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                                       S T A T U T 
                                           
             STOWARZYSZENIA   INICJATYW    SPOŁECZNYCH 
 
                         „ O GODNOŚĆ DO KOŃCA ...” 
                               
 
                                                  Rozdział  I 
 
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny  

 
§  1.   Stowarzyszenie nosi nazwę  -  Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecznych  
„ O godność  do  końca ...”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 
 
 
§   2.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane  i  działa   
na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. 
 
 
§   3.    Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej, a siedzibą Stowarzyszenia  -  
miasto stołeczne Warszawa. 
 
 
§  4.     Stowarzyszenie skupia członków zwykłych, wspierających  i  honorowych, 
którym wydaje odpowiednie zaświadczenia  o członkostwie. 
 
 
§  5.     Stowarzyszenie moŜe być członkiem organizacji i stowarzyszeń krajowych     
i zagranicznych o takich samych lub podobnych celach statutowych. 
 
 
§  6.      Stowarzyszenie uŜywa pieczęci podłuŜnej z napisem wskazującym jego 
nazwę i siedzibę oraz moŜe posługiwać się własnym znakiem. 
 
 
§  7.     
1.  Stowarzyszenie moŜe posiadać odznakę członkowską na podstawie                                       
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
2.   Stowarzyszenie moŜe nadawać odznakę honorowego członka Stowarzyszenia. 
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                                                   Rozdział  II 
 
§   8 1. Sfera zadań publicznych stowarzyszenia, o której mowa w ustawie z dnia 24  
            kwietnia  2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
            z dnia 29 maja 2003 r.), obejmuje zadania w zakresie: 
           1)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  
                 Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
           2)   działalności charytatywnej; 

       3)   podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju    
             świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

          4)   działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
          5)   ochrony i promocji zdrowia; 
          6)   działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez    
      pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy; 
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych 

praw kobiet i  męŜczyzn; 
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój    
     przedsiębiorczości; 

      10)   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
      11)   nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
      12)   krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 
      13)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
     14)    upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
     15)    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

16)   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom    
         społecznym; 

     17)   upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 
    18)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód    
            obywatelskich, a    takŜe działań wspomagających rozwój demokracji; 

      19)  ratownictwa i ochrony ludności; 
20)   pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w    
       kraju i za granicą; 

     21)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
22)    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i     
      współpracy między społeczeństwami; 

    23)  promocji i organizacji wolontariatu; 
    24  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub   
          finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3  
         ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23. 
2. Drugorzędnym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności   
    gospodarczej w zakresie: 
    - 3317 Z  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; 
    - 4110 Z  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem  
                   budynków; 
    - 4120 Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  
                   i niemieszkalnych; 
    - 4511 Z  SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; 
    - 4519 Z  SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,   
                   z wyłączeniem motocykli; 
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    - 4520 Z  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  
                   motocykli; 
    - 4532 Z  SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,  
                   z wyłączeniem motocykli; 

      - 4711 Z  SprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z  
                      przewagą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 
      - 4719 Z  Pozostała sprzedaŜ detaliczna  prowadzona w niewyspecjalizowanych  
                     sklepach; 
    - 4725 Z  SprzedaŜ detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych  
                   prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  
    - 4726 Z  SprzedaŜ detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w  
                   wyspecjalizowanych sklepach; 
    - 4729 Z  SprzedaŜ detaliczna pozostałej Ŝywności  w wyspecjalizowanych  
                   sklepach; 
    - 4741 Z  SprzedaŜ detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i  
                   oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
    - 4751 Z  SprzedaŜ detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w  
                   wyspecjalizowanych sklepach; 
    - 4761 Z  SprzedaŜ detaliczna  ksiąŜek prowadzona w wyspecjalizowanych  
                   sklepach; 
    - 4762 Z  SprzedaŜ detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w  
                    wyspecjalizowanych sklepach; 
    - 4765 Z  sprzedaŜ detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych  
                    sklepach; 
    - 4771 Z  SprzedaŜ detaliczna odzieŜy prowadzona w wyspecjalizowanych  
                   sklepach; 
    - 4779 Z  SprzedaŜ detaliczna artykułów uŜywanych prowadzona w  
                   wyspecjalizowanych sklepach; 
    - 4799 Z  Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  
                   straganami i targowiskami; 
    - 5510 Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
    - 5520 Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego  
                   zakwaterowania; 
    - 5530 Z  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola  
                    namiotowe; 
    - 5590 Z  Pozostałe zakwaterowanie; 
    - 5610 A  Restauracje i inne placówki gastronomiczne; 
    - 5610 B  Ruchome placówki gastronomiczne; 
    - 5629 Z  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
    - 5630 Z  Przygotowywanie i podawanie napojów; 
    - 5811 Z  Wydawanie ksiąŜek; 
    - 5814 Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
    - 5819 Z  Pozostała działalność wydawnicza; 
    - 6810 Z  Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek; 
    - 6820 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi; 
    - 6832 Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie: 
    - 6910 Z  Działalność prawnicza; 
    - 6920 Z  Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe; 
    - 7022 Z  Pozostała doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  
                   i zarządzania; 
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    - 7430 Z  Działalność związana z tłumaczeniami; 
    - 7810 Z  Działalność związana z  wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem   

