STATUT Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter Towarzystwa
§ 1. Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza.
§ 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. a. Towarzystwo posiada osobowość prawną i ma prawo zakładania Oddziałów.
b. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie postanowień
niniejszego Statutu i uchwały Zarządu Głównego.
§ 5. Towarzystwo ma prawo przynależności do innych organizacji krajowych
i zagranicznych o podobnym profilu działalności.
§ 6. Członkostwo i funkcje spełniane we władzach Towarzystwa mają charakter pracy społecznej. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa 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”;
b. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków
organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków
organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 7. Towarzystwo ma prawo w miarę potrzeby zatrudniać pracowników.
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Rozdział II Cele Towarzystwa
§ 8. Celem Towarzystwa jest:
a. naukowe badanie dziejów piśmiennictwa polskiego ze szczególnym
uwzględnieniem twórczości Adama Mickiewicza i współczesnej mu literatury i kultury;
b. budzenie zamiłowania do literatury polskiej, naukowe pogłębianie jej
znajomości, popularyzacja osiągnięć nauki o literaturze;
c. troska o program edukacji polonistycznej, opiniowanie programów
i metod nauczania literatury ojczystej.
§ 9. Do urzeczywistnienia tego celu służą Towarzystwu następujące środki
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także z wykorzystaniem dostępnych form i narzędzi komunikacji społecznej:
a. urządzanie odczytów publicznych, zebrań, sesji i innych imprez naukowych i kulturalnych oraz inspirowanie rozwoju lokalnego życia kulturalnego przez działalność Oddziałów;
b. wydawanie, opracowywanie i opiniowanie czasopism i publikacji poświęconych naukowemu badaniu dziejów piśmiennictwa polskiego,
wiedzy o literaturze i nauczaniu literatury polskiej w szkole;
c. wydawanie krytyczne i popularnonaukowe dzieł wybitnych pisarzy polskich ze szczególnym uwzględnieniem Adama Mickiewicza;
d. przyznawanie nagród i stypendiów.
Realizując cele i zadania określone w § 8 i 9, Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10. Towarzystwo składa się z członków:
a. zwyczajnych;
b. wspierających;
c. honorowych.
§ 11. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy badacz dziejów
piśmiennictwa polskiego lub miłośnik literatury polskiej.
§ 12. Członków zwyczajnych przyjmują Zarządy Oddziałów. Gdy tworzy się nowy Oddział, przyjmuje ich Zarząd Główny, uwzględniając pisemne deklaracje osób pragnących należeć do Towarzystwa i powołać jego Oddział w danej miejscowości.
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§ 13. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
a. uczestnictwa w zebraniach Towarzystwa;
b. głosowania, jeśli uzyska mandat delegata, na Zjazdach Delegatów
Oddziałów Towarzystwa;
c. wyboru i wybieralności do władz Towarzystwa;
d. przedstawiania i popierania wniosków zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa w granicach określonych niniejszym statutem.
§ 14. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. opłacania na rzecz Towarzystwa składki rocznej. W wypadkach wyjątkowych może być zwolniony z tego obowiązku w całości lub częściowo
przez Zarząd Oddziału;
b. aktywnego udziału w pracach i imprezach Towarzystwa.
§ 15. Członkiem zwyczajnym przestaje być, kto:
a. zawiadomi Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny pisemnie, iż występuje
z Towarzystwa;
b. nie uiści składki rocznej mimo trzykrotnego upomnienia i zostanie
skreślony przez Zarząd Oddziału;
c. zostanie wykluczony przez Zarząd Główny z powodu czynu mającego
charakter przestępstwa lub niezgodnego z prawem albo z ogólnie
przyjętymi normami współżycia społecznego.
§ 16. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa i pragnąca ją wspomagać, jeśli
zadeklaruje poparcie finansowe dla Towarzystwa i na podstawie
uchwały Zarządu Oddziału zostanie przyjęta w poczet członków wspierających.
