
STATUT 
STOWARZYSZENIA VOCES GAUDII 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Voces Gaudii („Stowarzyszenie”). 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 
tamtejszego prawa. 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  

5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (tekst jednolity opublikowany w Dz.U.2020 poz. 2261 tj. z dnia 16 
grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

6. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach, w tym do związków stowarzyszeń. 

7. O przystąpieniu do organizacji lub związku stowarzyszeń decyduje Walne Zebranie 
w drodze uchwały. 

8. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do 
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 
swoich członków. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 2 

1. Celami działania Stowarzyszenia są: 

(a) promocja kultury muzycznej i rozwój członków Stowarzyszenia; 

(b) wsparcie społeczności LGBT+; 

(c) promocja kultury LGBT+; 

(d) działania na rzecz promocji postaw tolerancji i akceptacji wobec społeczności 
LGBT+; 

(e) działania na rzecz ochrony praw człowieka. 

2. Poprzez społeczność LGBT+, o której mowa w ust. 1, rozumieć należy lesbijki, gejów, 
osoby biseksualne, transpłciowe oraz inne osoby nieheteronormatywne i 
niecispłciowe. 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 



(1) prowadzenie oraz wsparcie organizacyjne i finansowe Chóru Voces Gaudii; 

(2) aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych zgodnych z celami 
Stowarzyszenia; 

(3) organizowanie koncertów i wydarzeń zgodnych z celami Stowarzyszenia; 

(4) organizowanie warsztatów i szkoleń zgodnych z celami Stowarzyszenia; 

(5) reprezentowanie interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia wobec 
organów władzy publicznej i innych podmiotów; 

(6) działania integracyjne i edukacyjne; 

(7) współpracę z władzami, instytucjami oraz mediami. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 3 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.  

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

3. Członek Stowarzyszenia może być: 

(a) członkiem zwyczajnym; 

(b) członkiem wspierającym; lub 

(c) członkiem honorowym. 

 

§ 4 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie członek Chóru Voces 
Gaudii, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w 
tym również cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przyznanie członkostwa zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu: 

(a) na podstawie deklaracji złożonej przez kandydata na członka Stowarzyszenia 
co najmniej w formie dokumentowej; 

(b) na wniosek członka wspierającego o zmianę statusu jego członkostwa na 
członkostwo zwyczajne, złożony Zarządowi w formie co najmniej 
dokumentowej. 

3. Odmowa przyznania członkostwa wymaga uzasadnienia. Od odmowy przyznania 
członkostwa służy odwołanie do Walnego Zebrania, które należy złożyć Zarządowi w 
formie co najmniej dokumentowej w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. 
Uchwała Walnego Zebrania powinna być podjęta w terminie 6 (sześciu) miesięcy od 
złożenia odwołania i jest ostateczna. 

4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia: 



(1) mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz wypowiadania się i 
wyrażania opinii w kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;  

(2) mają czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

(3) mają prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji 
celów Stowarzyszenia; 

(4) mają prawo do uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu 
Stowarzyszenia. 

5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do: 

(1) czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia; 

(2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

(3) terminowego opłacania składek członkowskich; 

(4) przestrzegania zasad etyki i koleżeństwa; 

(5) dbania o stan techniczny przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszenia 
będących w posiadaniu lub użytkowaniu członka. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może, na wniosek członka 
Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy, zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku 
opłacania składek członkowskich lub odroczyć ich płatność na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy. Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek jest 
ostateczna i nie podlega odwołaniu oraz może być podjęta w odniesieniu do danego 
członka Stowarzyszenia nie częściej niż dwa razy w ciągu kolejnych pięciu lat 
kalendarzowych.  

 

§ 5 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna oraz osoba prawna, 
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

2. Przyznanie członkostwa wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu: 

(a) z inicjatywy Zarządu; 

(b) na wniosek co najmniej 10 (dziesięciu) członków zwyczajnych, złożony 
Zarządowi co najmniej w formie dokumentowej; 

(c) na wniosek członka zwyczajnego o zmianę statusu jego członkostwa na 
członkostwo wspierające, złożony Zarządowi co najmniej w formie 
dokumentowej.  

3. Odmowa przyznania członkostwa wspierającego wymaga uzasadnienia. Od odmowy 
zmiany statusu członkostwa ze zwyczajnego na wspierające służy odwołanie do 
Walnego Zebrania, które należy złożyć Zarządowi w formie co najmniej dokumentowej 
w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Uchwała Walnego Zebrania powinna 
być podjęta w terminie 6 (sześciu) miesięcy od złożenia odwołania i jest ostateczna. 



Odmowa przyznania członkostwa wspierającego w pozostałych przypadkach jest 
ostateczna i nie służy od niej odwołanie. 