                      pracowników; 
      - 8121 Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 
      - 8129 Z  Pozostałe sprzątanie: 
      - 8510 Z  Wychowanie przedszkolne; 
      - 8520 Z  Szkoły podstawowe; 
      - 8531 A  Gimnazja; 
      - 8531 B  Licea ogólnokształcące; 
      - 8542 B  Szkoły wyŜsze; 
      - 8559 A  Nauka języków obcych; 
      - 8559 B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie    
                     sklasyfikowane;  
     - 8710 Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę  
                    pielęgniarską; 
      - 8730 Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób  w podeszłym wieku i  
                     osób niepełnosprawnych; 
      - 8790 Z  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 
      - 8899 Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania; 
      - 9004 Z  Działalność obiektów kulturalnych; 
      - 9499 Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie  
                      sklasyfikowana; 
      - 9603 Z  Pogrzeby i działalność pokrewna. 
 
3. 1. Rodzaje działalności wymienione w ust. 2 pkt. 49 – 55 Walne Zgromadzenie  
        kwalifikuje jako działalność poŜytku publicznego i zobowiązuje zarząd do  
        zgłoszenia tego faktu do KRS; 
    2. Walne Zgromadzenie ustala, Ŝe rodzaje działalności wymienione w ust. 2 pkt.  
        52 i 54 świadczone będą przez stowarzyszenie bezpłatnie; 
    3. Dochód  z działalności, o której mowa w ust. 2, przeznacza się na działalność  
        statutową. 

 
   

§    9.     Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, 
niniejszym statutem i obowiązującym prawem. 
 
 
 
                                                    Rozdział  III 
 
Członkostwo w Stowarzyszeniu. 
 
 
§  10.    Do Stowarzyszenia przynaleŜą: 
 
1. Członkowie zwyczajni. 
 
2. Członkowie wspierający. 
 
3. Członkowie honorowi 
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§  11.   Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być osoba która : 
 
 
1.  ZłoŜy do Zarządu pisemną deklarację przynaleŜności. 
2.  Zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez jego Zarząd  mocą            

                      podjętej  uchwały. 
 
 
§   12.    Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
 
1. Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym. 
2. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia. 
3. Działania w sekcjach i komisjach problemowych, które mogą być powoływane 

przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. 
4. Korzystania z wyposaŜenia, pomocy dydaktycznych, naukowych oraz innych 

zgodnie z przepisami ustalonymi przez odpowiednie władze Stowarzyszenia. 
5. Noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz posługiwania się zaświadczeniem 

potwierdzającym członkostwo oraz uŜywania tytułu członka Stowarzyszenia. 
 
 
 
§  13.   Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 
 
1. Przestrzegania postanowień niniejszego Statutu  i uchwał organów 

Stowarzyszenia.   
2. Aktywnego działania w realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia. 
 
 
§   14.    
 
1. Członkiem wspierającym, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,  moŜe być kaŜda 
osoba prawna i fizyczna wspomagająca Stowarzyszenie. 
2. Członek wspierający posiada uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego. 
3. Członkiem wspierającym przestaje się być na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,  
po zaprzestaniu prac takiego członka na rzecz Stowarzyszenia. 
  
