
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

 

ZA 2014 ROK 

 

 FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

 

 

I.     Nazwa organizacji: 

 Fundacja Pomocy Społecznej 

 Siedziba i adres: 

 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 4 (stary adres) 

po zmianach numeru porządkowego  

Wg. aktualnego wpisu do KRS, ul. Kościuszki 8/1 

w Brzeszczach 

 Data wpisu do KRS:                                               Nr wpisu: 

 04.04.2001r.                                                               0000005964 

 REGON:                                                                   NIP: 

 003502370                                                                 652-000-84-71 

Strona internetowa: 
www.fundacjabrzeszcze.pl  

Telefon/fax:                                                               Adres e-mail: 

 032/211-19-49                                                          fundacja_ps@poczta.onet.pl 

       zalwowskadanuta@gmail.com 

 

 

 Członkowie Zarządu: 

 

-      mgr  Danuta      Zalwowska                   -   Prezes Zarządu 

                                                                           zam. 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 8 m 2 

                                                                      

  Celami Fundacji jest: 

  

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu wzmocnienia ich do uczestnictwa 

w życiu społecznym i zawodowym: 

-     dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, 

-     dzieci i młodzież wypadająca z systemu szkolnego, 

-     ofiary patologii życia rodzinnego, 

-     osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych, 

-     osoby niepełnosprawne, potrzebujące opieki, 

-     osoby starsze, 

-     osoby o niskich kwalifikacjach, 

-     osoby bezrobotne, 

-     rodzic samotnie wychowujący dziecko, dzieci. 

 

http://www.fundacjabrzeszcze.pl/
mailto:fundacja_ps@poczta.onet.pl


 

 

 

 

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

 

1.     Działalność nieodpłatną obejmującą obszar działania w zakresie: 

     Nieodpłatną działalność pożytku publicznego za którą Fundacja nie pobiera opłat a która  

       obejmuje lub może obejmować w szczególności: 

a/    prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 

b/    działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodzin zagrożonych  

       wykluczeniem społecznym, 

c/    prowadzenie doradztwa psychologicznego, społeczno-prawnego dla osób niepełnosprawnych, 

d/    działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inna działalność tego rodzaju, 

e/    działalność społeczną, lokalną i sąsiedzką, 

f/    działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, 

g/   działalność polegającą na niesieniu pomocy osobom przewlekle chorym, 

h/   działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wsparcia  finansowego  

       lub rzeczowego w ramach pomocy społecznej, 

i/    prowadzenie wolontariatu, 

j/    działalność wspierająca inicjatywy społeczne, zmierzające do poprawy sytuacji różnych grup  

      społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, 

k/   działalność związana z rozwojem kultury, sztuki, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

l/    opieka dzienna nad dziećmi do lat 3, 

m/  wychowanie przedszkolne dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

n/   wypożyczanie sprzętu ortopedycznego, 

o/  usługi transportowe – osób, 

p/ usługi transportowe-towarów, 

 

   2.      Działalność odpłatną obejmującą obszar działania w zakresie: 

 Odpłatna działalność pożytku publicznego, za którą Fundacja pobiera opłaty, nie wyższe jednakże od 

wartości bezpośrednich kosztów tej działalności, a która obejmuje lub może obejmować w 

szczególności: 

a/    pozaszkolne formy edukacji dzieci i młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych, 

b/    pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 

c/    działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

d/    prowadzenie specjalistycznego pośrednictwa pracy mającego na celu przygotowanie do  



       aktywnego poszukiwania miejsc pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

e/    prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

f/    działalność fizjoterapeutyczna, 

g/    pośrednictwo w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

h/    działalność związana z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej szczególnie  

       regionalnej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

i/     organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych,  

       rekreacyjnych i turystycznych wspierających obszar działalności dzieci, młodzieży, osób  

j/    działalność polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego   

       lub rzeczowego w ramach pomocy społecznej 

3.       Działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową (usługową, handlową, 

wytwórczą) 

wykonywaną w sposób ciągły i zorganizowany. 

