
STATUT 

Stowarzyszenia „MOŻESZ” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „MOŻESZ” i zwane jest w dalszej części 
statutu Stowarzyszeniem. 

§ 2 

1.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo 
o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – O działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie oraz  niniejszego Statutu. 
2.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

§ 3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz mieszkańców województwa śląskiego. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji 

celów statutowych. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 
2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje 
wyłącznie Stowarzyszeniu. 

§ 5 

Stowarzyszenie może współdziałać z innymi Stowarzyszeniami o podobnym profilu w 
Polsce i za granicą, oraz może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń. 

§ 6 

Podstawą pracy Stowarzyszenia w prowadzonej działalności jest Pismo Święte, które 
nakazuje pomoc bliźnim, w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa, bez względu na 
pochodzenie, narodowość i wyznanie. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 7 

1. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej. 
W szczególności zaś: 

a) wspieranie rozwoju jednostki ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej 
śmierci;  

b) działalność profilaktyczną dotyczącą patologii społecznych 



c) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw 
związanych z życiem człowieka, a szczególnie uzależnień od alkoholizmu i 
narkomanii;  

d) pomoc na rzecz niepełnosprawnych;  
e) wydawanie oświadczeń oraz interwencji u stosownych władz dotyczących 

osób którym pomaga Stowarzyszenie;  
f) zrzeszanie ludzi dobrej woli którzy pragną pomagać potrzebującym i 

Stowarzyszeniu;  
g) wspieranie i propagowanie działalności artystycznej;  
h) wspieranie i propagowanie indywidualnych relacji nauczyciel – uczeń. 
i) rozwijanie i tworzenie nowych wzajemnych stosunków między 

przedstawicielami różnych środowisk, grup kulturowych i subkulturowych;  
j) resocjalizacja w prowadzonych przez siebie działaniach gospodarczych;  
k) wspieranie pomocą finansową i rzeczową członków Stowarzyszenia oraz 

osoby potrzebujące;  
l) stwarzanie młodym możliwości uzyskania środków materialnych dla nich i 

innych osób potrzebujących pomocy w drodze angażowania się w 
odpowiednią działalność gospodarczą prowadzenie działalności usługowej i 
uczestnictwo w różnego rodzaju związkach gospodarczych;  

m)pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych zarówno przez 
uzyskiwanie mieszkań i domów jak i budowanie ich. Mieszkania i domy mogą 
pozostać własnością Stowarzyszenia lub też mogą być przekazywane na 
własność osobom potrzebującym. Tworzenie "Domów Otwartych";  

n) wspieranie pomocą finansową i rzeczową innych organizacji o podobnym 
charakterze działania.  

o) angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochronę przyrody i zwierząt; 
przez wszelką pomoc wynikającą z potrzeb członków i możliwości 
Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie akcji propagandowo informacyjnych, uświadamiających 

społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomagania 

potrzebującym. Ta działalność rozwijana będzie między innymi poprzez 

działalność wydawniczą, angażowanie się w środkach masowego przekazu, 

organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, szkolenie prelegentów i 

wygłaszanie prelekcji związanych z realizacją celów statutowych, 

b) organizację masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek, 

turystyki i tworzenie kadr dla tych celów;  

c) prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania, szkół, przedszkoli, kursów 

szkoleniowych, warsztatów pracy, noclegowni, kawiarni, kuchni z 

dożywianiem, pomocy medycznej, tworzenie punktów S.O.S, poradni 

ulicznych, oraz prowadzenie wszelkich innych działań służących 

potrzebującym;  

d) zakładanie i propagowanie dzieł resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, 

edukacyjnych;  

e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, kościołami, inicjatywami 

społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne, 

f) współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także 

z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej, 



g) realizację projektów wzorcowych, nowatorskich i eksperymentalnych autorstwa 

Stowarzyszenia i na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i 

samorządowej,  

h) prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z 

realizacją celów statutowych, 

i) organizowanie szkoleń dla innych instytucji i podmiotów współpracujących 

j) współpracę z organizacjami pozarządowymi i sieciami organizacji,  krajowymi i 

międzynarodowymi,  

k) prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi jednostki i 

społeczności 

l) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, między 

innymi w formie placówek, zespołów, imprez. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 

a) Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w 

zakresie: 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

b) Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego w zakresie: 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

4. Działalność jest prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 



 
Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8 

Członkowie dzielą się na: 
1. zwyczajnych,  
2. wspierających,  
3. honorowych. 

 

§ 9 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, 
który złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd. 
Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 10 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,  
2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,  
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,  
4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.  

§ 11 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani: 
1. realizować statutowe cele Stowarzyszenia,  
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia,  
3. regularnie opłacać składki członkowskie 

§ 12 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc 
finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej 
deklaracji. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych 
poza czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek wspierający - osoba prawna 
działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. Członek 
wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń. 