§ 17. Członkowie wspierający mają prawo:
a. korzystać z pomocy Towarzystwa w celach określonych w § 8 niniejszego statutu;
b. uczestniczyć za pośrednictwem swojego przedstawiciela w Zjazdach
Delegatów Oddziałów z głosem doradczym.
§ 18. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a. współdziałać w realizowaniu celów statutowych Towarzystwa;
b. regularnie opłacać zadeklarowane na rzecz Towarzystwa kwoty.
§ 19. Członkostwo członków wspierających ustaje na skutek:
a. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału lub Zarządowi
Głównemu;
b. skreślenia z powodu nieopłacania składki mimo pisemnego przypomnienia;
c. utraty osobowości prawnej.
Zgodność
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§ 20. Godność członka honorowego może być nadana temu, kto położył znakomite zasługi dla rozwoju Towarzystwa lub na polu historii literatury
polskiej.
§ 21. Członków honorowych mianuje Zjazd Delegatów Oddziałów na wniosek
Zarządu Głównego Towarzystwa.
§ 22. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, natomiast
jest zwolniony z jego obowiązków.
Rozdział IV Organizacja Towarzystwa
§ 23. Władzami Towarzystwa są:
a. Zjazd Delegatów Oddziałów;
b. Zarząd Główny;
c. Główna Komisja Rewizyjna;
d. Sąd Koleżeński.
Zjazd Delegatów Oddziałów
§ 24. Zjazd Delegatów Oddziałów zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na
cztery lata albo w terminie nadzwyczajnym na żądanie co najmniej 2/3
ogólnej liczby Oddziałów. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu ma
również Główna Komisja Rewizyjna.
a. W Zjeździe Delegatów biorą udział przedstawiciele wszystkich Oddziałów wybrani przez ich członków w głosowaniu tajnym w proporcji 1:30
członków Oddziału. Oddziały liczące mniej niż 30 członków mają prawo być reprezentowane przez jednego delegata;
b. termin i program Zjazdu Delegatów Oddziałów ustala Zarząd Główny,
który winien o terminie i programie obrad powiadomić Oddziały nie
później niż na miesiąc przed Zjazdem;
c. Zarządy Oddziałów mają prawo zgłosić swe poprawki do proponowanego przez Zarząd Główny programu obrad; jeżeli Zarząd Główny poprawek tych nie aprobuje, to o ich przyjęciu lub odrzuceniu rozstrzyga
Zjazd na początku swych obrad.
§ 25. W zakres kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziałów wchodzą:
a. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielenie lub odmówienie Zarządowi Głównemu absolutorium;
b. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na czteroletnią kadencję;
c. załatwienie wniosków Zarządu i Oddziałów w sprawach działalności
Towarzystwa;
d. mianowanie członków honorowych;
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e. rozstrzygnięcia w sprawie odwołania się członka od uchwały Zarządu
Głównego wykluczającej go z Towarzystwa;
f. ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej;
g. uchwały w sprawie zmian statutu;
h. uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa;
i. uchwały o przekazaniu majątku Towarzystwa w razie jego rozwiązania.
§ 26. Do ważności Zjazdu Delegatów Oddziałów konieczna jest obecność
przedstawicieli co najmniej 2/3 ogólnej liczby Oddziałów Towarzystwa;
w razie braku quorum Zarząd Główny wyznacza drugi termin Zjazdu
o tym samym programie obrad.
Uchwały Zjazdu w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę
obecnych przedstawicieli Oddziałów.
§ 27. Wnioski Oddziałów i poszczególnych członków Towarzystwa muszą być
zgłoszone do Zarządu Głównego najpóźniej na dwa tygodnie przed
Zjazdem Delegatów, jeżeli mają być przedmiotem obrad. Wnioski
zgłoszone po tym terminie lub podczas obrad Zjazdu zostają przekazane do rozpatrzenia Zarządowi Głównemu, który z ewentualnego ich
wykonania składa sprawozdanie na najbliższym Zjeździe Delegatów.