1.   Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

a/   pomoc społeczna z zakwaterowaniem osób dorosłych (PKD 87.30.Z), 

b/   wynajem lokali (68.20.Z), 

c/   sprzedaż detaliczna nieużywanych wyrobów medycznych-środków pomocniczych (47.74.Z), 

d/   wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat – (PKD 85.10.Z), 

e/   opieka dzienna nad dziećmi do lat 3 – (PKD 88.91.Z), 

f/   sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – (PKD 46.71 Z), 

g/   sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – (PKD 46.77.Z). 

h/ wypożyczanie sprzętu ortopedycznego (PKD 77.29 Z) 

 i/ usługi transportowe-towarów (49.41. Z) 

 j/ usługi transportowe – osób (49.39 Z) 

 k/ sprzedaż detaliczna odzieży używanej (47.71 Z) 

 l/ sprzedaż detaliczna przez Internet (47.91 Z) 

 ł/ sprzedaż artykułów używanych (sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny)  (47.74 Z) 

 

I.    Działalność statutowa w okresie sprawozdawczym: 
 

1. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  

   wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność prewencyjna przeciwko przemocy  

   wobec dzieci; 

 

a/   Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci  dla  dzieci z osiedla przemysłowego 

     „Stara Kolonia” 

Osiedle „Stara Kolonia” na którym powstał plac zabaw, utrzymywany i nadzorowany przez 

Fundację Pomocy Społecznej jest osiedlem górniczym na którym usytuowane są tzw. 

„familoki” budynki mieszkalne z roku 1911 i mieszkania socjalne.  



Większość rodzin zamieszkująca to osiedle to rodziny ubogie, często patologiczne. Na tym 

osiedlu dzieci z braku miejsca do zabawy przebywały „na ulicy”. Zorganizowanie placu 

zabaw dla tych dzieci  było  bardzo konieczne. 

Na wydzierżawionej przez naszą organizację  działce o pow. 0,2075ha powstał plac zabaw. 

Fundacja w latach poprzednich pokryła koszty przygotowania kompleksowej dokumentacji 

technicznej, wyburzyła stare żelbetonowe fundamenty, stanowiące zagrożenie dla 

mieszkańców osiedla Stara Kolonia. W roku 2014 Fundacja utrzymała teren, płacąc 

dzierżawę, ubezpieczenie. Koszt utrzymania placu zabaw w roku 2014 wyniósł 14.400 zł 

i ubezpieczenie 400 zł. 

 

b/  Uruchomienie Centrum Integracji Społecznej w Brzeszczach dla 20 osób z Gminy   

     Brzeszcze, zagrożonych lub potencjalnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Fundacja Pomocy Społecznej w kwietniu 2014 roku uruchomiła 4 pracownie zawodowe 

tj. pracownię malarsko-wykończeniową, pracownię budowlaną, pracownię krawiecką, 

pracownię gastronomiczną. Do każdej z pracowni uczęszcza 5 uczestników w ramach 

Centrum Integracji Społecznej. Fundacja pozyskała fundusze europejskie POKL/7.2/IA/12 na 

wyposażenie i prowadzenie Centrum na łączną kwotę 176 959,09 zł. 

Uczestnicy Centrum w ramach zajęć zdobywają umiejętności zawodowe, korzystają ze 

wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego. 

 

2. Działalność wspierająca inicjatywy społeczne zmierzające do poprawy sytuacji    

    bytowej różnych grup społecznych, pomoc rzeczowa i finansowa  

 

a/ prowadzenie Lokalnego Funduszu Stypendialnego 

 

Lokalny Fundusz Stypendialny prowadzony jest przez naszą organizację od 2002 roku.  

Jesteśmy jedyną organizacją w gminie wspomagającą uczniów przez wypłatę stypendiów. 

Zgodnie z naszym Regulaminem Przyznawania Stypendiów pomoc finansową otrzymują 

uczniowie zdolni pochodzący z rodzin ubogich. Ważną rolę w przyznawaniu stypendiów 

odgrywa również sytuacja rodzinna stypendysty (rodzina pełna, niepełna) oraz osiągnięcia  

w olimpiadach i konkursach. 

