STATUT
OPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(O.S.R.N.)

Tekst jednolity – stan na 5. 12. 2014 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości zwane "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20. Poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz
niniejszego Statutu.
§2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych podmiotów szeroko pojętego rynku nieruchomości, gospodarki nieruchomościami, nauki i
techniki. (5*)
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia
jest miasto Opole.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach (1*). Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§8
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1) działanie na rzecz rozwoju rynku nieruchomości poprzez promowanie wysokiej jakości usług,
2) prowadzenie działań edukacyjnych, badawczych i promocyjnych zmierzających do promowania
wszelkich przejawów i inicjatyw proekologicznych, ochrony środowiska i energooszczędności
w zakresie planowania, projektowania i utrzymania obiektów budowlanych, a także z uwzględnieniem
potrzeb Opolskiej Strefy Demograficznej,
3) opiniowanie uregulowań prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami i działalności zawodów
rynku nieruchomości,
4) kształtowanie opinii i ocen tyczących zawodów rynku nieruchomości,
5) tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
6) dbałość o przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji,
7) tworzenie podstaw do współdziałania podmiotów rynku nieruchomości wspierających innowacyjność
i poziomą współpracę,
8) promocja prokonsumenckich praktyk podmiotów uczestniczących i obsługujących rynek nieruchomości,
9) dbałość o wysokie kwalifikacje zawodowe, właściwy poziom etyki, solidarność zawodową członków,
10) reprezentacja oraz ochrona interesów członków oraz środowiska zawodów rynku nieruchomości wobec
władz i administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych - krajowych
i zagranicznych,
11) współpraca międzynarodowa w zakresie rynku nieruchomości. (5*)
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz
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środkami masowego przekazu, a także sądami powszechnymi, wyższymi uczelniami i innymi
podmiotami działającymi w zakresie rynku i gospodarki nieruchomościami (4*),(5*)
2) skreślony (5*)
3) udział w tworzeniu rynku nieruchomości,
4) promocję i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia,
5) organizowanie kursów, szkoleń, odczytów, seminariów, wystaw i prezentacji dotyczących rynku
nieruchomości, nowych technologii, innowacji technicznych, pro ekologii, energooszczędności,
alternatywnych źródeł energii, (5*)
6) potwierdzanie, opiniowanie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody rynku nieruchomości
(5*) oraz (4*) kandydatów do tych zawodów (5*) zgodnie z obowiązującymi w tym względzie
przepisami prawnymi i regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie,
7) prowadzenie samodzielnej i we współpracy działalności gospodarczej w zakresie wydawniczym,
szkoleń, kursów, porad prawnych, podnajmu pomieszczeń biurowych oraz innej działalności
gospodarczej, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach (1*),
8) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
9) powoływanie inicjatyw klastrowych i przystępowanie do klastrów, (5*)
10) współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi w zakresie rozwoju (B+R) i
wdrażania celów Stowarzyszenia, (5*)
11) prowadzenie specjalistycznego wydawnictwa prasowego oraz internetowego prezentującego lokalny
rynek nieruchomości, (5*)
12) organizację spotkań z lokalną społecznością w zakresie wdrażania nowych technologii dotyczących
energii odnawialnej i ochrony środowiska oraz pokrewnych celów, (5*)
13) współpraca międzypokoleniowa, między innymi w ramach programów unijnych. (5*)
§ 10
Stowarzyszenie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie rynku nieruchomości
i gospodarki nieruchomościami. (5*)
III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) skreślony (5*)
2) członków zwyczajnych,
3) członków wspierających,
4) członków honorowych,
5) skreślony (4*). (5*)
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. (5*)
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
osoba fizyczna zatrudniona lub prowadząca działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętego
rynku nieruchomości. (5*)
2. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia musi spełnić następujące warunki:
1) skreślony (5*)
2) posiadać zdolność do czynności prawnych,
3) uzyskać rekomendację trzech członków zwyczajnych (4*) Stowarzyszenia, nie pozostających
ze sobą ani z kandydatem w związkach rodzinnych,
4) nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu, (5*)
5) skreślony (5*)
3. Pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia składany jest przez kandydata do Zarządu
Stowarzyszenia, który w terminie do trzech miesięcy dokona rozpatrzenia wniosku.
4. Od uchwały w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia.
5. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się jego pierwszymi członkami zwyczajnymi.