4. Członek wspierający nie ma prawa do głosowania na Walnym Zebraniu oraz nie ma 
biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do organów Stowarzyszenia, 
może jednak uczestniczyć w obradach władz Stowarzyszenia  z głosem doradczym oraz 
posiada wszystkie pozostałe prawa członka zwyczajnego.  

5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członek wspierający jest 
zobowiązany do opłacania składki członkowskiej.  

 

§ 6 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Przyznanie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania: 

(a) na wniosek Zarządu; 

(b) na wniosek co najmniej 10 (dziesięciu) członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 
złożony Zarządowi w formie co najmniej dokumentowej. 

3. We wniosku o przyznanie członkostwa honorowego należy wskazać uzasadnienie 
takiego przyznania. 

4. Członek honorowy nie ma prawa do głosowania na Walnym Zebraniu oraz nie ma 
biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do organów Stowarzyszenia, 
może jednak uczestniczyć w obradach władz Stowarzyszenia  z głosem doradczym oraz 
posiada wszystkie pozostałe prawa członka zwyczajnego.  

5. Członek honorowy nie jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej. 

 

§ 7 

1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze 
Stowarzyszenia. 

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: 

(a) złożenia Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, co najmniej 
w formie dokumentowej; 

(b) utraty praw publicznych wskutek prawomocnego wyroku sądu; 

(c) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej 
członka będącego osobą prawną. 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej z 
powodu: 

(a) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej trzy miesiące oraz 
zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez 
okres co najmniej trzech miesięcy; 



(b) uchylania się od udzielenia zadeklarowanej pomocy finansowej, rzeczowej lub 
merytorycznej; 

(c) niewykonywania przez członka postanowień Statutu lub uchwał 
Stowarzyszenia; 

(d) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami 
Stowarzyszenia; 

(e) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania 
uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu co najmniej w formie 
dokumentowej. Uchwała Walnego Zebrania powinna być podjęta w terminie 6 
(sześciu) miesięcy od złożenia odwołania i jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 8 

Władzami Stowarzyszenia są: 

(a) Walne Zebranie, 

(b) Zarząd, 

(c) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 9 

1. O ile Statut nie stanowi inaczej, kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia (tj. 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa dwa lata.  

2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

 

§ 10 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

(a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

(b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni 
goście. 

3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, z inicjatywy Zarządu lub 
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia, złożony Zarządowi co najmniej w formie dokumentowej, 
na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wnioskowanym terminem Walnego 



Zebrania. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania powinien zawierać co najmniej 
proponowany porządek obrad. W przypadku zmian Statutu, do wniosku o zwołanie 
Walnego Zebrania należy dołączyć istotne elementy wnioskowanych zmian.  

4. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym 
terminem Zebrania. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Zarząd 
zobowiązany jest podać datę i miejsce Zebrania oraz planowany porządek obrad. W 
przypadku zmian Statutu, w zawiadomieniu należy wskazać co najmniej istotne 
elementy proponowanych zmian. 

5. Walne Zebranie może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 poniżej, uchwały Walnego Zebrania zapadają 
bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby 
członków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia i 
przeznaczenia majątku wymaga większości 2/3 głosów w obecności przynajmniej 
połowy ogólnej liczby członków. 

8. Członkowie posiadający prawo głosu (członkowie zwykli) mogą uczestniczyć w 
Walnym Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika, również będącego członkiem 
zwykłym. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone co najmniej w formie 
dokumentowej. 

9. Głosowanie jest jawne, z takim wyjątkiem, że wybór władz odbywa się w głosowaniu 
tajnym bezwzględną większością głosów. Za zgodą wszystkich obecnych na Walnym 
Zebraniu, można odstąpić od tajności głosowania. 

10. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

(1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

(2) zmiany Statutu, 

(3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

(4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

(5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, 

(6) uchwalanie budżetu, 

(7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych 
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

(8) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania członkostwa honorowego, 

(9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

(10) rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku, 

(11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady na wniosek 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia. 

 



§ 11 

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezeski/Prezesa i Dyrektora 
Artystycznego/Dyrektorki Artystycznej Chóru Voces Gaudii.  

2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Skład pierwszego 
Zarządu jest ustalany uchwałą o przekształceniu Stowarzyszenia Voces Gaudii w 
stowarzyszenie rejestrowe. 

3. Prezeska/Prezes Zarządu jest wybierana/y przez Walne Zebranie spośród osób 
wybranych do Zarządu danej kadencji, które wyraziły zgodę na kandydowanie na tę 
funkcję. 