W 2014 roku wypłacono stypendia na wartość 16 145,00 zł 41 osób (szkoły podstawowe, 

gimnazja, średnie). Organizacja uczestniczy w Programie „Równe szanse” prowadzonym 

przez Fundację im. ST. Batorego w Warszawie. Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy 

Fundacją Batorego a Fundacją Pomocy Społecznej strony umowy przeznaczają, tę samą ilość 



środków na stypendia. W 2014 Fundacja Pomocy Społecznej otrzymała z Fundacji ST. 

Batorego  darowiznę finansową  na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 – 7.500  

Wkład finansowy Fundacji Pomocy Społecznej dla szkół gimnazjalnych i ponad 

gimnazjalnych w roku 2014 wyniósł 7.500 zł. 

Fundacja Pomocy Społecznej zapewniła także  środki na stypendia dla dzieci ze szkół 

podstawowych na kwotę 1.145,00 zł Łączna kwota przekazanych przez Fundację Pomocy 

Społecznej wyniosła 8.645,00 zł 

Środki w wysokości 8.645,00 zł nasza organizacja pokryła z działalności gospodarczej oraz 

przez dobrowolne darowizny od  pracowników zatrudnionych w lokalnych firmach, dwóch 

parafii rzymskokatolickich i NSZZ ”Solidarność” w Brzeszczach.   

Przy uroczystości wręczenia certyfikatów naszym stypendystom pomagało na 6 

wolontariuszy (w tym stypendyści). 

 

b/ współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie – rozprowadzanie artykułów    

    spożywczych wśród najuboższej ludności Gminy Brzeszcze i Oświęcim. 

 

Fundacja Pomocy Społecznej przekazuje żywność z Banku Żywności dla 

najuboższych mieszkańców Gminy Brzeszcze i Oświęcim. W roku 2014 pomocą w postaci 

koszyka produktów żywnościowych, zostały objęte rodziny korzystające z pomocy Ośrodka 

Pomocy Społecznej, spełniające ustalone kryteria dochodowe: tj. dochód na poziomie do 

150% kryterium wynikajże z ustawy o pomocy społecznej tj. 684,00 zł dochód na osobę w 

rodzinie, 813,00 zł dochód osoby samotnie gospodarującej. 

Fundacja Pomocy Społecznej sprowadziła w roku 2014 łącznie: 38.592,70 kg i 4.285 l na 

kwotę 43 564,79 zł 

Dystrybucja artykułów żywnościowych odbyła się poprzez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Grojcu i poprzez Zespoły Charytatywne przy Parafii Św. Urbana 

w Brzeszczach. W roku 2014 Fundacja uruchomiła Centrum Integracji Społecznej, pierwsze 

w Powiecie Oświęcimskich. Centrum wspiera osoby wykluczone społecznie, umożliwiając 

uczestnikom powrót do życia publicznego. Dla 20 osób z Centrum Integracji, Fundacja 

sprowadziła żywność w ramach posiłku w zajęciach. Z żywności przygotowane były posiłki 

trafiające właśnie do tej grupy osób. 

Przy rozładunku przywiezionej żywności zawsze pomagali wolontariusze śr. ok. 6 osób. 

3. Działalność polegająca na niesieniu pomocy osobom przewlekle chorym, osobom    

    niepełnosprawnym, gromadzenie funduszy na rehabilitację   

 

a / przekazywanie nieodpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego  



 

Organizacja nasza od 1994 roku współpracuje z organizacją charytatywną w Szwecji o 

zbliżonych celach statutowych co Fundacja Pomocy Społecznej. Od Fundacji ze Szwecji 

otrzymaliśmy używany sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny w ilości 8 transportów w ciągu 

roku sprawozdawczego. Transport darów ze Szwecji pokryła strona szwedzka.  Sprzęt ten 

(łóżka szpitalne, ortopedyczne, chodziki, balkoniki, wózki inwalidzkie dziecięce i dla 

dorosłych) w magazynie Fundacji jest przeglądany i naprawiany. 

Organizacja nasza przekazała nieodpłatnie sprzęt osobom chorym, instytucjom zajmującym 

się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz osobom fizycznym sprzęt na kwotę: 155 714,79 

zł 

b/ gromadzenie funduszy na rehabilitację i leczenie  

W ramach pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym utworzyliśmy 13 subkont dla 

niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych, dla których przekazywane są środki z „1 %” 

podatku.  