 
 
§   15.   Członkiem honorowym stowarzyszenia nadawana moŜe być osoba 
posiadająca szczególne zasługi w rozwoju  działań ujętych w Statucie                   
albo w zakresie współpracy międzynarodowej w tym kierunku. 
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§   16.    Godność honorowego członka stowarzyszenia nadawana jest przez Walne 
Zgromadzenie  Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.                                                  

 
 

 
§   17.   Honorowy członek stowarzyszenia posiada prawo uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu z głosem doradczym. 
Ponadto członek honorowy stowarzyszenia posiada prawo do noszenia odznaki 
honorowego członka stowarzyszenia oraz posiadania zaświadczenia 
potwierdzającego honorowe potwierdzającego honorowe członkostwo                        
w Stowarzyszeniu. 
 
 
§   18.   Członkostwo członków zwyczajnych ustaje na skutek: 
 
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia. 
2. Wykluczenia członka działającego na szkodę  Stowarzyszenia lub skazanego 
przez sąd na utratę praw publicznych i obywatelskich. Wykluczenia dokonuje Zarząd 
Stowarzyszenia. 
 
 
 
§   19.    Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu przez Zarząd Stowarzyszenia 
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia             
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu. 
 
 
§   20.   Członkostwo członków honorowych ustaje na skutek złoŜenia pisemnej 
deklaracji o zrzeczenie się członkostwa i przedłoŜenie jej Zarządowi Stowarzyszenia. 
 
 
 
  
                                                    Rozdział  IV 
 
Organy Stowarzyszenia. 
 
 
 
§   21.    Organami Stowarzyszenia są: 
 
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. 
2. Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Komisja Kontroli Wewnętrznej. 
 
 
§   22.   Kadencja Organów Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się       
w głosowaniu tajnym. 
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§   23. 
1. NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które moŜe zostać 

zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia . 
 
 
 
§   24.    Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w trybie zwyczajnym, 
nie rzadziej niŜ 1 raz w roku. 
 
 
§   25.    Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w trybie nadzwyczajnym moŜe być 
zwołane: 
 
1. Z inicjatywy Zarządu. 
2. Na wniosek podpisany imiennie przez co najmniej 25% członków zwyczajnych  

lub  na wniosek Komisji Kontroli Wewnętrznej. 
 
 
 
§   26.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbywa się w ciągu    
6 tygodni od daty złoŜenia wniosku do Zarządu z określeniem porządku dziennego 
przez wnioskodawcę. 
 
 
§   27.    Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ustala Zarząd    
z uwzględnieniem § 26 w przypadku Walnego Zgromadzenia w trybie 
nadzwyczajnym. 
 
 
§   28.    O terminie, miejscu i  porządku dziennym Walnego Zgromadzenia 
zawiadamia Zarząd  wszystkich członków na 4 tygodnie przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia. 
 
  
 
§   29.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia naleŜy: 
 
1. Uchwalenia programów i strategii rozwoju oraz głównych kierunków działalności 

merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. 
2. Rozpatrzenie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu  i Komisji 

Kontroli Wewnętrznej. 
3. Udzielanie na wniosek Komisji Kontroli Wewnętrznej  absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. 
4. Wybór i odwoływanie  członków Zarządu. 
5. Wybór i odwoływanie członków Komisji Kontroli Wewnętrznej. 
6. Zatwierdzenie planów i sprawozdań finansowych. 
7. Nadawanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia. 
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8. Rozpatrywanie odwołań od uchwały wykluczającej członków. 
9. Podejmowanie uchwał dotyczących m. in. zmiany Statutu, rozwiązania 

Stowarzyszenia . 
10. Podejmowanie uchwał w sprawach nieokreślonych w kompetencjach Zarządu       

i Komisji Kontroli Wewnętrznej. 
  

 
 
§   30.   Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów 
uprawnionych do głosowania bez względu na ilość członków biorących udział           
w Zgromadzeniu. 
 
 
§   31.   W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: 
 
1. Prezes . 
2. Do dwóch wiceprezesów . 
3.  Do 3 członków  (  spośród nich Zarząd  moŜe wybrać sekretarza i skarbnika ). 
 
 
 
§   32.  
1.  Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów 
w głosowaniu tajnym. 
2.   Walne Zgromadzenie wybiera do 3 członków zapasowych na funkcje 
ewentualnych członków Zarządu ( w przypadku wakujących miejsc w składzie 
Zarządu ).  Członków zapasowych na funkcję członków zarządu powołuje Zarząd 
Stowarzyszenia.  
 
