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji  

 

§ 10 

1. Członkiem honorowym KPK może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność 

i rozwój KPK. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

albo co najmniej 5 członków KPK. 
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§ 11 

1. Członkowie zwyczajni, którzy opłacili składkę członkowską mają prawo do: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz KPK, 

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności KPK, 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez KPK, 

d. zgłaszania wniosków co do działalności KPK. 

 

§ 12 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. brania udziału w działalności KPK i w realizacji jego celów, 

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 

c. przestrzegania statutu i uchwał władz KPK, 

d. regularnego opłacania składek. 

 

§ 13 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach KPK, poza tym posiadają 

takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz KPK. 

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz KPK. Są 

zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 14 

1. Członkostwo w KPK ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do KPK złożonej na ręce Zarządu, 

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d. wykluczenia przez Zarząd:  

 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez rok, 

 z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień 

i uchwał władz KPK, 

 ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz KPK przez rok. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w KPK przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie 

jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest 

ostateczna. 
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Rozdział IV. Władze KPK 

 

§ 15 

1. Władzami KPK są:  

a. Walne Zebranie Członków,  

b. Zarząd,  

c. Komisja Rewizyjna.  

 

§ 16 

 

1. Władze KPK wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego 

w przypadku gdy wszyscy uprawnieni podejmą taka uchwałę. 

2. W razie, gdy skład władz KPK ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich 

składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który 

uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu KPK z funkcją członka Komisji Rewizyjnej. W przypadku 

zajścia kolizji, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotychczasowy mandat członka władzy 

wygasa w momencie wyboru na nową funkcję 

4. Wybory władz KPK są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Walnym 

Zebraniu Członków. 

 

§ 17 

 

1. Uchwały wszystkich władz KPK zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, 

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia 

statutu stanowią inaczej. 

 

§ 18 

 

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

2. Kadencja władz wybranych na sprawozdawczo-wyborczym Walny Zebraniu Członków kończy się 

w dniu najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
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Walne Zebranie Członków 

 

§ 19 

 

1. Najwyższą władzą KPK jest Walne Zebranie Członków.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako 

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma 

wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 30 dni od 

dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy, 

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

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

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności 

Zarządu. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia 

wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane 

 

§ 20 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju KPK,  

b. uchwalanie zmian statutu, 

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz KPK, 

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań 

władz KPK,  

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KPK i przeznaczeniu jego majątku,  

h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego. 
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Zarząd  

 

§ 21 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością KPK zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, a także reprezentuje KPK na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z minimum 2 członków, w tym prezesa. 

3. Członkami Zarządu mogą być Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie byli skazani prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

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

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

 

§ 22 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą pracą KPK, 

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

c. zarządzanie majątkiem KPK, 

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

e. tworzenie i realizacja planu finansowego, 

f. reprezentowanie KPK na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

g. przyjmowanie i wykluczanie członków KPK, 

h. zwoływanie Walnego Zebrania, 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością KPK odpowiedzialnym 

przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 członków w tym przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 
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3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy 

w roku.  

4. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 24 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola całokształtu działalności KPK, w tym gospodarczej i finansowej 

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, pod względem legalności, 

rzetelności, gospodarności i celowości. 

c. zatwierdzanie planu finansowego, 

d. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności KPK i Zarządu 

KPK, 

e. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,  

f. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego 

członka Zarządu, 

g. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

h. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania walnego zebrania członków 

przez Zarząd w określonym terminie 

i. zawieranie umów pomiędzy KPK a członkiem zarządu  

j. reprezentowanie KPK w sporze pomiędzy KPK a członkiem Zarządu 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

 

§ 25 

1. Źródłami majątku KPK są:  

a. składki członkowskie, 

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,  

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty 

d. dochody z majątku KPK, dochody z własnej działalności, 

e. środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne lub inne 

podmioty. 

2. Majątek KPK służy do prowadzenia działalności statutowej KPK i nie może być użyty do innych 

celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem KPK  

3. KPK prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego KPK wymaga zgody Walnego Zebrania Członków 

5. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie przekraczającej 15% wartości aktywów KPK wymaga 

zgody Komisji Rewizyjnej 

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku KPK podejmuje Zarząd. 
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§ 26 

1. W ramach działalności zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem KPK w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy KPK 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”, 

b. przekazywania majątku KPK na rzecz członków, członków organów lub pracowników KPK  oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników KPK” oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych KPK  

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie KPK, członkowie 

jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

§ 27 

1. Cały dochód KPK (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznacza na działalność statutową 

(działalność pożytku publicznego) 

 

§ 28 

1. Składka członkowska KPK jest obowiązkowa dla wszystkich członków Stowarzyszenia. 

2. Wysokość rocznej składki członkowskiej określona jest jako czterokrotność minimalnej stawki za 

godzinę pracy (umowa zlecenie, umowa o dzieło) w danym roku kalendarzowym  

3. Wysokość rocznej składki członkowskiej dla młodzieży uczącej się do 26 roku życia określona jest 

jako 50% składki członkowskiej określonej w paragrafie 28 ust.2.Składka członkowska KPK płatna 

jest przez Członka KPK z góry najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, 

którego dotyczy. 
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Sposób reprezentacji 

 

§ 29 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu KPK, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest 

dwóch członków zarządu działających łącznie. 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 30 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu KPK podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością 

głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 31 

1. Uchwałę o rozwiązaniu KPK podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KPK, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz 

określa  przeznaczenie majątku KPK. 

 

 

Treść statutu na postawie uchwały podjętej w dniu 19 stycznia 2020 r.  

 

Podpisano:  

Prezes Zarządu      - ……………………..…………… 

 

Członek Zarządu ds. organizacyjnych  - ……………………..…………… 

 

Członek Zarządu ds. programowych   - ……………………..…………… 

 


