
                                               
                                                    STATUT 

Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie o nazwie „Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956 – 1989” zwane dalej 
„Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych. 

§ 3 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 
władz naczelnych jest miasto Łódź. W celu pełnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 
moŜe prowadzić działalność poza granicami Polski, z poszanowaniem miejscowego prawa. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 
spraw moŜe zatrudnić pracowników. 

§ 6 

Stowarzyszenie moŜe uŜywać odznak i pieczęci określonych na zasadach ogólnych. 

§ 7 

Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym 
lub podobnym profilu działania. 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 8 

Celami Stowarzyszenia są: 

a) przywoływanie i utrwalanie pamięci zdarzeń, ludzi i miejsc związanych z nurtem 
niepodległościowym   

b) dokumentowanie represji komunistycznych 

c) integrowanie środowisk niepodległościowych 

d) doprowadzenie do rehabilitacji osób dotkniętych represjami z przyczyn politycznych  

e) doprowadzenie do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób z aparatu władzy Polski 
komunistycznej, które dopuściły się zbrodni i innych przestępstw przeciwko obywatelom 
walczącym o suwerenną i niepodległą Polskę, 



f) podejmowanie starań o nadanie statusu kombatanckiego Stowarzyszeniu i działaczom Nurtu 
Niepodległościowego  

g) zgłaszanie wniosków  o przyznanie odznaczeń państwowych dla osób zasłuŜonych dla 
niepodległego bytu Państwa Polskiego 

h) podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków socjalno-bytowych byłych 
działaczy opozycji niepodległościowej i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej  

i) udzielanie wszechstronnej pomocy członkom Stowarzyszenia. 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) propagowanie myśli politycznej opozycji niepodległościowej, przede wszystkim: 

- inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-historycznych o zdarzeniach, miejscach i ludziach 
tworzących w przeszłości Nurt Niepodległościowy  

- publikowanie opracowań i dokonań opozycji Nurtu, 

- upowszechnianie tematyki historycznej zwłaszcza wśród młodzieŜy, 

b) organizowanie odczytów, konferencji, sympozjów naukowych, itd. poświęconych historii, 
programom i działalności Nurtu Niepodległościowego  

c) inicjowanie, organizowanie i wspomaganie budowy pomników, tablic i budowli poświeconych 
ludziom i zdarzeniom związanych z Nurtem  Niepodległościowym,  

d) współpraca ze środkami społecznego przekazu,  

e) czynny udział członków Stowarzyszenia w Ŝyciu społecznym, politycznym, kulturalnym i 
gospodarczym kraju, 

f) doradztwo i pomoc prawną 

g) organizowanie działalności wolontaryjnej,  

h) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia  

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna moŜe być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

3. Członkiem Stowarzyszenia moŜe być osoba mieszkająca za granicą Rzeczypospolitej, która w 
przeszłości prowadziła działalność niepodległościową w kraju lub za granicą. 

 

§ 11 

Członkowie  Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych,  

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

 



§ 12 

Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba, która w latach 1956 - 1989 prowadziła działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, a fakt działalności potwierdzi minimum dwóch 
członków wprowadzających.  

Ubiegający się o członkowstwo w Stowarzyszeniu winien przedłoŜyć poświadczenie z Instytutu 
Pamięci Narodowej o złoŜonym wniosku o udostępnienie do wglądu kopii dotyczących go  
dokumentów, a po ich otrzymaniu okazać je Zarządowi . 

Ubiegający się o członkostwo składa przed przyjęciem oświadczenie pisemne o tym, Ŝe nie był 
współpracownikiem SłuŜby Bezpieczeństwa (słuŜb równorzędnych) w PRL i innych krajach 
byłego Obozu Socjalistycznego 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych lub osoba prawna akceptująca statutową działalność Stowarzyszenia, która 
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego upełnomocnionego przedstawiciela  

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.  

§ 14 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd  na podstawie 
pisemnej deklaracji. 

§ 15 

Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie Członków dla osób, które połoŜyły 
szczególne zasługi w dziele walki z komunizmem o niepodległy byt Państwa Polskiego. 

§ 16 

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek 
Prezesa.  

§ 17 

Członek zwyczajny ma prawo:  

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia  

b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych 
przez władze Stowarzyszenia 

c) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,  

d) noszenia odznaki organizacyjnej  

e) zaskarŜania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu o wykluczeniu z listy członków  

§ 18 

1) Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i 
programu, 

b) przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu. 



d) udzielania wszechstronnej pomocy innym członkom Stowarzyszenia. 

