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TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA DOBRYCH INICJATYW 

„Pro Missio” 

według stanu na dzień 25.11.2016 r. 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA DOBRYCH INICJATYW „Pro Missio” 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o 

stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1393), ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego 

Statutu.  

2. Stowarzyszenie jest instytucją społeczną i pozarządową. 

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia są Łomazy. 

§ 4 

Stowarzyszenie może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 5 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 

stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 

podziału między jego członków. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 6 
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1. Celami stowarzyszenia są: 

a. wspieranie projektów misyjnych w kraju i zagranicą   prowadzonych przez 

instytucje  Kościoła Katolickiego i inne Wspólnoty Chrześcijańskie, jak również 

osoby prywatne;  

b. wspieranie inicjatyw oświatowych, edukacyjnych i socjalnych w lokalnych 

wspólnotach; 

c. inicjowanie akcji charytatywnych wśród osob dotkniętych kataklizmem, wojną i 

przemocą;  

d. wspieranie inicjatyw prorodzinnych (pro-life), zwłaszcza osób i rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej; 

e. podejmowanie inicjatyw społecznych promujących dialog społeczny, religijny i 

kulturowy; 

f. działania na rzecz powszechnej, międzynarodowej integracji, rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami różnych kultur w oparciu o uniwersalne, 

chrześcijańskie ideały społeczne, stały i systematyczny dialog oraz wymianę 

doświadczeń w celu ograniczania i eliminacji negatywnych skutków podziałów 

międzyludzkich, w tym kulturowych, religijnych, politycznych, społecznych etc.; 

g. promocja i organizacja wolontariatu uczestniczącego w realizacji działań 

Stowarzyszenia; 

h. działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w zakresie poszanowania i 

ochrony środowiska naturalnego, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego; 

i. podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu 

poprawę stanu środowiska, wdrażanie zrównoważonego rozwoju oraz 

propagowanie świadomości ekologicznej; 

j. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez: 

a. organizowanie bezpośredniej pomocy materialnej w/w zagrożonym wspólnotom 

oraz dotkniętym ubóstwem; 

b. organizowanie spotkań, wykładów, kursów, konkursów, warsztatów, szkoleń, 

narad, sympozjów i imprez artystycznych promujących ideę „Pro Missio”; 

c. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i podmiotami 

gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i 

kościołami w kraju i za granicą - w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami 

Stowarzyszenia; 

d. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności 

charytatywnej i edukacyjnej; 

e. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 

doświadczeń w działalności charytatywnej i edukacyjnej; 

f. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych 

podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia; 

g. opracowywanie, wydawanie i dystrybucję broszur, biuletynów, periodyków i 

innych publikacji oraz informowanie za pośrednictwem globalnej sieci Internet o 

celach, zadaniach i bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

h. wspieranie placówek oświatowo-wychowawczych; 

i. budowa i prowadzenie placówek oświatowych, medycznych i charytatywnych; 

j. organizowanie i tworzenie zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, 

młodzieży i całych rodzin; 

k. pomoc w organizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla osób i 

społeczności dotkniętych  biedą i ubóstwem; 
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l. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć proekologicznych. 

 

Rozdział III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 7 

 

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§ 8 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna - obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

(również cudzoziemiec) wspierająca jego działalność w formie materialnej lub wkładu 

pracy. 

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  

4. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na 

wniosek Zarządu.  

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 9 

1. Kandydat na członka zwyczajnego składa pisemną deklarację obejmującą 

oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązanie do 

opłacania składek, a ponadto zawierającą imię (imiona), nazwisko i adres kandydata 

oraz adres poczty elektronicznej. 

2. W poczet członków zwyczajnych może być przyjęta osoba, która łącznie spełnia 

następujące warunki:  

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

b. cechuje się nienaganną postawą moralną; 

c. nie jest pozbawiona praw publicznych. 

 

§ 10 

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po podjęciu pozytywnej uchwały przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata w poczet członków 

Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania kompletu dokumentów 

wymaganych przez Statut. 

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków, którego uchwała podjęta większością 2/3 głosów w 

głosowaniu tajnym, jest w tym przedmiocie ostateczna. 

§ 11 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są: 
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a. swą postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 

b. dbać o jego dobre imię, 

c. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska 

chrześcijańskiego, 

d. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 

e. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

Statutu Stowarzyszenia, 

f. regularnie opłacać składki członkowskie. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w 

szczególności: 

a. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, 

b. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i 

funkcjonowania Stowarzyszenia, 

c. korzystać z lokali Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

Zarząd Stowarzyszenia, 

d. posiadać legitymacją Stowarzyszenia, 

e. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej 

działalności na rzecz Stowarzyszenia, 

f. korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które 

Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków według regulaminu i zasad 

ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia, 

g. korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie 

według ustalonych przez Zarząd zasad. 

§ 12 

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia 

woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę 

zwykłą większością głosów. 

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia. 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem 

Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym 

wymienionych w § 11, ust. 2, lit. b-g. 

5. Członkowie wspierający mają obowiązek: 

a. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

b. regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

c. dbania o dobre imię Stowarzyszenia, 

d. swą postawą i działaniami przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia. 

§ 13 

1. Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach 

Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące 

podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. 

2. Członek honorowy ma obowiązek: 

a. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 

stowarzyszenia, 
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b. dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

1. Ustanie członkostwa następuje wskutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu; 

b. śmierci członka; 

c. wykluczenia członka. 