Odrzucenie takich wniosków przez Zarząd Główny winno uzyskać
aprobatę najbliższego Zjazdu Delegatów.
§ 28. Uchwały Zjazdu Delegatów Oddziałów zapadają zwykłą większością głosów delegatów. Jedynie w wypadku zastrzeżonym w § 48 wymagana
jest zgoda 2/3 delegatów obecnych na Zjeździe.
Zarząd Główny
§ 29. a. Zarząd Główny tworzą:
1. Prezes wybrany przez delegatów w osobnym głosowaniu tajnym;
2. Członkowie, w liczbie nie większej niż 15 osób, wybrani na Zjeździe
Delegatów Oddziałów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonych
zgłoszeń.
Zarząd Główny ma obowiązek ukonstytuować się w ciągu 1 miesiąca od
dnia wyboru, wyłaniając dwu wiceprezesów, sekretarza i skarbnika;
b. Prezes, dwaj jego zastępcy, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium
Zarządu Głównego. Ma ono prawo dokooptowania do swego składu
innych członków Zarządu w liczbie nieprzekraczającej 5 osób. Z upoważnienia Zarządu Głównego Prezydium kieruje bieżącymi sprawami
Towarzystwa;
c. w przypadku zdekompletowania władz Towarzystwa miejsca brakujących członków zajmują członkowie dokooptowani do Zarządu w liczbie
nieprzekraczającej połowy składu pochodzącego z wyboru;
Zgodność
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d. Prezesem ani członkiem Zarządu Głównego nie może być osoba, która
była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 30. Prezes lub jego zastępca kieruje obradami Zarządu i Zjazdu Delegatów
Oddziałów (do czasu powołania przewodniczącego Zjazdu) i jest
przedstawicielem Towarzystwa na zewnątrz. Pisma dotyczące spraw
pieniężnych podpisuje prezes lub jego zastępca oraz skarbnik.
§ 31. Do kompetencji Zarządu Głównego należą następujące sprawy:
a. starania o urzeczywistnienie celów Towarzystwa (§ 8) za pomocą
środków określonych w § 9 statutu i pozyskiwanie funduszów na ten
cel;
b. zarządzanie i rozporządzanie majątkiem Towarzystwa odpowiednio do
jego celów;
c. przyjmowanie w imieniu Towarzystwa zobowiązań finansowych;
d. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów zgodnie z odpowiednimi
ustaleniami rozdziału V niniejszego statutu;
e. przedstawianie Zjazdowi Delegatów Oddziałów wniosków w sprawie
mianowania członków honorowych, a także wykluczanie członków Towarzystwa;
f. tworzenie zespołów lub komisji do realizowania zadań statutowych
przewidzianych w § 8. Cele i zasady działalności tych zespołów lub
komisji określą ich osobne regulaminy;
g. zatwierdzanie planów i sprawozdań Oddziałów;
h. zwoływanie zebrań naukowych; spotkań prezesów Oddziałów; Zjazdu
Delegatów Oddziałów, wraz z ustaleniem jego porządku i podaniem go
do wiadomości członków Towarzystwa w obowiązującym terminie
(§ 24);
i. rozpatrywanie wniosków członkowskich przyjętych przez Zjazd Delegatów Oddziałów i zdawanie sprawy Zjazdowi z ich załatwienia;
j. przedkładanie Zjazdowi Delegatów Oddziałów sprawozdania ze swych
czynności;
k. wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów Oddziałów;
l. załatwianie wszelkich spraw Towarzystwa niezastrzeżonych wyraźnie
dla Zjazdu Delegatów Oddziałów oraz innych instancji władz Towarzystwa;
ł. kierowanie sprawami wydawniczymi Towarzystwa ewentualnie przekazywanie ich Oddziałom;
m. sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności
pożytku publicznego realizowanej przez Towarzystwo, które to sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty, oraz rocznego
Zgodność
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sprawozdania finansowego, które ogłasza się.