§ 19 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa 
określone w § 17. 

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia. 

§ 20 

1) Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach wszystkich władz Stowarzyszenia z 
głosem doradczym, jeŜeli tylko wyrazi taką wolę.  

2) Jest zwolniony ze składek. 

3) Do obowiązków członka honorowego naleŜy przestrzegania uchwał i regulaminów władz 
Stowarzyszenia. 

§ 21 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 
po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,  

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania, w okresie dłuŜszym 
niŜ 6 miesiące, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń, 

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu KoleŜeńskiego, w 
przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania 
na szkodę Stowarzyszenia, 

e) wykluczenia, na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu 
powszechnego,  

f) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność 
nadała, 

g) odmowy wykonywania świadczeń i braku aktywności,  

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, lub skreśleniu z listy członków, 
podając przyczynę, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz 
termin złoŜenia odwołania. Uchwały w wyŜej określonych sprawach mogą być zaskarŜone w 
terminie 14 dni, od daty ich doręczenia. Odwołanie rozpatruje sąd koleŜeński, który moŜe 
wnioskować do zarządu o anulowanie wykluczenia, pozbawienia godności członka honorowego, 
skreślenia z listy członków. 

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub 
wspierające następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna władzy 

§ 22 

1. Władzami  Stowarzyszenia są: 

           1) Walne Zebranie Członków,  

           2) Zarząd,  



           3) Komisja Rewizyjna,  

           4) Sąd KoleŜeński, 

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób Walne Zebranie 
Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden 
delegat na czterech członków zwyczajnych. Mandat delegata jest waŜny do nowych wyborów. 

3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.  

§ 23 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 
kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest, spośród niewybranych kandydatów, wg 
kolejności uzyskanych głosów.  

Uzupełnienie składu władz odbywa się podczas zwykłego nadzwyczajnego walnego zebrania. W 
przypadku wyczerpania listy kandydatów według kolejności uzyskanych głosów przeprowadza 
się podczas tego samego walnego zebrania wybory uzupełniające. 

Walne Zebranie Członków 

§ 24 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia 
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  

4. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, 
zastępca przewodniczącego i sekretarz.  

5. Prezydium kieruje obradami Walnego Zebrania Członków  

Walne Zebranie Członków decyduje o ilości swoich zwyczajnych posiedzeń w trakcie kadencji w 
regulaminie obrad, o którym mowa w § 29 pkt. c 

6. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku. 

§ 25 

1. Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Walne Zebranie Członków obraduje wg ustalonego przez siebie regulaminu obrad. 

§ 26 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu  

a) z własnej inicjatywy, 



b) na wniosek Zarządu, 

c) na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej,  

d) na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków zwyczajnych.  

2. Prezes jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia otrzymania Ŝądania lub wniosku określonego w p. b, c i d . 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

§ 27 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności: 

a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, 

b) w drugim terminie w tym samym dniu co najmniej 15 minut później niŜ pierwszy termin - bez 
względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.  

§ 28 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności: 

a) uchwalenie zmian w statucie,  

b) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

c) uchwalanie regulaminów niezastrzeŜonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia.  

d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, 

e) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,  

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz,  

g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

Zarząd 

§ 29 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia za swoją pracę i działania odpowiada 
przed Walnym Zebraniem Członków. 

1) W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz sześciu członków. Na swym pierwszym posiedzeniu 
Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarzy i skarbnika.  

2) Zasady i tryb działania  ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.  

3) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ 12 razy w roku. 

§ 30 

1. Prezes lub wskazany przez niego wiceprezes przewodzi i kieruje pracami Zarządu a w 
szczególności : 

a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 

b) wyznacza zadania członkom Zarządu i nadzoruje ich pracę, 

c) udziela pełnomocnictwa w poszczególnych sprawach, 

d) ma prawo zawierania porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, 
samorządowej oraz z organizacjami o podobnym profilu działania, 



e) ma prawo występowania do Sądu KoleŜeńskiego z wnioskiem o wykluczenia członka 
zwyczajnego pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia, 

f) ma prawo występowania do władz państwowych o przyznanie odznaczeń dla osób zasłuŜonych 
w walce o niepodległy byt Państwa Polskiego,  

g) zwołuje Walne Zebranie Członków, 

h) składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności Zarządu, 

4. W razie długotrwałej niemoŜności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję te obejmuje na 
ten okres wiceprezes wyznaczony na piśmie przez Prezesa . 