W okresie sprawozdawczym wpłynęło na nasze konto 70 697,83 zł z 1%.  

Środki pieniężne wypłacane są beneficjentom po przedstawieniu faktur dotyczących ich 

leczenia lub rehabilitacji.  

 

II.   Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

      przedsiębiorców KRS: 
      

      W  2014 roku organizacja prowadziła działalność gospodarczą – wynajem lokali PKD 68.20.Z., 

sprzedaż detaliczna nieużywanych wyrobów medycznych-środków pomocniczych (47.74.Z),  

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – (PKD 46.71 Z), sprzedaż hurtowa odpadów 

i złomu – (PKD 46.77.Z), wypożyczanie sprzętu ortopedycznego (PKD 77.29 Z), sprzedaż detaliczna 

odzieży używanej (47.71 Z),sprzedaż detaliczna przez Internet (47.91 Z), sprzedaż artykułów 

używanych (sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny)  (47.74 Z), 

 

III.    Uchwały Zarządu: 

 

Uchwała nr 1 

z dnia 02.01.2014r 

- utrzymanie w mocy prawa umów z bankami, w których  

  Fundacja posiada kredyty z poprzednich lat. 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 03.02.2014r 

 - przedłużenie funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej 

   w  Brzeszczach 

Uchwała nr 3 

z dnia  05.05.2014r 

-  przedłużenie umowy z Fundacją Batorego w Warszawie dt.   

  prowadzenia Lokalnego Funduszu Stypendialnego 

 

Uchwała nr 4 

z dnia 09.06.2014r 

- przedłużenie umowy z Bankiem Żywności w Krakowie  

   w ramach dostarczenie artykułów żywnościowych dla ubogich 



   ludności z terenu powiatu oświęcimskiego   

Uchwała nr 5  

z dnia 08.07.2014r 

- utrzymanie w mocy prawa umowy dzierżawy na plac zabaw dla 

   mieszkańców starego przemysłowego osiedla „Stara Kolonia”   

 

Uchwała nr 6 

z dnia 09.09.2014r 

- prowadzenie akcji 1% dla podopiecznych Fundacji 

Uchwała nr 7    

z dnia 10.10.2014 r. 

 

-  prowadzenie akcji „rozlicz pit za darmo w zamian   

   pozostawienia 1% swojego podatku na cele statutowe Fundacji” 

 

IV.  Informacja o osiągniętych w 2014r przychodach i kosztach – rachunek zysku i strat 

Bilans za 2014 rok. 
 

Przychody Fundacji w roku 2014: 

 

1. Łączna kwota przychodów Organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i 

strat) – 1 685 661,28 zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 858 069,84 zł 

    w tym: - darowizny 1% - 70 697,83 zł, - dotacje  3 500 zł, - darowizny pieniężne 125 551,69   

   zł, - darowizny rzeczowe 468 198,99zł, - środki otrzymane z PFRON – 6 982,13 zł, Urząd   

   pracy Świadczenie integracyjne 154 522,24 zł, -, środki pochodzące ze zbiórek – 4 631,41 zł, 

- środki pieniężne na stypendia – 9 225,74 zł, - pozostałe – 1 240,01 zł              

b/ przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego – 9 981,24 zł 

c/ przychodu z działalności gospodarczej – 639 287,02zł 

d/ przychody finansowe – 100 ,64zł 

 e/ pozostałe przychody – Dotacja z WUP Kraków – 178 202,35 zł  

 

 Otrzymane dotacje, granty i darowizny finansowe 

 

Lp Nazwa instytucji/darczyńcy Nazwa Programu  Kwota 

1. Powiatowy Urząd Pracy Świadczenia integracyjne dla 20 

uczestników 

 

154 522,24 zł 

2. 

 

 

3. 

Urząd Wojewódzki w Krakowie 

 

 

Fundacja dla Polski 

POKL/7.2/IA/12 

 

 

„Ekonomia  na ulicy – Zacznij 

liczyć na siebie” 

 

178 202,35 zł 

 

              Razem:     332 724,59 zł 

 

 

 

 

Koszty Fundacji w roku 2014: 

 

1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem 1.686 357,77 zł  

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 744 349,23 zł 

b/   koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego – 24 014,32 zł 

c/   koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – 586 652,69 zł 

       d/   koszty finansowe – 14 805,25 zł 

e/    koszty administracyjne – 139 774,58 zł 

f/     pozostałe koszty ogółem – 176 600,76 zł 

g/    pozostałe koszty – 160,94 zł 

 



Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej w okresie 

sprawozdawczym 

 - wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 113 720,61 zł 

- wynik na działalności odpłatnej pożytku publicznego –  -14 033,08 zł 

- wynik na działalności gospodarczej – 52 634,33 zł  

- procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu   

osiągniętego z pozostałych źródeł – 37, 92% 

 

- Otrzymane dotacje : -Dotacja z WUP Kraków – 178 202,35 zł  

                                     -Urząd pracy Świadczenie integracyjne 154 522,24 zł 

 

Poniesione koszty: 

- wypłacone świadczenie integracyjne 155 663,35 zł 

- wynagrodzenia CIS – 136 339,34 zł 

- posiłki regeneracyjne dla uczestników – 9 719,64 zł 

- materiały szkoleniowe – 17 700,99 zł 

- pozostałe – 13 304,27 zł 

 

  V. Dane o: 

a)  liczbie osób zatrudnionych według zajmowanych stanowisk 

     W roku sprawozdawczym Fundacja zatrudniała ogółem  

a w etatach: 

 -   Dyrektor Fundacji (Prezes Zarządu)                                                               -     1    etat 

-   starszy specjalista ds. działalności statutowej Fundacji                                   -     1    etat 

 -   referent                                                                                                            -      1   etat 

-   sprzątaczka                                                                                                       -      1   etat  

 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia 

     nagrody, premie i inne świadczenia ( w zł ).                                                                                                                                                             

Wyszczególnienie 

 

           Brutto 

 

 

-  wynagrodzenia 

-  Um. Zlecenie 

- Um. Dzieło 

ZUS Pracodawcy 

 

        158 589,15 zł            

         111 685,83zł 

            5 078,00 zł 

          53 925,78 zł 

 

  

 

 c)  przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom zarządu i innych  

     organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. 

 

      Zarząd pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

     Jego członkowie wynagradzani są z umów o pracę.  

      Żadne miesięczne wynagrodzenie któregokolwiek z pracowników Fundacji nie przekracza 

poziomu dopuszczanego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

d)  wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło. 

      Łączna kwota brutto:    116 763,83 zł 

 

e)   udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości   

      ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek. 



      Pożyczek nie udzielano. 

 

f)   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

      Nie było 

 

g)   wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów w spółkach prawa  

      handlowego. 

      nie dotyczy. 

h)   nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu – nie dotyczy 

 

i)    nabytych pozostałych środkach trwałych -      nie było 

 

j)   wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach     

      finansowych, sporządzanych do celów statystycznych 

      

 

VI.  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

          (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowym 

          tej działalności 

 

 

a/ Centrum Integracji Społecznej dla 20 osób wykluczonych społecznie z Gminy Brzeszcze. 

Uruchomienie pracowni malarsko-wykończeniowej, budowlanej, gastronomicznej, krawieckiej. 

Każdego miesiąca uczestnicy Centrum otrzymują z Powiatowego Urzędu Pracy świadczenia 

integracyjne w kwocie 729 zł netto.                                  

 

 

   VII.  Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  

          także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

         Na dzień 31.12.2013r. Fundacja nie zalegała z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne   

         względem ZUS. 

  

          Składane deklaracje: 

     -   do Urzędu Skarbowego:  - CIT-8,  PIT-4R,  VAT-7, PIT-11,  PIT-8R 

     -   do ZUS:  - DRA,  RCA,  RZA,  ZUA  

 

   VIII.   Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola, a jeśli była – to jej  

          wyniki 

 

         W okresie sprawozdawczym przeprowadzano kontrolę z ZUS. Kontrola przeszła pozytywnie.     

 

Podpisy osób uprawnionych: 

 

                                                                              Zarząd Fundacji Pomocy Społecznej 

 

                                                      mgr Danuta Zalwowska ,                                             

 

  Brzeszcze, dnia 11.05.2015r 

 



                                                                                                                       …….………………..      

 

 

 

 