§ 13 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe 
nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie 
prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek 
członkowskich. Członek honorowy ma obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

§ 14 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 

b) skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 

1 roku, po uprzednim upomnieniu, 



c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i 

uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną. 

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 

dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

 

Władze Stowarzyszenia 

 

§15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

§16 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§17 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§18 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, nie później niż do 30 

czerwca. Zebranie zwołuje Zarząd poprzez pocztę elektroniczną najpóźniej na dwa 

tygodnie przed wyznaczonym terminem, podając w zawiadomieniu porządek 

posiedzenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. 

3. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 2 lit. b) i c) powinien zawierać propozycję 

porządku posiedzenia. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 

2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami 

objętymi porządkiem posiedzenia. 

5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo 

spośród członków zwyczajnych zwykłą większością głosów. 

§19 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia, 

b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

d) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania, 

e) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub 

rozwiązania Stowarzyszenia, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 



g) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 

§20 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy członków zwyczajnych, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany 

statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. 

2. Jeżeli Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie nie może podjąć uchwał, ze 

względu na brak wymaganej liczby członków na Zebraniu, zwołuje się Walne Zebranie 

Członków w drugim terminie, nie wcześniej niż przed upływem 1 godziny. Walne Zebranie 

Członków zwołane w tym trybie, może podejmować ważne uchwały przy obecności 

przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych, z wyłączeniem uchwał zastrzeżonych w ust. 1. 

§21 

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

§22 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, w głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 3 lat. 

4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą śmierci, odwołania lub skazania prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 

a) zakończenia kadencji Zarządu, 

b) złożenia rezygnacji, 

c) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji, 

d) działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu 

Stowarzyszenia. 

6. Walne Zebranie Członków odwołuje członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.5 lit. 

c) i d) według ust. 2. 

7. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, uniemożliwiającego wykonywania 

statutowych funkcji Walne Zebranie Członków dokona wyboru nowego Zarządu. 

8. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

§23 

1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami. 

2. Zarząd odwołuje Prezesa Zarządu stosując odpowiednio postanowienia §22 ust.5 lit. b), 

c) i d), przy czym dla ustania jego członkostwa w Zarządzie obowiązują postanowienia 

§22 ust. 5 lit.b oraz ust.6. 

§24 

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.  

§25 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, 

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 



d) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do 

publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 

f) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności 

Stowarzyszenia, 

g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków, 

h) rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności 

Stowarzyszenia, 

i) określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia, 

j) występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania 

Stowarzyszenia, 

k) podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw 

zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu. 

§26 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes Zarządu lub 

dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach 

umocowania. 

§27 

1. Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi 

umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę. 

2. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Stowarzyszenia. W tym przypadku, do zadań 

Dyrektora należeć będzie w szczególności koordynowanie i kierowanie pracą osób 

zatrudnionych w Stowarzyszeniu. 

3. Zarząd może uchwałą upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do podejmowania w 

imieniu Zarządu niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności Stowarzyszenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa pracy dla 

pracodawcy, z wyłączeniem jednak możliwości składania jednoosobowo oświadczeń woli 

w imieniu Stowarzyszenia. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień 

Zarządu. 

§28 

1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie 

wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków 

na okres trzech lat. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia, spełniających następujące warunki: 

a) nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,  

b) nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi Zarządowi, 

c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem 

wyjaśnień, 

c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności. 



4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez 

Komisję Rewizyjną. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład, w wyniku ustania członkostwa 

jednego członka, w drodze dokooptowania z członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§29 

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym. 

 

Rozdział V 
 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§30 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności: 

a) wpływy ze składek członkowskich, 

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe 

poczynione na rzecz Stowarzyszenia, 

c) prawa majątkowe i dochody z tych praw, 

d) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz 

Stowarzyszenia (Ustawa z dnia 14.03.2014 o zasadach prowadzenia zbiórek 

publicznych). 

e) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału, 

f) wpłaty z działalności statutowej, 

§31 

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na 

pokrycie jego niezbędnych kosztów. 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub 

zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 

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

organów oraz pracownicy organizacji 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". 

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz ich 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. 

4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany 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 z celu 
statutowego. 



5. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać zakupu towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów 
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

Rozdział VI 
 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§32 

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym. 

§33 

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na 

wniosek Zarządu. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje 

Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków w głosowaniu jawnym. 

3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne 

Zebranie Członków. 

4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w 

uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VII 

 

Postanowienia końcowe 

 

§34 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości 

prawnej. 

2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie 

ustawy i przepisy. 