§ 32. Zarząd Główny odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku. Do
ważności obrad potrzebna jest obecność prezesa lub jego zastępcy
i co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały zapadają większością
głosów, w razie równości głosów przechodzi ten wniosek, za którym
głosował prezes. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego
działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego, które
jest jego organem wykonawczym, zbiera się co najmniej raz na miesiąc i zgodnie z § 29 b zajmuje się także bieżącymi sprawami Towarzystwa.
Główna Komisja Rewizyjna
§ 33. a. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych tajnie przez delegatów na Zjeździe i ma obowiązek oceniania całokształtu
działalności Towarzystwa z punktu widzenia legalności, gospodarności
i celowości. Komisja ma prawo przeglądania dokumentów finansowych
i sprawdzania kasy Towarzystwa stosownie do swego uznania, nie rzadziej jednak niż raz w roku, a obowiązek przed Zjazdem Delegatów
Oddziałów, któremu przedstawia wniosek w sprawie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Głównego. W wypadku szczególnej wagi Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziałów.
Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów;
b. Główna Komisja Rewizyjna zatwierdza sporządzone przez Zarząd
Główny roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego realizowanej przez Towarzystwo oraz roczne sprawozdanie
finansowe;
c. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące
prezesem lub członkami Zarządu Głównego ani pozostające z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
d. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e. W wypadku zdekompletowania Komisji miejsca członków brakujących
zajmują członkowie przez nią dokooptowani spośród członków Towarzystwa, w liczbie nieprzekraczającej połowy składu pochodzącego
z wyboru.
Sąd Koleżeński
§ 34. Sąd Koleżeński powoływany jest na Zjeździe w tajnym głosowaniu deleZgodność
z oryginałem
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gatów i składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego i jego zastępcę. W wypadku zdekompletowania Sądu miejsca członków brakujących zajmują członkowie dokooptowani
przez Sąd spośród członków Towarzystwa, w liczbie nieprzekraczającej
połowy składu pochodzącego z wyboru. Zadaniem Sądu jest rozstrzyganie wniesionych do niego sporów pomiędzy członkami, wynikających z ich działalności w Towarzystwie. Zasady i tryb postępowania
Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Zjazd Delegatów Oddziałów. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego nie ma odwołania.
Rozdział V Organizacja Oddziałów
§ 35. Zarząd Główny może powołać nowy Oddział lokalny na wniosek co najmniej 10 osób, będących członkami lub wyrażających w deklaracji pisemnej gotowość przystąpienia do Towarzystwa.
§ 36. Terenem działalności organizacyjnej Oddziału jest województwo, w którym znajduje się siedziba Oddziału. Oddziały podlegają legalizacji
przez właściwy organ rejestrowy.
§ 37. Kontrolę działalności statutowej i finansowej Oddziałów prowadzi Zarząd
Główny i Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 38. Działalność statutowa Oddziałów powinna być prowadzona w porozumieniu z Zarządem Głównym. Na użycie słownych i graficznych oznaczeń
Towarzystwa w publikacjach Oddziały winny uzyskać akceptację Zarządu Głównego.
§ 39. Władzami Oddziału są:
a. walne zebranie członków Oddziału;
b. Zarząd Oddziału;
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 40. Najwyższą władzą Oddziału jest walne zebranie jego członków, które
może być:
a. zwyczajne;
b. nadzwyczajne.
W walnym zebraniu uczestniczyć mogą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Oddziału, z głosem doradczym również członkowie
wspierający.
Zwyczajne walne zebranie Oddziału ma charakter sprawozdawczowyborczy i zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na cztery lata.
Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na wniosek:
a. co najmniej 2/3 członków Oddziału;
b. Komisji Rewizyjnej Oddziału;
c. Zarządu Głównego (zgodnie z § 43).