4. Dyrektor Artystyczny/Dyrektorka Artystyczna Chóru Voces Gaudii, będący/a stałym 
członkiem Zarządu, jest wybierany/a przez Walne Zebranie na czas nieoznaczony. 
Odwołanie Dyrektora Artystycznego/Dyrektorki Artystycznej Chóru Voces Gaudii 
przez Walne Zebranie może nastąpić wyłącznie jednocześnie z powołaniem nowego 
członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Artystycznego/Dyrektorki Artystycznej 
Chóru Voces Gaudii.  

5. Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany na wspólną dwuletnią kadencję, z 
zastrzeżeniem postanowień pkt 4 powyżej. Kadencja Zarządu kończy się w dniu 
powołania kolejnego  Zarządu przez Walne Zebranie. 

6. W przypadku gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie 
jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 
Zarządu. Członkowie dokooptowani do Zarządu pełnią swoją funkcję do końca bieżącej 
kadencji Zarządu. 

7. W czasie trwania kadencji Zarządu w trybie kooptacji nie można powołać więcej niż 
połowę składu Zarządu. 

8. W przypadku wyczerpania możliwości uzupełnienia składu Zarządu poprzez kooptację, 
brakujących członków Zarządu powołuje Walne Zebranie. 

9. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie swojej funkcji.  

10. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu Zarządu. 

11. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący 
głos ma Prezeska/Prezes Zarządu. 

12. Do kompetencji Zarządu należy: 

(1) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na 
zewnątrz; 

(2) opracowywanie budżetu, programów i planów pracy Stowarzyszenia; 

(3) przyjmowanie członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenia; 

(4) skreślanie z listy członków i wykluczanie członków Stowarzyszenia; 

(5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o 
nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 



(6) koordynowanie pozyskiwania darowizn, funduszy ze zbiórek publicznych i 
grantów na realizację planów Stowarzyszenia; 

(7) zwoływanie Zebrań Członków; 

(8) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle 
działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowania 
Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie, przy 
czym do zaciągania zobowiązań o wartości powyżej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy 
złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji 
lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania. 

3. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Walnego Zebrania: 

(1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 

(2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na składniku majątku 
Stowarzyszenia; 

(3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki; 

(4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, 
zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy. 

 

§ 13 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym 
Przewodniczącej/Przewodniczącego. 

3. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. 
Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej. Skład 
pierwszej Komisji Rewizyjnej jest ustalany uchwałą o przekształceniu Stowarzyszenia 
Voces Gaudii w stowarzyszenie rejestrowe. 

4. Przewodnicząca/Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierana/y przez Walne 
Zebranie spośród osób wybranych do Komisji Rewizyjnej danej kadencji, którzy 
wyrazili zgodę na kandydowanie na tę funkcję.  

5. Komisja Rewizyjna jest powoływana na wspólną dwuletnią kadencję. Kadencja Komisji 
Rewizyjnej kończy się w dniu powołania kolejnej Komisji Rewizyjnej przez Walne 
Zebranie. 

6. W przypadku gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego 
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 



Komisji Rewizyjnej. Członkowie dokooptowani do Komisji Rewizyjnej pełnią swoją 
funkcję do końca bieżącej kadencji Komisji Rewizyjnej. 

7. W czasie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej w trybie kooptacji nie można powołać 
więcej niż jednego członka Komisji Rewizyjnej. 

8. W przypadku wyczerpania możliwości uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej poprzez 
kooptację, brakujących członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie. 

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. 

10. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Komisję Rewizyjną, 
decydujący głos ma Przewodnicząca/Przewodniczący. 

11. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

(1) kontrolowanie działalności Zarządu; 

(2) kontrolowanie sprawozdań i bilansów sporządzonych przez Zarząd 
Stowarzyszenia; 

(3) składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania; 

(4) zwołanie Walnego Zebrania w razie niezwołania go przez Zarząd w określonym 
terminie; 

(5) składanie wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu; 

(6) składanie wniosków o odwołanie członka Zarządu z powodu jego bezczynności 
lub działania sprzecznie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania; 

(7) składanie wniosków o odwołanie Zarządu z powodu jego bezczynności lub 
działania sprzecznie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania. 

12. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu coroczne sprawozdanie obejmujące 
wnioski z przeprowadzonych działań kontrolnych. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 14 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

(a) składek członkowskich; 

(b) darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych; 

(c) grantów, dotacji i innych funduszy publicznych; 

(d) świadczeń członków wspierających; 

(e) odsetek od środków pieniężnych; 

(f) ofiarności publicznej; 

(g) odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych; 



(h) dochodów z własnej działalności gospodarczej; 

(i) innych źródeł dozwolonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków. 

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku 
bankowym Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 15 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwykłych 
Stowarzyszenia. 

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz 
przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji. 

3. O ile Walne Zebranie nie zadecyduje inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia są 
członkowie Zarządu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach. 


