Załącznik do Uchwały Nr 7 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

STATUT
REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA WSCHÓD-ZACHÓD
I. Postanowienia ogólne:
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Regionalne Stowarzyszenie
zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem (RS W-Z).

Wschód

–

Zachód”

§ 2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płock, a terenem działalności obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie
z obowiązującymi przepisami dla realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz
tworzyć inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych
stowarzyszenia na terenie kraju i za granicą, jeżeli nie narusza to zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§ 3.
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie ma prawo korzystać z pomocy innych osób prawnych i fizycznych.
§ 4.
1. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.
2. Stowarzyszenie deklaruje gotowość do współpracy z wszelkimi partiami
politycznymi, kościołami, organizacjami rządowymi, pozarządowymi, administracją
rządową i samorządami w kraju i za granicą służącej realizacji celów statutowych
stowarzyszenia.
§ 5.
1. Stowarzyszenie posługuje się zastrzeżonym znakiem graficznym (logo)
wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2. Znak graficzny (logo) zatwierdza Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 6.
Stowarzyszenie zawiązuje się na czas nieograniczony.

II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 7.
Główną misją Stowarzyszenia jest organizowanie wymiany kulturalnej, naukowo technicznej
i gospodarczej pomiędzy Wschodem a Zachodem oraz niesienie pomocy Polakom
na Wschodzie – na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Ponadto celem działań Stowarzyszenia jest:
- zaspokajanie potrzeb naukowo-technicznych, bytowo-socjalnych i kulturalnych
społeczności lokalnych,
- inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie wszelkich działań na rzecz szeroko
pojmowanej ochrony środowiska oraz podejmowanie różnorodnych działań
zmierzających do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw.
§ 8.
1. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć w kraju i za granicą z zakresu produkcji,
handlu, usług, pośrednictwa i marketingu z firmami krajowymi i zagranicznymi,
zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i niniejszym
statutem.
2) organizowanie repatriacji dla Polaków ze Wschodu,
3) organizowanie międzynarodowych targów, konferencji, sympozjów, seminariów,
warsztatów terenowych, szkoleń, kursów, kolonii dla dzieci i młodzieży
ze Wschodu, itp.
4) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
5) aktywizowanie społeczności lokalnych w celu podejmowania przedsięwzięć
na rzecz środowiska i współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę
środowiska oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie środowiska,
6) współpracę z organizacjami zajmującymi się filantropią w kraju i za granicą,
7) gromadzenie materiałów propagandowych, programów, podręczników,
8) prowadzenie działalności wydawniczej,
9) prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) działalności charytatywnej,
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) działalności
wspomagającej
rozwój
gospodarczy,
w
tym
rozwój
przedsiębiorczości,
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

§ 9.
1. Realizując cele wymienione w § 7 Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz członków wspierających.
2. Stowarzyszenie może, w miarę potrzeb i możliwości, zatrudniać pracowników
do prowadzenia swych spraw.
3. Przedmiotem działalności, o której mowa w & 8 pkt 1.9, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności 2007, może być:
1. wydawanie książek – 58.11.Z
2. wydawanie gazet – 58.13.Z
3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – 58.14.Z
4. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
5. introligatorstwo – 18.14.Z
6. pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
7. sprzedaż detaliczna książek – 47.61.Z
8. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych – 47.62.Z
9. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
– 55.20.Z
10. działalność pośredników turystycznych – 79.11.B
11. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 79.90.A
12. działalność w zakresie informacji turystycznej - 79.90.B
13. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana - 79.90.C
14. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
– 41.10.Z
15. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z
16. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.20.Z
17. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z
18. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego- 77.21.Z
19. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego
i domowego - 77.29.Z
20. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z
21. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z
22. badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z
23. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania - 70.22.Z
24. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana - 74.90.Z
25. działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z
26. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - 82.11.Z
27. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z
28. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana - 82.99.Z
29. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z
30. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych - 87.30.Z
31. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - 87.90.Z

32. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana - 88.99.Z
33. usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej
niesklasyfikowane – 94.99.Z
34. działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z
35. artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z
36. działalność bibliotek - 91.01.A
§ 10.
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia, odznaki honorowe, medale i nadawać
je osobom fizycznym, prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez
Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 12.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele
polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw
publicznych oraz cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, którzy popierają cele stowarzyszenia oraz deklarują czynne
uczestnictwo w realizacji z tych celów.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne bez względu
na miejsce ich zamieszkania i siedzibę, które zadeklarują stałą pomoc finansową
lub rzeczową w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wyrażą na to zgodę,
za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 13.
Osoby prawne, o których mowa w § 12 ust. 2 do kontaktów ze Stowarzyszeniem upoważniają
jedną osobę.
§ 14.
1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd
Stowarzyszenia w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów
po przedstawieniu opinii (rekomendacji) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia
oraz złożeniu deklaracji członkowskiej.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków,
którego uchwała jest ostateczna.
3. O przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje Walne Zebranie Członków
w formie uchwały.

§ 15.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) stosować się do postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia
oraz realizować jego cele,
2) wpłacać obowiązkową składkę członkowską,
3) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
4) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, troszczyć się o jego stały rozwój,
5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) wpłacać składkę członkowską w wysokości przez siebie zadeklarowanej,
nie niższej jednak, niż ustalona dla członków zwyczajnych,
2) systematycznie wspierać finansowo lub rzeczowo Stowarzyszenie w realizacji
celów statutowych,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 16.
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem decydującym,
2) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia i organizacji, których
Stowarzyszenie jest członkiem,
3) korzystać z urządzeń i doradztwa fachowego Stowarzyszenia,
4) wnioskować w sprawach kierunku i zakresy działania Stowarzyszenia.
§ 17.
1. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek członkowskich
za okres przekraczający 12 miesięcy,
3) śmierci członka,
4) utraty praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych w wyniku
prawomocnego orzeczenia sądu,
5) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, godzącej
w dobre imię Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek członkowskich
lub zaprzestania wspierania Stowarzyszenia w okresie przekraczającym 12
miesięcy,
3) śmierci członka lub wykreślenia osoby prawnej z krajowego rejestru sądowego,
4) utraty praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych w wyniku
prawomocnego orzeczenia sądu w przypadku osoby fizycznej,
5) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, godzącej
w dobre imię Stowarzyszenia.
3. Skreślenia z listy członków honorowych dokonuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

4.
5.
6.

7.

2) śmierci członka,
3) utraty praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych w wyniku
prawomocnego orzeczenia sądu,
4) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, godzącej
w dobre imię Stowarzyszenia.
Przed podjęciem uchwały o skreśleniu z listy członków umożliwić należy członkowi
złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście przed organem dokonującym skreślenia.
O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia należy powiadomić zainteresowanego w
terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
Od uchwały zarządu Stowarzyszenia w sprawie skreślenia z listy członków służy
zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o skreśleniu.
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie skreślenia z listy
członków jest ostateczna.

IV. Organy Stowarzyszenia
§ 18.
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków lub delegatów Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna
§ 19.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest organem uchwałodawczym
Stowarzyszenia w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości pozostałych organów.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się z udziałem członków, gdy Stowarzyszenie
liczy nie więcej niż 50 członków. W razie przekroczenia tej liczby Zarząd
Stowarzyszenia ustala liczbę i losuje delegatów na walne zebranie delegatów.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia
raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w szczególnych
przypadkach przez Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy
2) albo na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
5. W przypadkach opisanych w ust.4 pkt. 2 i 3 zebranie musi być zwołane w terminie
do 30 dni od dnia złożenia wniosku i może dotyczyć tylko spraw ujętych we wniosku.
6. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub inny członek
Zarządu przez niego wskazany i prowadzi je do czasu wybrania przez zebranie
Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
7. W Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym uczestniczą wszyscy
członkowie Stowarzyszenia.
8. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej
połowa członków, a w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków,
jeżeli informacja o drugim terminie i warunkach jego ważności została zamieszczona
w zawiadomieniu o pierwszym terminie zebrania.

9. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, chyba że Zebranie postanowi inaczej.
10. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym,
chyba że Zebranie postanowi inaczej.
§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
2) ocena działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi,
3) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
5) powoływanie i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej bądź
poszczególnych ich członków w celu uzupełnienia składu w trybie określonym
w § 19 ust. 10,
6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu i wystąpieniu Stowarzyszenia z innych
organizacji,
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia
8) ustanawianie i nadawanie wyróżnień wymienionych w § 10,
9) przyjmowanie członków honorowych stowarzyszenia,
10) podjęcie uchwały w sprawie powołania, rozwiązania oraz ustalenia trybu
likwidacji Stowarzyszenia,
11) podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu
Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
§ 21.
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z dwóch członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków
na trzyletnią kadencję, przy czym członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
3. Walne Zebranie Członków obowiązane jest powołać do składu Zarządu
Stowarzyszenia co najmniej jednego członka założyciela Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym swoim zebraniu po wyborach wybiera spośród
siebie Prezesa Zarządu.
5. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
§ 22.
W przypadku zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia
nawiązuje z nim Prezes Zarządu, natomiast w przypadku zatrudnienia Prezesa Zarządu,
stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia.

§ 23.
1. Najważniejszym obowiązkiem Zarządu Stowarzyszenia jest wykonywanie uchwał
Walnego Zebrania Członków oraz występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w celu
stałego rozwoju Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami
Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
b. reprezentowanie stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych,
c. zwoływanie walnych zebrań członków stowarzyszenia,
d. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych uchwałami
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
e. prowadzenie rachunkowości i pozostałej dokumentacji Stowarzyszenia,
f. wydawanie legitymacji i zbieranie składek członkowskich,
g. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
h. powoływanie oddziałów i kół terenowych Stowarzyszenia.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania
zobowiązań majątkowych z uwzględnieniem ust. 2 lit. d niniejszego paragrafu
oraz § 22 i § 24 ust. 4 Statutu – upoważniony jest Prezes Zarządu i członek Zarządu
łącznie.
§ 24.
1. Posiedzenia zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb,
nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności całego składu osobowego
Zarządu i zapadają zwykłą większością głosów.
3. Zebraniu zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
4. Funkcję pracodawcy w rozumieniu prawa pracy z zastrzeżeniem § 22 pełni Prezes
Zarządu, lub członek Zarządu upoważniony uchwałą Zarządu.
§ 25.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję.
3. Przewodniczącego Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona na pierwszym swoim
posiedzeniu po wyborach.
4. Członkowie komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni;

§ 26.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) stała kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym,
prawnym i finansowym,
2) kontrola działalności zarządu,
3) składanie na koniec kadencji Zarządu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu
Członków sprawozdań z kontroli działalności Stowarzyszenia i przedkładanie
wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,
4) składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków.
§ 27.
W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna, przy wykonywaniu swoich czynności,
może wnioskować do zarządu Stowarzyszenia o powołanie rzeczoznawców.

V. Majątek i dochody Stowarzyszenia.
§ 28.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne
2. Majątek służy do realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
1) Składek członkowskich,
2) darowizn,
3) spadków i zapisów,
4) dotacji,
5) wpływów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
6) majątku Stowarzyszenia,
7) ofiarności publicznej.
§ 29
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów stowarzyszenia lub pracowników
oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi,
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia 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 ze statutowego celu
stowarzyszenia,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.

VI. Przepisy końcowe
§ 30
Stowarzyszenie posiada:
1) pieczęć okrągłą z napisem „Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód”,
2) stempel podłużny zawierający nazwę Stowarzyszenia i adres.