§ 31 

1. Do zakresu działania Zarządu naleŜy:  

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

b) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

c) przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budŜetowych Stowarzyszenia, 

d) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze zadaniowym i opiniodawczym. 

e) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich  

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia . 

g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu o obciąŜaniu majątku nieruchomego i 
ruchomego Stowarzyszenia, 

h) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu  

i) podejmowanie uchwał o przynaleŜności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych 
organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy 
zagraniczne 

j) rozpatrywanie odwołań w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, 
wspierających).  

2. Uchwały w sprawach określonych w pkt h, i, wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów 

3. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w pkt , f, g, przysługuje prawo odwołania do 
Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu - za jego 
pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków.  

4. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu, Prezes lub wyznaczony przez niego na piśmie 
wiceprezes kieruje pracami Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd . 

§ 32 

Do opracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych 
i przedłoŜenia wniosków Zarząd moŜe powoływać zespoły pomocnicze - komisje problemowe, 
określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac. 

 

 

§ 33 

Posiedzenia Zarządu  zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego na piśmie  wiceprezes. 
Posiedzenie zarządu moŜe być teŜ zwołane na wniosek, co najmniej czterech członków Zarządu, 
w terminie dziesięciu dni od daty zgłoszenia wniosku, 



Komisja Rewizyjna 

§ 34 

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 

§ 35 

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybiorą ze 
swojego grona przewodniczącego oraz sekretarza. 

§ 36 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności Zarządu Stowarzyszenia w zakresie 
działalności finansowej, zgodności działania zarządu z postanowieniami Statutu i innych 
przepisów prawa wewnętrznego Stowarzyszenia, wiąŜących tę władzę oraz z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Prezesa, w terminie 
lub w trybie ustalonym w statucie,  

c) prawo Ŝądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń 
wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku 
winno się odbyć w terminie dziesięciu dni od daty złoŜenia wniosku , 

d) uchwalanie własnego regulaminu działania. 

e) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o 
udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 

2.Komisja Rewizyjna ma prawo Ŝądać od Zarządu Stowarzyszenia złoŜenia pisemnych lub 
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

§ 37 

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo udziału z głosem doradczym, w posiedzeniach 
Zarządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

Sąd KoleŜeński 

§ 38 

Sąd KoleŜeński jest władzą Stowarzyszenia powołana do: 

a) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd, lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do 
osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia; 

b) rozstrzyga spory miedzy członkami,  

b) uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądu w Stowarzyszeniu, 

c) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów  

§ 39 

1.Sąd KoleŜeński składa się z pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają za 
swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, i sekretarza  

2.Członkowie Sądu KoleŜeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia. 

§ 40 



1.Postępowanie przed sądem koleŜeńskim toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem 
stronom prawa do obrony, a takŜe odwołania się do Walnego Zebrania Członków, 

§ 41 

3. Członek Stowarzyszenia nie moŜe być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez 
niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia. 

4. Przewodniczący Sądu KoleŜeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym. 

§ 42 

Sąd KoleŜeński moŜe wymierzać następujące kary: 

1) Upomnienia  

2) Nagany  

3) Zawieszenia w prawach członka 

4) Wykluczenia ze Stowarzyszenia  

Rozdział VI 

Maj ątek i Fundusze 

§ 43 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości , ruchomości i fundusze. 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,  

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będący w uŜytkowaniu 
Stowarzyszenia, 

c) dotacje, 

d) darowizny, zapisy i spadki. 

e) wpływy z działalności statutowej. 

f) dochody z ofiarności publicznej. 

2. Środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

§ 44 

1.Dla waŜności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób, Prezesa i innego członka 
Zarządu 

 

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 45 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 



2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem 
obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w 
porządku obrad Walnego Zebrania Członków. 

Do zawiadomienia określonego w par. 25 pkt 3 naleŜy załączyć projekty stosownych uchwał. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia  

4. W sprawach rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają 
zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 
poz. 104, z późniejszymi zmianami). 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 46 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w Ŝycie po uprawomocnieniu się postanowienia Sadu 
Rejestrowego. 

 


