
STATUT Spółdzielni Dobrze
z siedzibą w Warszawie

Ruch kooperatyw spożywczych oparty jest na przekonaniu, że sposób produkcji i dystrybucji
żywności w społeczeństwie jest nierozłącznie związany z kwestiami ekologii i demokracji. Dlatego

całkowite poddanie go zasadom efektywności finansowej jest niewłaściwe. Powoduje ono, że
osoby o niskich dochodach nie mają dostępu do zdrowej żywności, a rolnicy nie mają warunków, aby dbać o

ekologiczne funkcje swojej gospodarki. Pragniemy urzeczywistniać sposób produkcji i
dystrybucji żywności, którego nadrzędnym celem nie będą zyski, a jak najlepsze spełnianie potrzeb

konsumentów oraz producentów, określonych przez nich samych w demokratycznym procesie. Wierzymy, że
porozumienie i bezpośrednia współpraca konsumentów, reprezentujących społeczności miejskie, oraz
producentów, reprezentujących społeczności wiejskie, budują spójność społeczną oraz zaangażowanie

obywatelskie będące fundamentami ładu demokratycznego. Wierzymy także, iż zbliżenie i wymiana między
tymi społecznościami przyczynia się jednocześnie do większej świadomości wpływu, jaki produkcja
żywności ma na środowisko naturalne. Podejmujemy się wcielania powyższych idei w życie poprzez

działalność niniejszej Spółdzielni.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Dobrze.
2. Spółdzielnia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

innych aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Spółdzielni jest Warszawa.
4. Terenem działania Spółdzielni jest Rzeczpospolita Polska.
5. Dla realizacji celów statutowych Spółdzielnia może działać także poza granicami kraju, przy

poszanowaniu przepisów właściwego prawa.
6. Spółdzielnia została założona na czas nieokreślony.

§ 2

1. Spółdzielnia prowadzi w interesie swoich członków wspólną działalność gospodarczą.
2. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i

członkiń oraz ich środowiska, w szczególności w obszarze:
1) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
2) rozwoju zrównoważonego rolnictwa;
3) promocji spółdzielczości i ekonomii społecznej;
4) promocji i organizacji wolontariatu;
5) promocji zdrowia;
6) popierania inicjatyw i badań naukowych zmierzających do poprawy dobrostanu społecznego i stanu

środowiska naturalnego;
7) tworzenia i wdrażania strategii, programów, projektów edukacyjnych i kulturalnych w myśl zasad

zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej;
8) ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, oraz wspierania działań wspomagających

rozwój demokracji.

§ 3

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji żywności, napojów i innych
produktów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest:
1) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
2) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;



3) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych;

4) 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
5) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
6) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
7) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
8) 58.11.Z - Wydawanie książek;
9) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
10) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
11) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
12) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
13) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
14) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
15) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§  4
1. Spółdzielnia może zrzeszać się w związkach rewizyjnych.
2. Spółdzielnia może współdziałać z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi we

wszelkich formach przewidzianych prawem.

§ 5

Spółdzielnia może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa lub inne placówki.

II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Członkiem lub członkinią Spółdzielni może być:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia;
2) osoba prawna, której działalność nie stoi w sprzeczności z misją, celami oraz przedmiotem i sposobem

działalności Spółdzielni.

§ 7

Członkowie i członkinie Spółdzielni mają prawo:
1) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
2) wybierania i bycia wybieranym lub wybieraną do organów Spółdzielni;
3) otrzymania odpisu Statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni,

protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami
finansowymi oraz umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi;

4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
5) udziału w nadwyżce bilansowej;
6) do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.

§ 8

Członkowie i członkinie Spółdzielni mają obowiązek:
1) dbać o dobro Spółdzielni, szanować jej mienie oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych;
2) postępować zgodnie z misją i celami Spółdzielni oraz dbać o jej dobre imię;
3) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały;
4) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał organów Spółdzielni;
5) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych, które obowiązani są ujawnić w deklaracji;



6) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów;
7) uczestniczyć w pracach organów, w których uczestniczą;
8) angażować się w działalność Spółdzielni oraz wykonywać na jej rzecz świadczenia w zakresie i na

zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 9

1. Warunkiem przyjęcia do Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej zgodnie z zasadami
określonymi w Prawie Spółdzielczym.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków i członkiń dokonuje Zarząd w drodze uchwały, podjętej w ciągu
miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków i członkiń, zainteresowanej osobie służy prawo
odwołania do Rady Nadzorczej w terminie miesiąca od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Nadzorcza zobowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od daty jego wpływu.
Odwołujący się ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu, na którym rozpatrywane jest jego lub jej
odwołanie.