2. Wykluczenie członka może nastąpić wskutek:  

a. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 1 roku; 

b. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami 

Zarządu Stowarzyszenia; 

c. utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności 

prawnych albo utraty praw publicznych; 

d. nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia; 

e. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

3. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 stwierdza Zarząd. O treści 

uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego na piśmie. 

4. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie 

wykluczenia Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście 

na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia 

zainteresowanego na piśmie. 

§ 15 

1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członkowi 

przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia w ciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu. 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 

Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 16 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, 

b. Zarząd Stowarzyszenia, 

c. Komisja Rewizyjna, 

§ 17 

1. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie 

Członków spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. 

2. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą:  

a. odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków za ostatni rok pełnienia 

funkcji;  

b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;  

c. pisemnej rezygnacji;  
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d. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością co 

najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia. 

3. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie 

trwania kadencji, uzupełnienie składu organów może nastąpić w drodze kooptacji, 

której dokonują pozostali członkowie danego organu. W trybie tym nie można 

powołać więcej niż połowy składu organu. 

4. Mandat członka dokooptowanego wygasa z dniem najbliższego Walnego Zebrania 

Członków. Na porządku dziennym takiego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd 

umieszcza powołanie członka danego organu. Członek taki powołany jest na trwającą 

kadencję danego organu. 

5. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie zostanie uzupełniony w 

drodze kooptacji w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, skład zostanie 

uzupełniony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

§ 18 

Uchwały wszystkich wieloosobowych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że 

postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

§ 19 

Walne Zgromadzenie Członków 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

3. Zwykłe Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku 

do dnia 30 czerwca powiadamiając członków o terminie, miejscu i propozycjach 

porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub pocztą elektroniczną e-

mail, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. 

4. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków musza być 

obowiązkowo objęte kwestie: rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, udzielenia bądź nieudzielenia Zarządowi i Komisji Rewizyjnej 

absolutorium. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z zastosowaniem wyżej wymienionej 

procedury powiadamiania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w każdym czasie, albo 

na wniosek wszystkich członków Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co 

najmniej 30% członków Stowarzyszenia. 

6. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według porządku obrad ustalonego przez 

Zarząd. 

7. Walne Zgromadzenie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera 

Przewodniczącego Zgromadzenia, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady. 

8. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia oraz bez prawa głosowania: opiekun z ramienia Kościoła, członkowie 

wspierający i zaproszeni goście. 

§ 20 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
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a. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia, 

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 

c. zatwierdzanie sprawozdania finansowego, 

d. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 

e. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i członkom Komisji Rewizyjnej, 

f. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

g. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie 

odwołań od jego orzeczeń, 

h. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia, 

i. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 

organizacji, 

j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

k. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

l. określanie wysokości składek członkowskich, 

m. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów 

członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu stanowią 

inaczej. 

4. Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości 

głosów, przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia  

§ 21 

Zarząd Stowarzyszenia 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 1 członka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu wybranego przez 

Walne Zgromadzenie Członków na 5-letnią kadencję. 

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

b. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 

c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

d. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

e. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem; 

f. wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków własnych propozycji 

kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia i usprawniania jego organizacji i 

efektywności ekonomicznej; 

g. przygotowywanie projektów i wykonywanie budżetu Stowarzyszenia; 

h. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

i. wspieranie działalności niższych ogniw Stowarzyszenia w obszarach takich jak: 

szkolenie, doradztwo, przygotowanie i realizacja programów działania. 

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla innych władz 

Stowarzyszenia. 

6. Zarząd jest uprawniony do zaciągania samodzielnie wszystkich zobowiązań w imieniu 

Stowarzyszenia. 
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7. Od uchwał Zarządu członkowi posiadającemu interes prawny przysługuje odwołanie 

do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o treści tej uchwały.  

8. W razie uchylenia uchwały Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd 

zobowiązany jest podjąć nową uchwałę w przedmiotowej sprawie w terminie 3 

miesięcy od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków. 

§ 22  

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie 

Członków na 5-letnią kadencję. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący oraz 2 członków.  

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje jej pracami. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

b. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia i gospodarowania mieniem 

Stowarzyszenia; 

c. składanie sprawozdań z kontroli działalności Zarządu i wniosków w sprawie 

udzielania absolutorium Zarządowi; 

d. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków; 

e. prowadzenie kontroli opłacania składek członkowskich. 

6. Komisja Rewizyjna zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z 

potrzebami podejmowania stosownych decyzji. 

7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na zasadach określonych § 17. 

8. Komisja Rewizyjna może tworzyć regulamin jej działania. 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia  

 

§ 23 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a. ze składek członków, 

b. z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

c. z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

d. z darowizn, subwencji, spadków, zapisów i ofiarności publicznej z zachowaniem 

obowiązujących przepisów, 

e. ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i 

pozarządowych, 

f. z dotacji według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochody pochodzące z darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do dziesiątego dnia każdego miesiąca.  

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, 

w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

5. Wysokość składki członkowskiej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków. 
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§ 24 

Osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia 

darowizny lub subwencji jednorazowej lub wielokrotnej uzyskują, o ile wyrażają stosowne 

życzenie, tytuł "Członka Wspierającego Stowarzyszenie". Tytuł ten ma charakter osobisty. 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu 

 

§ 25 

 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne 

Zgromadzenie Członków na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.  

 

Rozdział VII 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 26 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

zwyczajnych członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w 

przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa 

sposób likwidacji. 

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zgromadzenie Członków nie 

wyznaczy innych likwidatorów. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 

określi sposób przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia. 

Rozdział VIII 

Przepisy końcowe 

 

§ 27 

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

 