§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa w pracy Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków, uwag i propozycji, brania udziału
w pracach zespołów i komisji problemowych powoływanych przez władze Stowarzyszenia,
3) korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa i innych form pomocy Stowarzyszenia
świadczonych na rzecz członków,
4) uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) używania w swej działalności zawodowej znaku i nazwy Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) przestrzegania zasad etyki i Standardów Zawodowych.
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4) przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia,
5) terminowego opłacania składek członkowskich i innych, ustalonych przez władze
Stowarzyszenia, świadczeń na jego rzecz,
6) uczestniczyć w szkoleniach zawodowych w ramach realizacji ustawowego obowiązku
ustawicznego kształcenia się (4*).
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub (4*) prawna, zainteresowana statutową
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową oraz
naukową i wartości intelektualnych. O przyjęciu decyduje Zarząd na pisemny wniosek członka
Zarządu. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika. (5*)
2. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jednak nie posiada czynnego
i biernego prawa wyborczego. (5*)
3. Członek wspierający może brać udział w pracach zespołów i komisji problemowych, a także może
uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. (5*)
§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia
lub inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia lub ruchu zawodowego w Polsce
i państwach członkowskich Unii Europejskiej (4*).
2. Członkiem honorowym może być osoba zajmująca się zawodowo działalnością naukową lub
dydaktyczną obejmującą swym zasięgiem problematykę związaną z rynkiem nieruchomości. (3*)
3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu.
4. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego. Członek honorowy nie płaci składek członkowskich.
§ 16
Skreślony (5*)
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka zwyczajnego lub wspierającego będącego
osobą prawną,
3) skreślenia przez Zarząd z powodu:
a. zaprzestania działalności zawodowej,
b. nie wypełniania obowiązków członka, w szczególności z powodu zalegania w okresie dłuższym niż
trzech miesięcy z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń po uprzednim upomnieniu,
c. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów, nie
przestrzegania zasad etyki i Standardów Zawodowych lub działania na szkodę Stowarzyszenia, (3*)
(5*)
d. skreślony (5*)
4) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek
Zarządu,
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego, orzekającego karę dodatkową
w postaci pozbawienia praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu.
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt 3 ppkt c. Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić pisemnie
członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując
jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały
oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na
podstawie ust. 1 pkt 3 ppkt b następuje na podstawie uchwały Zarządu.
IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
Walne Zgromadzenie oraz Zarząd mogą powoływać w miarę potrzeb stałe i doraźne komisje problemowe
(4*). (5*)
§ 19
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. (3*) Wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
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członków. Kadencja wygasa z chwilą wyboru nowych władz Stowarzyszenia. (2*)
2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych,
uzasadnionych kosztów. Zwrot poniesionych kosztów nie może mieć charakteru zarobkowego.
3. Nie można łączyć funkcji w wybieralnych władzach Stowarzyszenia.
4. skreślony (5*)
5. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić
głosowanie tajne.
6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych
głosów. (5*)
V. WALNE ZGROMADZENIE
§ 20
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenia są Zwyczajne
i Nadzwyczajne. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do jednego głosu w Walnym
Zgromadzeniu.
§ 21
Walne Zgromadzenie zbiera się przynajmniej raz do roku.
§ 22
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd może
zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie także z własnej inicjatywy, w miarę potrzeby. Uprawniony
podmiot składa pisemny wniosek do Zarządu. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Zarząd w terminie 60 dni od złożenia wniosku, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński
lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia może samodzielnie zwołać takie
Zgromadzenie. (5*)
§ 23
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia
członków listami poleconymi lub pocztą elektroniczną (4*), na co najmniej 14 dni przed Zgromadzeniem.
Zarząd wyznaczy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku.
O terminie, miejscu i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadomi członków, co
najmniej 7 dni przed Zgromadzeniem. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje
sprawy zgłoszone we wniosku. (5*)
2. W zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje drugi termin Walnego
Zgromadzenia na wypadek braku quorum w terminie pierwszym. Walne Zgromadzenie odbyte w drugim
terminie jest prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania i jest
władne podejmować uchwały (4*).