§ 10

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:
1) wystąpienia ze Spółdzielni;
2) wykreślenia z rejestru członków i członkiń;
3) wykluczenia ze Spółdzielni;
4) śmierci członka lub członkini będącego osobą fizyczną bądź ustania członka lub członkini będącego

osobą prawną.
2. Członek lub członkini może wystąpić ze Spółdzielni za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem. Okres

wypowiedzenia wynosi miesiąc.
3. Wykluczenie członka lub członkini ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego bądź jej winy

umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z
postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Wykluczenie może nastąpić w wypadku:

1) umyślnego działania na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom;
2) uporczywego i zawinionego niewykonywania podstawowych obowiązków statutowych lub

zobowiązań wobec Spółdzielni;
3) prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni;
4) prowadzenia działalności sprzecznej z celami i wartościami Spółdzielni.

4. Wykreślenie członka lub członkini może nastąpić w przypadku niewykonywania obowiązków
statutowych z przyczyn przez niego lub nią niezawinionych. Wykreślenie może nastąpić w wypadku
uporczywego niewykonywania obowiązków statutowych lub zobowiązań wobec Spółdzielni.

5. Decyzje w sprawie wykluczenia oraz wykreślenia podejmuje Rada Nadzorcza. Członek lub członkini
Spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego
Zgromadzenia w terminie miesiąca od doręczenia uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu. Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w terminie
dwóch miesięcy od wniesienia odwołania.

III. WPISOWE I UDZIAŁY

§ 11

1. Wysokość wpisowego wynosi:
1) 100 złotych – dla osób fizycznych;
2) 1000 złotych – dla osób prawnych.

2. Udział wynosi:



1) 400 złotych – dla osób fizycznych;
2) 4000 złotych – dla osób prawnych.

3. Członek lub członkini musi wnieść do Spółdzielni co najmniej jeden udział.
4. Wniesienie wpisowego następuje w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia do Spółdzielni.
5. Wniesienie udziałów następuje w ciągu dwóch miesięcy od dnia przyjęcia do Spółdzielni.
6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego członka lub członkini, Zarząd może

podjąć uchwałę o wydłużeniu terminu na wniesienie wpisowego lub udziałów do maksymalnie sześciu
miesięcy od dnia przyjęcia do Spółdzielni.

7. Zwrot udziałów w przypadku ustania członkostwa oraz zwrot udziałów ponadobowiązkowych następuje
w terminie sześciu miesięcy od daty ustania członkostwa lub wypowiedzenia udziałów
ponadobowiązkowych.

IV. ORGANY SPÓŁDZIELNI

1. Postanowienia ogólne

§ 12

Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zarząd.

§ 13

1. Kadencja Rady Nadzorczej i Zarządu trwa 2 lata.
2. Członkowie i członkinie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż

przez 3 kolejne kadencje.

§ 14

1. Wybór Zarządu i Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Wcześniejsze odwołanie członka lub członkini Zarządu lub Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w

przypadku:
1) odwołania przez Walne Zgromadzenie większością głosów;
2) utraty członkostwa w Spółdzielni tej osoby bądź członka lub członkini, którą osoba ta reprezentuje w

organie;
3) zrzeczenia się mandatu;
4) zgonu tej osoby bądź ustania członka lub członkini, którą osoba ta reprezentuje w organie.

§ 15

1. Posiedzenia organów Spółdzielni mogą odbywać się w całości lub częściowo przy wykorzystaniu
środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym.

2. Uchwały organów Spółdzielni mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
3. Jeżeli członkowie i członkinie organu Spółdzielni wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej,

głosowanie w trybie obiegowym może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.

4. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te
organy określa Statut oraz regulaminy tych organów.

2. Walne Zgromadzenie

§ 16

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.



2. Każdy członek i członkini ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu bez względu na liczbę posiadanych
udziałów.

§ 17

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz planów

gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
2) wybór członków i członkiń Zarządu i Rady Nadzorczej;
3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i

sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków i członkiń
Spółdzielni lub jej organów w tych sprawach;

4) udzielanie absolutorium członkom i członkiniom Zarządu;
5) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności

Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
6) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu

pokrycia strat;
7) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej

jednostki organizacyjnej;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz

występowania z nich;
9) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się, podziału oraz likwidacji Spółdzielni;
11) uchwalanie zmian Statutu;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz

upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Walne Zgromadzenia zwyczajne (dalej Walne Zgromadzenie) zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz w roku

w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. O terminie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków i członkinie, związek rewizyjny, w którym
Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą listownie lub pocztą elektroniczną co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
10% ogólnej liczby członków i członkiń oraz obecności co najmniej 10 członków i członkiń.