 
§   33.    Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia naleŜy: 
 
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu         

i uchwałami Walnego Zgromadzenia. 
3. Kierowanie działalnością  finansową Stowarzyszenia ( w tym zatwierdzanie planu 

kont). 
4. Zatwierdzanie składu Zespołów  Stowarzyszenia. 
5. Wnioskowanie o nadanie Członkostwa Honorowego. 
6. Podejmowanie uchwał w podmiocie wykluczania członków. 
7. Uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych Stowarzyszenia. 
8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń 

krajowych  i organizacji zagranicznych.     
9.   Zawieszanie członków  Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach stwierdzenia 
raŜącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia lub prawa na okres do 6 miesięcy. 
 
                                                                   
 
§   34.    Zarząd zbiera się na swych posiedzeniach w miarę potrzeb nie rzadziej   
jednak niŜ raz na trzy miesiące. 
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§    35.    Uchwały Zarządu  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności    
co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równej 
ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.    

 
 
 
§      36.    Zarząd jest reprezentowany na zewnątrz przez przewodniczącego,           
a w przypadku jego nieobecności przez jednego z wiceprzewodniczących 
upowaŜnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.  
 
§   37. 
 
1. Komisja Kontroli Wewnętrznej jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 
2. Komisja składa się z przewodniczącego, wybieranego przez Komisję                     

i do czterech członków. 
3. Zasady i tryb postępowania Komisji Kontroli Wewnętrznej określa regulamin 

opracowany przez Komisję. 
4. Uchwały Komisji Kontroli Wewnętrznej zapadają zwykła większością głosów.    
 
 
§   38.    Do kompetencji Komisji Kontroli Wewnętrznej : 
 
1. Prowadzenie okresowych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,             

w tym  działalności finansowej nie rzadziej jak jeden raz w roku oraz badanie 
bilansu i sprawozdania finansowego. 

2. Przedkładanie do Zarządu wniosków  z kontroli i Ŝądanie wyjaśnień. 
3.  Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia. 
4. Przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Stowarzyszenia. 
5. Występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu. 
6. Uczestnictwo przewodniczącego z głosem doradczym w pracach Zarządu. 
 
 
 
                                                    Rozdział  V 
 
 
Zespoły Stowarzyszenia. 
 
 
 
§   39.    W przypadku uzasadnionej konieczności Zarząd moŜe powołać Zespoły 
spośród członków Stowarzyszenia i spoza Stowarzyszenia. 
 
 
 
§   40.    Przewodniczący Zespołów są wyznaczeni przez Zarząd Stowarzyszenia. 
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§   41.    W przypadku ustąpienia lub odwołania przez Zarząd Stowarzyszenia           
z pełnionej funkcji przewodniczącego Zespołu w trakcie trwania kadencji Zarząd 
Stowarzyszenia - wyznacza nowego przewodniczącego. 
 
 
§  42.    Zespoły realizują zadania wynikające z wytycznych programowych 
wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Stowarzyszenia. 
 
 
 
                                                    Rozdział  VI 
 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia. 
 
 
§   43.    Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pienięŜne, ruchomości, 
nieruchomości i prawa nabyte w związku z jego działalnością. 
 
 
§   44.    Majątek Stowarzyszenia pochodzi z : 
 
1. Darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz dotacji otrzymywanych 

według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
2. Wpływów z działalności statutowej. 
 
 
§   45.    Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd Stowarzyszenia 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
 
 
§   46.    Dla waŜności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych 
Stowarzyszenia  wymagane są dwa podpisy: prezesa, wiceprezesa lub członka 
Zarządu Stowarzyszenia. 
 
 
 
                                                    Rozdział  VII 
 
Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia. 
 
 
§   47.    Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia zwykłą większością głosów bez względu na ilość 
obecnych uprawnionych do głosowania. 
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§   48.     
 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmuje decyzję Walne 
Zgromadzenie.     

 
 
            Niniejszy Statut został przyjęty jednogłośnie uchwałą zebrania 
załoŜycielskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ O godność do końca ...”. 
                                           w dniu 12 października 2000r. 
 
 
 
 
 
 
    Sekretarz Zarządu                                                              Prezes Zarządu 
 
       Marzena Kruk                                                                    Jan Dźwigała 
  
 
 
 

 
                                                                               

     
    
 
   