§ 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) wybór członków Zarządu - w tym Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, co
najmniej jednego Rzecznika Dyscyplinarnego (4*) oraz uzupełnienie ich składów, jak również
odwoływanie w/w władz, (5*)
b) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
c) uchwalenie rocznych preliminarzy budżetowych,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów Stowarzyszenia,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi,
f) zmiana statutu,
g) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego, uchwalenia zasad etyki zawodowej i innych obowiązujących członków Stowarzyszenia
aktów wewnątrzorganizacyjnych,
h) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i od uchwał Zarządu w sprawach
przewidzianych w Statucie,
i) wnioskowanie rozwiązania Stowarzyszenia oraz zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w celu rozwiązania Stowarzyszenia,
j) tworzenie stałych i okresowych komisji,
k) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
l) uchwalanie regulaminu i wybór składu Sądu Polubownego,
m) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego
Stowarzyszenia,
n) uchwalanie zasad powołania biura Stowarzyszenia,
o) nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia (4*).
§ 25
skreślony (4*)
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§ 26
Uchwały dotyczące zmiany Statutu i odwołania wybieralnych władz musza zapaść większością 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 27
skreślony (5*)
VI. ZARZĄD
§ 28
Zarząd, będący najwyższym organem Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami kieruje
całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym
Zgromadzeniem.
§ 29
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje
Stowarzyszenie wobec organów władzy państwowej i administracji lokalnej oraz innych organizacji
i stowarzyszeń.
§ 30
Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu (4*) członków w tym: Prezesa, i dwóch
Wiceprezesów. (2*)
§ 31
Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu Stowarzyszenia, w tym również w zakresie finansowym
z podejmowaniem zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie i składanie na dokumentach
dwóch podpisów: Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa wraz z jednym z pozostałych członków Zarządu. (5*)
§ 32
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia po upływie każdego roku kalendarzowego, najpóźniej do 30
czerwca (4*) następnego roku,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
d) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia z opracowaniem rozliczeń finansowych
i sprawozdań,
e) opracowanie projektu budżetu Stowarzyszenia oraz opracowanie rozliczeń finansowych sprawozdań
za rok poprzedni,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz ustanawiania pełnomocników (1*),
g) wnioskowanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
h) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
i) uchwalanie regulaminów,
j) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji
i na imprezy zagraniczne,
k) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz organizacjami
zawodowymi krajowymi i z państw UE (4*),
l) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
m) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
n) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdania
finansowego.
§ 33
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale (4*).
Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu lub 10
członków Stowarzyszenia może zwołać dodatkowe posiedzenie.
2. O terminie każdego posiedzenia Zarządu powiadamia się drogą poczty elektronicznej Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego
Stowarzyszenia (4*).
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego i zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Zarząd może zatrudnić niezbędny personel. Prace biura nadzoruje Prezes lub Wiceprezes
Stowarzyszenia.
VII. KOMISJA REWIZYJNA
§ 34
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków, powoływanych
przez Walne Zgromadzenie.
§ 35
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowo gospodarczej pod względem celowości i rzetelności oraz zgodności z uchwałami Walnego
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Zgromadzenia,
b) występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych,
c) żądanie udzielania przez Zarząd wyjaśnień,
d) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.
VIII. SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 36
Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu (4*) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
§ 37
Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania spraw związanych z nieprzestrzeganiem etyki
i standardów zawodowych oraz sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia. (3*) Sąd Koleżeński może
rozpatrywać także skargi złożone na członków Stowarzyszenia przez osoby fizyczne lub prawne spoza
Stowarzyszenia (4*).
§ 38
Tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
IX. SĄD POLUBOWNY
§ 39
Przy Stowarzyszeniu może być powołany do działania Sąd Polubowny, którego zasady i tryb postępowania
określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
X. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 40
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 41
Fundusze Stowarzyszenia stanowią:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje i subwencje,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) darowizny, zapisy itp.,
e) wpływy z działalności gospodarczej.
XI. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 42
1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może jedynie podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
specjalnie w tym celu zwołane.
2. Zgromadzenie to zwołuje się zgodnie z § 22 i § 23.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia można podjąć większością 2/3 głosów, przy obecności co
najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 43
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym wyżej mowa określi w uchwale cel, na który przeznaczony
zostanie majątek Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44
Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem
zapisów § 26 i podlegają zgłoszeniu do sadu rejestrowego. (5*)
_______________________________________________________________________________________________________
W tekście zaznaczono kolejne zmiany treści Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia:
1) W.Z. z 14 stycznia 2000 roku,
2) W.Z. z 28 luty 2001 roku,
3) W.Z. z 16 listopada 2001 roku,
4) W.Z. z 9 grudnia 2005 roku.
5) W.Z. z 5 grudnia 2014 roku.
Tekst jednolity złożono w sądzie rejestrowym.
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