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Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2019-01-01

DataDo: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie;
false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : False

Założenie kontynuacji działalnności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w
dającej się przewidzieć przyszłości: True

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności: True

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że: 1. Do amortyzacji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje: - stawki amortyzacji zgodnie z prawem podatkowym - metody amortyzacji
liniową 2.Inwestycje w nieruchomości nie są umarzane, wycenia się je raz na rok według wartości rynkowej. 3. Środki pieniężne
wycenia się wg wartości nominalnej a środki dewizowe według kursu średniego NBP. 4. Należności i zobowiązania. Należności
wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając
stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się
w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje
drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według wartości godziwej.
Zobowiązania zagraniczne wycenia się na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP./ The assets and liabilities & equity were valuated
according to the principles defined by the Accounting Act, however: 1. For depreciation of fixed assets and amortization of intangible
assets the entity applies: depreciation/amortization rates according to the tax law - equal instalment method 2. The investments in real
properties are not depreciated, they are valuated once a year according to their market value. 3. Cash is valuated at its nominal value and
foreign currency cash at the average exchange rate provided by the National Bank of Poland. 4. Receivables and liabilities Receivables
shall be recognized at amounts due in a conservative manner. Receivables shall be re-evaluated by taking into consideration a probability
of their payment by making allowance for uncollectible accounts, classified as other operating costs or financial costs respectively -
depending on the type of receivables subject to revaluation write-off. Liabilities shall be recognized in accounts at amounts due, however
the financial liabilities which are contractually settled by surrendering financial assets other than cash or cash equivalents or exchanging
them for financial instruments at fair value. Foreign liabilities are valued as of the balance sheet date at the average exchange rate
provided by the National Bank of Poland.

ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego. 1.Na koniec roku obrotowego
zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub
należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku
dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik. 2.Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy
występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto. 3.Saldo Wn lub Ma
wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość
ujemna (strata). 4.Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w
rachunku zysków i strat. Wynik (strata lub zysk) wykazywany w rachunku wyników – po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie
Fundatorów (§ 12 Statutu) zwiększa fundusz zapasowy Fundacji./ The financial result (profit/loss) for the financial year is established
according to the following accounting formula. 1. At the end of the financial year, the temporary accounts are closed and all cashed or
due income and costs related to such income and extraordinary losses and profits as well as income tax and other obligatory charges
influencing the result are transferred (reclassified) to the "financial result (profit/loss) account. 2. If the "financial result" (profit/loss)
account shows a credit balance, then the entity's net profit for the financial year occurs. The debit balance in the account "financial
result" is information about a net loss. 3. A debit or credit balance shall be presented in the entity's liabilities of the balance sheet under
item - net profit (loss) - respectively as a positive value (profit) or negative value (loss). 4. The amount of profit or loss presented under
such item of the balance sheet must correspond to the amount of net profit (loss) presented in the profit and loss account. The result (loss
or profit) presented in the income statement - after approval by the Assembly of Founders (§ 12 of the Articles) shall increase the capital
fund of the Foundation.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Fundacji składa się z: - wprowadzenia, - bilansu, - rachunku zysków i strat sporządzonego według wariantu
porównawczego w rozbiciu na działalność statutową i gospodarczą, - informacji dodatkowej./ The Foundation's financial statements
comprise: - introduction, - balance sheet, - profit and loss account drawn up as a single-step variant with break down into statutory and
business activities, - noted to the financial statements.

pozostałe:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego
grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i
umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające
były porównywalne. Organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 z zastosowaniem
załącznika nr. 1 ustawy o rachunkowości. 1.1. Fundacja prowadzi działalność statutową określoną § 5 Statutu Fundacji i działalność
gospodarczą, określoną w § 17 Statutu Fundacji. Działalnością podstawową jest działalność statutowa i działalność gospodarcza
Fundacji. Fundacja jest podatnikiem podatku VAT. 1.2. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ustawy o