2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż w
ciągu miesiąca od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. Dla ważności podejmowanych wówczas
uchwał wymagana jest obecność 5% ogólnej liczby członków i członkiń oraz obecność co najmniej 7
członków i członkiń.

§ 20

1. Na początku obrad Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego lub Przewodniczącą w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Przed rozpoczęciem każdego punktu obrad, który przewiduje podejmowanie uchwał poprzez
głosowanie jawne, Przewodniczący zgłasza wniosek formalny o podejmowanie uchwał w ramach tego
punktu w trybie konsensusu. Zasady podejmowania uchwał w trybie konsensusu określa uchwała
Walnego Zgromadzenia.



3. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 2 zd. 1 zapada zwykłą większością
głosów.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na żądanie Rady
Nadzorczej lub co najmniej 10% ogólnej liczby członków i członkiń, nie mniej jednak niż 10 członków
i członkiń.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu
sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek
rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza

§ 22

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków lub członkiń wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie i członkinie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego lub

Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§ 24

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

a) badanie sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów oraz

członków i członkiń Spółdzielni;
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli

rocznego sprawozdania finansowego;
3) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z

nich;
4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
6) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a

członkiem lub członkinią Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka lub
członkini Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania
Spółdzielni wystarczy dwóch członków lub członkiń Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych;

7) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczania i wykreślania z rejestru członków i członkiń.

§ 25

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Przewodnicząca, a w razie jego lub jej
nieobecności osoba przez niego lub nią wskazana.

2. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
3. Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne

Rady Nadzorczej określa przyjęty przez nią Regulamin.

4. Zarząd

§ 26

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym Prezesa lub Prezeski, wybranych przez Walne Zgromadzenie.



§ 27

Do właściwości Zarządu należą w szczególności:
1) kierowanie działalnością Spółdzielni i reprezentowanie jej na zewnątrz zgodnie z postanowieniami

Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia;
2) powoływanie komisji doradczych, komisji problemowych i zespołów roboczych działających na

podstawie regulaminów przyjętych przez Walne Zgromadzenie;
3) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
4) opracowanie rocznych sprawozdań finansowych, projektu podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu

pokrycia strat;
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
6) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń;
7) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków i członkiń;
8) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych organów;
9) zgłaszanie do rejestru sądowego zmian Statutu i innych zmian podlegających wpisowi do rejestru;
10) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków lub członkiń oraz prowadzenie rejestru

członków i członkiń;
11) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Walne

Zgromadzenie.

§ 28

Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie lub członkinie Zarządu działający łącznie.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Prezeska Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków i członkiń Zarządu.
4. Uchwała Zarządu może być podjęta, jeżeli wszyscy jej członkowie i członkinie zostali prawidłowo

zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek lub członkini Rady
Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 30

1. Funduszami własnymi Spółdzielni są:
1) fundusz udziałowy – powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z

podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
2) fundusz zasobowy – powstający z wpłat przez członków i członkinie wpisowego, części nadwyżki

bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
2. Spółdzielnia może tworzyć także inne fundusze w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 31

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Jeżeli zachodzi potrzeba powołania biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania

finansowego, wybór osoby biegłego należy do Rady Nadzorczej.
3. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest

przeznaczona na cele określone w tej uchwale.
4. W przypadku, gdy nadwyżka bilansowa lub jej część ma zostać podzielona między członków i

członkinie Spółdzielni, jest ona dzielona proporcjonalnie do iloczynu wartości posiadanych przez



poszczególnych członków i członkinie udziałów oraz liczby miesięcy roku obrotowego, w którym
powstała nadwyżka, w trakcie których dany członek lub członkini posiadali te udziały.

5. Straty bilansowe pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz z
funduszu udziałowego, a następnie pozostałych funduszy własnych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, w obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej 10% ogólnej liczby członków i członkiń oraz obecności co

najmniej 12 członków i członkiń;
2) w drugim terminie – co najmniej 5% ogólnej członków i członkiń oraz obecności co najmniej 10

członków i członkiń.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przejścia Spółdzielni w stan likwidacji podejmowane

są większością 3/4 głosów, w obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej 20% ogólnej liczby członków i członkiń oraz obecności co

najmniej 12 członków i członkiń;
2) w drugim terminie – co najmniej 10% ogólnej liczby członków i członkiń oraz obecności co najmniej

10 członków i członkiń.
3. Statut został przyjęty na zebraniu Założycieli i Założycielek Spółdzielni w dniu 13 września 2022 r., co

Założyciele i Założycielki niniejszym potwierdzają.


