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STATUT  

STOWARZYSZENIA  

na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej 

„Art-Talent” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej „Art-Talent” zwane dalej 

Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. 2015 r. poz. 1393, 1923) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 

2015 r. poz. 1255, 1333, 1339)  oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Nazwa Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej „Art-Talent”, jest 

prawnie zastrzeżona. 

3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. 

4. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA”,     

64-920 Piła, ul. Okrzei 9. 

5.  Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Piła. Dla 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie 

z prawem miejscowym. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz osób 

wspierających niebędących członkami. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 

pracowników. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 
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§ 5 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji       

o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających 

z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1. bądź wystąpieniu z nich 

decyduje Zarząd. 

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej „Art-Talent” jest 

dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na płeć, pochodzenie, 

rasę, wyznanie lub poglądy polityczne. 

2. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli Stowarzyszenia na rzecz dzieci           

i młodzieży uzdolnionej  „Art-Talent” do prowadzenia działalności politycznej. 

  

II CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest niżej wymieniona działalność na rzecz zacieśnienia współpracy     

z placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz innymi instytucjami, organizacjami w kraju       

i  spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1. wspieranie działań mających na celu pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży 

uzdolnionej artystycznie, technicznie i sportowo będącej uczestnikami MDK „ISKRA”         

w Pile, 

2. wspólna realizacja projektów artystycznych, muzycznych, teatralnych, literackich, 

ekologicznych, kulturalnych, sportowych, krajoznawczych, prospołecznych  i edukacyjnych, 

3. poznawanie i przybliżanie kultur, 

4. uczestniczenie w programach międzynarodowych, wymianie dzieci i młodzieży oraz 

współpracy pomiędzy placówkami kulturalno-oświatowymi w kraju oraz państw Unii 

Europejskiej i poza nią, 

5. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w opracowywaniu, wdrażaniu             

i realizacji wspólnych  projektów, spójnych z celami zgodnymi ze statutem,  

6. wspieranie i organizowanie sportu dzieci i młodzieży,  

7. organizowanie obozów sportowych, plenerów artystycznych, festiwali różnych 

kategorii, wystaw, przeglądów, imprez charytatywnych, koncertów, giełd,  
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8. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,  

9. organizowanie  wycieczek kulturalnych, krajoznawczych, naukowych i  turystycznych 

dla dzieci i  młodzieży,  

10. prowadzenie zespołów teatralnych, artystycznych, wokalnych, muzycznych, 

literackich, recytatorskich, tanecznych, muzyczno-rytmicznych, sportowych,  

11. wymiana doświadczeń na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej dla nauczycieli, 

instruktorów i trenerów,  

12. pomoc  naukowa, finansowa i rzeczowa dzieciom i młodzieży,  

13. organizowanie zajęć indywidualnych przygotowujących uczestnika MDK „ISKRA” w 

Pile do festiwali różnych kategorii, przeglądów, koncertów,   

14. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,  

15. dofinansowanie remontów obiektów należących do MDK „ISKRA” w Pile i innych 

służących dzieciom i młodzieży,  

16. organizowanie spektakli, spotkań integracyjnych, prelekcji, kursów, konkursów, 

szkoleń, warsztatów, festynów, konferencji, wystaw, konsultacji itp.  

17. wspieranie działań mających na celu umożliwienie dalszej kariery artystycznej, 

sportowej i technicznej byłym uczestnikom zajęć MDK „ISKRA” w Pile, 

18. promowanie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  

19. propagowanie i umożliwienie działalności wolontariackiej,  

20. wzbogacanie w miarę możliwości finansowych bazy MDK „ISKRA” w Pile. 

 

§ 8 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez: 

1. kształtowanie postaw osobowościowych opartych na poznaniu, zrozumieniu                

i szacunku dla innych ludzi, 

2. wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji,  

3. wzbudzanie i rozwijanie miłości do własnej ojczyzny,  

4. poznawanie i prezentowanie kultury polskiej oraz poznawanie dziedzictwa 

kulturowego innych państw w tym historii, geografii i realiów życia codziennego,  

5. budowanie relacji społecznych opartych na poszanowaniu uczuć, myśli, pracy kultur 

innych narodów   poprzez poznanie ich obyczajów i tradycji, 

6. obalanie stereotypów i łamanie barier społecznych, 

7. kształtowanie, rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży,  
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8. zachęcanie do nawiązywania i pielęgnowania indywidualnych kontaktów pomiędzy 

młodzieżą, 

9. kreowanie, rozwoju i utrwalanie wspólnych zainteresowań, 

10. propagowanie i stwarzanie warunków do zdrowego współzawodnictwa w sporcie, 

kulturze i  nauce, 

11. wymianę doświadczeń pomiędzy kadrą pedagogiczną, trenerską i instruktorską,  

12. pomoc w opracowywaniu i poszukiwaniu nowych metod nauczania i rozwiązywania 

codziennych  problemów,  

13. promocję regionu w kraju i poza granicami państwa polskiego,  

14. przeciwdziałanie patologiom społecznym,  

15. popularyzację i promowanie wolontariatu,  

16. wspieranie i współpracę z władzami lokalnymi,  jednostkami i instytucjami 

kulturalno- oświatowymi. 