Zgodność
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§ 41. Do kompetencji walnego zebrania członków Oddziału należą:
a. wybór w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję: przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz oddzielnie 4-6 członków Zarządu, a także
wybór Komisji Rewizyjnej. W ciągu miesiąca od wyboru Zarząd konstytuuje się, wybierając zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika;
b. uchwalanie planu działalności Oddziału i rozpatrywanie sprawozdań
z działalności Zarządu Oddziału;
c. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu
Zarządowi Oddziału;
d. wybór delegatów na Zjazd Towarzystwa.
Zarządy Oddziałów
§ 42. Do kompetencji Zarządów Oddziałów należą następujące sprawy:
a. kierowanie działalnością Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu
i uchwałami władz Towarzystwa i Oddziału;
c. podejmowanie przedsięwzięć naukowych i wydawniczych zgodnie
z merytoryczną opinią Zarządu Głównego w tej sprawie;
d. przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków zmierzających do
osiągnięcia celów Towarzystwa;
e. przyjmowanie nowych członków i skreślanie tych, którzy nie opłacili
składek;
f. występowanie do Zarządu Głównego o nadanie Oddziałowi osobowości
prawnej.
§ 43. W razie zdekompletowania Zarządu Oddziału brakujące miejsca zajmują
członkowie dokooptowani w liczbie nieprzekraczającej połowy składu
pochodzącego z wyboru, tak by Zarząd Oddziału składał się z 3-5
osób.
W razie zdekompletowania liczby członków Oddziału lub w razie dłuższego okresu zahamowania jego działalności Zarząd Główny ma prawo
zwołać nadzwyczajne walne zebranie Oddziału, a także uchwalić rozwiązanie nieczynnego Oddziału.
Komisje Rewizyjne
§ 44. Komisje Rewizyjne złożone z 3-5 członków kontrolują działalność Zarządu
Oddziału oraz przedstawiają wnioski walnemu zgromadzeniu członków
o udzielenie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W sprawie składu Komisji Rewizyjnej Oddziału, w tym jej stosunku do
Zarządu Oddziału, ma zastosowanie odpowiednio § 33, ustępy c.-e.

Zgodność
z oryginałem
stwierdza:

Statut Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
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Rozdział VI Majątek Towarzystwa
§ 45. a. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, subwencji,
darowizn, zapisów i dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej;
b. Wszelkie dochody Towarzystwa przeznaczane są w całości na realizację jego celów i zadań statutowych. Towarzystwo nie prowadzi działalności obliczonej na osiągnięcie zysku;
c. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Główny, a majątkiem własnym Oddziału posiadającego osobowość prawną – Zarząd Oddziału.
Zasady korzystania przez Oddział posiadający osobowość prawną
z majątku Towarzystwa określają odrębne umowy.
§ 46. Zarząd Główny prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów i zgodnie z nimi składa i ogłasza sprawozdania finansowe.
Zarządy Oddziałów nadsyłają sprawozdania finansowe Zarządowi Głównemu, który włącza je do swych sprawozdań ogólnych.
§ 47. Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia
majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
Rozdział VII Zmiana Statutu i likwidacja Towarzystwa
§ 48. W razie rozwiązania Towarzystwa o przeznaczeniu jego majątku decyduje
Zjazd Delegatów Oddziałów.
Uchwała Zjazdu Delegatów Oddziałów w sprawie zmiany statutu, likwidacji Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku wymaga do swej ważności 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów. Uchwała ta
podlega zatwierdzeniu władzy rejestracyjnej.

[Niniejszy tekst statutu TLiAM został uchwalony
przez Zjazd Delegatów Oddziałów TLiAM 17 września 2016 r. w Kielcach
i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy –
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1 lutego 2017 r.]

Zgodność
z oryginałem
stwierdza:

