STATUT
REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W PŁOCKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku” dalej
zwane stowarzyszeniem.
§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, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
zakresie i charakterze działania 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.

1.
2.

3.
4.

§3
Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i prowadzi działalność pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie ma prawo korzystać z pomocy innych osób prawnych i fizycznych.

§4
1. Stowarzyszenie posługuje się 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. MISJA, CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

1.

§7
Misją stowarzyszenia jest dążenie do stanu, w którym wszyscy będą świadomi zjawisk
i problemów ekologicznych, posiadać będą wiedzę, umiejętności, motywację i chęci niezbędne
do indywidualnej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i wsi.

§8
1. Cele statutowe stowarzyszenia:
1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie
różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
2) ochrona środowiska i promocja urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska,
3) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: filantropii, kultury fizycznej i sportu, ochrony
zabytków, rozwoju gospodarczego, działalności kulturalnej i oświatowej,
4) promowanie zrównoważonego rozwoju,
5) ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między
społeczeństwami,
7) promocja i rozwój wolontariatu,
8) rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie
w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej,
a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,
9) ochrona i promocja zdrowia, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
10) organizowanie i wspieranie turystyki jako formy edukacji na rzecz rozwoju
zrównoważonego,
11) badania naukowe,
12) wspieranie organizacyjne, techniczne, szkoleniowe, finansowe i rzeczowe osób fizycznych
i prawnych, w tym organizacji pozarządowych w zakresach objętych celami stowarzyszenia.
§9
1. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej, propagandowej, wychowawczej na
wszystkich poziomach kształcenia oraz w zakresie obejmującym szkolenia nauczycieli,
przedstawicieli administracji publicznej itp.,
2) aktywne przeciwdziałanie negatywnym wpływom na środowisko z wykorzystaniem
aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za
ochronę środowiska,
3) informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie środowiska,
4) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów terenowych, szkoleń, kursów,
konkursów, happeningów itp. służących podnoszeniu poziomu wiedzy o środowisku,
5) rozszerzanie grona aktywnych edukatorów propagujących idee zrównoważonego rozwoju,
6) gromadzenie materiałów propagandowych, programów, podręczników dotyczących ochrony
środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz prowadzenie biblioteki,
7) gromadzenie i rozdzielanie funduszy na realizację celów statutowych,
8) prowadzenie działalności wydawniczej.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności na zasadach
nieodpłatnych i odpłatnych pożytku publicznego.
Realizując cele wymienione w § 8 stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków
stowarzyszenia i wolontariuszy oraz pomocy członków wspierających.
Stowarzyszenie może, w miarę potrzeb i możliwości, zatrudniać pracowników do prowadzenia
swych spraw.
Członkowie stowarzyszenia mogą być pracownikami stowarzyszenia.
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§ 11
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.
§ 12
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 13
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 Rzeczypospolitej Polskiej, którzy popierają cele
stowarzyszenia oraz deklarują czynne uczestnictwo w realizacji 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 lub w dziedzinie ochrony środowiska.
§ 14
Osoby prawne, o których mowa w § 12 ust.2 do kontaktów roboczych ze stowarzyszeniem
upoważniają jedną osobę.

1.

2.

3.

1.

2.

§ 15
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.
Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających zainteresowanemu
przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania członków, którego uchwała jest
ostateczna.
O przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje walne zebranie członków w formie
uchwały.
§ 16
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.
Członek wspierający stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) wpłacać składkę członkowską w wysokości przez siebie zadeklarowanej, nie niższej jednak
niż ustalona dla członków zwyczajnych,
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2) systematycznie wspierać finansowo lub rzeczowo stowarzyszenie w realizacji celów
statutowych,
3) dbać o dobre imię stowarzyszenia.
§ 17
Każdy członek stowarzyszenia ma prawo:
1) uczestniczyć w walnych zebraniach członków stowarzyszenia 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 zakresu działania stowarzyszenia.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 18
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.
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.
Skreślenia z listy członków honorowych dokonuje walne zebranie członków stowarzyszenia w
przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
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.
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.
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IV. ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 19
1. Organami stowarzyszenia są:
1) walne zebranie członków lub delegatów stowarzyszenia,
2) zarząd stowarzyszenia,
3) komisja rewizyjna.
§ 20
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) na wniosek komisji rewizyjnej,
3) 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.
§ 21
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 § 20 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 § 11.
9) przyjmowanie członków honorowych stowarzyszenia,
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10) podjęcie uchwały w sprawie powołania, rozwiązania stowarzyszenia oraz ustalenia trybu
likwidacji stowarzyszenia,
11) podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji zarządu stowarzyszenia lub
komisji rewizyjnej.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 22
Zarząd stowarzyszenia jest organem wykonawczym stowarzyszenia.
Zarząd składa się z 3 do 7 członków powoływanych przez walne zebranie na czteroletnią
kadencję.
Zarząd składa się z prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu i członka/członków zarządu.
Prezesa zarządu powołuje walne zebranie członków stowarzyszenia.
Zarząd na pierwszym swoim zebraniu po wyborach wybiera spośród siebie wiceprezesa zarządu.

§ 23
1. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji w zarządzie.
2. Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za wykonywanie konkretnych zadań
statutowych stowarzyszenia a w szczególności za pracę koordynatora programu,
przygotowywanie, prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń itp.
3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie
reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub
pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

1.

2.

3.

4.

§ 24
Najważniejszym obowiązkiem zarządu stowarzyszenia jest wykonywanie uchwał walnego
zebrania członków stowarzyszenia oraz występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w celu
stałego rozwoju stowarzyszenia.
Do kompetencji zarządu stowarzyszenia należy:
1) kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami walnych zebrań
członków stowarzyszenia,
2) reprezentowanie stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych,
3) zwoływanie walnych zebrań członków stowarzyszenia,
4) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia w granicach określonych uchwałami walnego zebrania
członków stowarzyszenia,
5) prowadzenie rachunkowości i pozostałej dokumentacji stowarzyszenia,
6) wydawanie legitymacji i zbieranie składek członkowskich,
7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających stowarzyszenia,
8) powoływanie dyrektora biura stowarzyszenia,
9) ustalenie regulaminu pracy biura stowarzyszenia,
10) powoływanie oddziałów i kół terenowych stowarzyszenia.
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań
majątkowych z uwzględnieniem ust.2 pkt 4 niniejszego paragrafu - z zastrzeżeniem § 23
i § 25 ust.5 - upoważniony jest prezes zarządu łącznie z wiceprezesem zarządu lub członkiem
zarządu oraz wiceprezes zarządu łącznie z członkiem zarządu.
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na ręce Przewodniczącego Walnego
Zebranie Członków,
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2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
3) śmierci członka,
4) wygaśnięcia kadencji Zarządu.
5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Walne Zebranie
Członków przed upływem kadencji w drodze uchwały, w szczególności gdy zaistnieją
okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają
pełnienie funkcji przez członka Zarządu albo powodują utratę zaufania do danego członka
Zarządu.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 25
Posiedzenia zarządu stowarzyszenia zwołuje prezes zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
na kwartał.
W przypadku, gdy prezes zarządu nie może zwołać posiedzenia zarządu, posiedzenie zwołuje
wiceprezes, a gdy ten nie może – członek zarządu.
Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy członków zarządu
i zapadają zwykłą większością głosów.
Zebraniu zarządu przewodniczy prezes zarządu, w przypadku jego nieobecności wiceprezes
zarządu, a w przypadku jego nieobecności – wybrany członek zarządu.
Funkcję pracodawcy w rozumieniu prawa pracy z zastrzeżeniem § 23 pełni prezes zarządu lub
inny członek zarządu upoważniony uchwałą zarządu.

§ 26
1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą walnego
zebrania członków stowarzyszenia na dwuletnią kadencję.
3. Osoby pełniące funkcje w Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia
ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub
podległości służbowej.
4. Osoby pełniące funkcje w Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Przewodniczącego komisja wybiera ze swego grona na pierwszym swoim posiedzeniu po
wyborach.
6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje:
1) w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania, śmierci lub utraty zdolności do
czynności prawnych,
2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na Walnym Zebraniu Członków,
3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
4) śmierci członka,
5) w szczególnie uzasadnionym wypadku, w drodze uchwały, podjętej
w głosowaniu tajnym.
§ 27
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
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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.
§ 28
W uzasadnionych przypadkach komisja, przy wykonywaniu swoich czynności może wnioskować do
zarządu stowarzyszenia o powołanie rzeczoznawców.

V. MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA
§ 29
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) sponsoringu,
4) spadków i zapisów,
5) dotacji i subwencji oraz grantów,
6) wpływów z działalności gospodarczej stowarzyszenia,
7) majątku stowarzyszenia,
8) ofiarności publicznej.
9) odsetek, udziałów, lokat i depozytów bankowych.
4. Całość dochodu uzyskiwanego przez Stowarzyszenie jest przeznaczana wyłącznie na działalność
pożytku publicznego.
5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Stowarzyszenia o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 30
1.
2.

Do wykonywania uchwał zarządu służy biuro stowarzyszenia z dyrektorem na czele.
Dyrektor biura odpowiedzialny jest za właściwą organizację pracy biura zgodnie z
regulaminem pracy biura uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31
1. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
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członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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",
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub
pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich,
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów lub pracowników
oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§32
Stowarzyszenie posiada:
1) pieczęć okrągłą z napisem “REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w
PŁOCKU” z logo w środku,
2) stempel podłużny zawierający nazwę stowarzyszenia, adres, telefon, Regon i NIP.
§33
Statut obowiązuje z momentem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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