 

§ 9 

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:  

1. podejmowania działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań 

statutowych, 

2.organizacji i prowadzenia wszelakich przedsięwzięć, projektów, innowacji, eksperymentów 

dla uczestników zajęć MDK „ISKRA” w Pile, kadry pedagogicznej, trenerskiej                       

i instruktorskiej, 

3.organizowania seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących współpracy międzyszkolnej 

i międzynarodowej, 

4.promocji idei współpracy międzyszkolnej i międzynarodowej oraz gromadzenie materiałów 

na temat tej współpracy,  

5.przygotowywania i dystrybucji publikacji z zakresu dokonań we wzajemnej współpracy. 

 

§ 10 

1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną lub częściowo odpłatną działalność pożytku 

publicznego    w zakresie realizacji celów zawartych w § 7. 

2. Do realizacji w/w celów Stowarzyszenie może zawierać umowy zlecenie lub umowy  

o dzieło  z nauczycielami, trenerami lub instruktorami na wykonanie zadań zawartych w § 7 

punkt 13. 
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3. Stowarzyszenie może pozyskiwać część funduszy z wpłat od rodziców uczestników 

indywidualnych zajęć. 

 

§ 11 

Stowarzyszenie może współpracować ze wszystkimi instytucjami rządowymi, 

samorządowymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów 

statutowych. 

 

III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 12 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

- członków zwyczajnych, 

- członków wspierających, 

- członków honorowych. 

§ 13 

Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży wypełnioną deklarację 

członkowską i przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.  

 

§ 14 

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech 

miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków 

zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty 

podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo              

w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie          

do Walnego Zebrania. 

Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania 

jest ostateczne. 

§ 15 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

-  uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 

- zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
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- korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z jego celami statutowymi, 

- brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia        

z prawem głosu. 

§ 16 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

- czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia, 

- regularnego opłacania składek członkowskich. 

- dbania o mienie Stowarzyszenia . 

§ 17 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, 

zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która 

zadeklaruje pomoc finansową lub  rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie 

pisemnej deklaracji. 

§ 18 

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie i działa                 

w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

 

§ 19 

1. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział ( w przypadku osób 

prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać 

do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez 

Stowarzyszenie zadań. Jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń 

oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń i przestrzegania ustaleń w zawartych w podpisanej deklaracji. 

 

§ 20 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia go Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia. 
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§ 21 

Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. 

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§ 22 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1 dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, 

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

3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy, 

4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej uchwały Zarządu w 

przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

postanowień, uchwał  i regulaminów, 

5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego 

karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 

6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania 

Członków. 

§ 23 

Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom prawo wniesienia 

odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni, od daty doręczenia uchwały  

na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego 

Zebrania jest ostateczna. 

 
IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 24 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd  

3.  Komisja Rewizyjna, 

 

§ 25 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybory do władz Stowarzyszenia 

odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania. 
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2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom 

tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może 

przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd 

zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

 

§ 26 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebrania mogą być: 

- zwyczajne 

- nadzwyczajne. 

§ 27 

1. Zwyczajne Walne Zebranie 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. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

- z własnej inicjatywy 

- na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

- na pisemny wniosek, co najmniej1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradowania nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§ 28 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w 

głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy uprawnionych członków do 

głosowania. 

2. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie tego 

samego dnia, po upływie 15 minut od pierwszego terminu, a jego ważność nie jest 

zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków. 

 

§ 29 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

- uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia, 
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-  podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

- ustalanie wysokości składek członkowskich, 

- podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia 

i przeznaczenia jego majątku, 

- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

- nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,   

- uchwalenie regulaminów wewnętrznych, 

- ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

- decydowanie o zbyciu składników majątku trwałego Stowarzyszenia. 

 

§ 30 

1. Zarząd składa się z 5 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu 

wyłania: 

- prezesa, 

- wiceprezesa, 

- sekretarza, 

- skarbnika, 

- członka. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje 

głos prezesa. 

3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa. 

5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin 

Zarządu. 

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 31 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

- kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, 
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- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, 

darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej dotacji i 

kontraktów państwowych, 

- sporządzanie sprawozdań z działalności, 

- realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

- zwoływanie Walnych Zebrań, 

- uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia, preliminarzy budżetowych 

- regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia i zatrudnianie pracowników, 

-przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających 

Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Zarządu należy także podejmowanie wszystkich uchwał nie 

zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia. 

 

§ 32 

1.  Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego 

koordynatora. 

2. Koordynator kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji 

Zarządu.  

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 

3. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej; 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega 

mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 
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§ 34 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:   

- kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

- przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie 

wyjaśnień, 

- składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności wraz       

z oceną działalności Zarządu i wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla 

Zarządu, 

 - wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

- zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz 

Stowarzyszenia. 

§ 35 

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków 

Komisji.  

 

V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 36 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą: ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, 

dotacji, spadków, darowizn, zapisów wg zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 37 

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnione są dwie osoby: prezes i jeden 

 członek Zarządu.  

 

§ 38 

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: 

Prezesa  lub osoby upoważnionej przez Zarząd. 

  

§ 39 

Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kuratelizowanych dalej „osobami bliskimi”, 

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

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

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 42 

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością   

2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 43 

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na  

wniosek Zarządu większością 2/3 głosów  przy  obecności,  co  najmniej  połowy  członków  

uprawnionych do głosowania. 

 

§ 44 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie  Członków  

zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która 

 przeprowadzi   likwidację  Stowarzyszenia.  Zastrzega się  przekazanie  majątku  na   rzecz  

organizacji   działających nie  dla  zysku,  charytatywnych,  o  celach  zbliżonych  do  celów  

Stowarzyszenia. 