rachunkowości. W sprawach nieuregulowanych w ustawie mają zastosowanie krajowe standardy rachunkowości. 1.3. W przypadku
braku uregulowań w powyższych źródłach, Dyrektor Generalny Fundacji podejmuje decyzję w danej kwestii, ze wskazaniem
uzasadnienia i stosownego objaśnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego./The adopted accounting principles
(policy) are applied continuously, the financial result is established and the financial statements are drawn up by dividing the transactions
into groups in subsequent financial years in the same manner, valuating assets and liabilities in the same manner (including also
depreciation and amortization write-offs) in order to create comparable information arising from the financial statements in the
subsequent years. The approving authority made a decision to draw up the financial statements for 2018 with application of Annex No. 1
to the Accounting Act. 1.1. The Foundation conducts its statutory operations specified in § 5 of the the Foundation's Articles and
business activities defined in § 17 of the Foundation's Articles. The main activity is statutory operations and business activities of the
Foundation. The Foundation is a VAT taxpayer. 1.2. The Foundation keeps accounts under the regulations of the Accounting Act. The
Polish National Accounting Standards shall be applicable in issues not governed by the Act. 1.3. In case when there are no regulations in
the aforementioned sources, the Foundation CEO shall make a decision about a specific issue, with provision of its justification and
appropriate explanation in the notes to the financial statements.

Bilans:

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 19 688 685,87 18 997 678,06
A. Aktywa trwałe 17 164 544,71 16 724 518,92

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 5 945,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 5 945,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 10 690 502,04 10 231 834,73
1. Środki trwałe 7 478 363,77 7 652 998,55

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
gruntu) 1 299 866,54 1 278 501,12

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej 6 152 011,91 6 351 294,43

c) urządzenia techniczne i maszyny 26 485,32 23 203,00
d) środki transportu 0,00 0,00
e) inne środki trwałe 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie 3 212 138,27 2 578 836,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 6 474 042,67 6 486 738,79

1. Nieruchomości 6 474 042,67 6 486 738,79
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 2 524 141,16 2 273 159,14
I. Zapasy 2 500,00 13 400,00

1. Materiały 0,00 0,00



2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi 2 500,00 13 400,00

II. Należności krótkoterminowe 10 525,55 44 386,17
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
3. Należności od pozostałych jednostek 10 525,55 44 386,17

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 657,30 17 921,17
– do 12 miesięcy 9 657,30 17 921,17
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych

368,25 25 965,00

c) inne 500,00 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 502 117,70 2 199 874,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 502 117,70 2 199 874,94

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 502 117,70 2 199 874,94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 502 117,70 2 199 874,94
– inne środki pieniężne 0,00 0,00
– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 997,91 15 498,03

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

Pasywa razem 19 688 685,87 18 997 678,06
A. Kapitał (fundusz) własny 12 627 028,58 11 850 425,16

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200 000,00 200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 048 610,54 1 048 610,54
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 1 048 610,54 1 048 610,54

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 601 814,62 10 956 023,28
VI. Zysk (strata) netto 776 603,42 -354 208,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna) 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 061 657,29 7 147 252,90
I. Rezerwy na zobowiązania 56 670,00 31 116,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

– długoterminowa 0,00 0,00
– krótkoterminowa 0,00 0,00



3. Pozostałe rezerwy 56 670,00 31 116,00
– długoterminowe 56 670,00 31 116,00
– krótkoterminowe 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
e) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 90 350,97 46 634,22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 90 350,97 46 634,22

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35 523,51 15 369,59

– do 12 miesięcy 35 523,51 15 369,59
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 47 651,16 24 514,63

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
i) inne 7 176,30 6 750,00

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 6 914 636,32 7 069 502,68

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 914 636,32 7 069 502,68

– długoterminowe 6 914 636,32 7 069 502,68
– krótkoterminowe 0,00 0,00

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

Kwota na dzień kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 688 043,04 1 330 204,30
– od jednostek powiązanych 0,00 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 688 043,04 1 330 204,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 731 299,99 1 635 383,00

I. Amortyzacja 213 300,60 202 179,92
II. Zużycie materiałów i energii 65 349,69 58 742,91
III. Usługi obce 602 316,59 752 011,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: 31 099,19 39 571,00

– podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 604 569,33 397 934,98



VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 113 054,26 72 842,89
– emerytalne 0,00 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 101 610,33 112 100,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 956 743,05 -305 178,70
D. Pozostałe przychody operacyjne 812 018,37 377 621,83

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Dotacje 107 398,89 107 398,89
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 704 619,48 270 222,94

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 016 888,07 459 616,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 016 888,07 459 616,16

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 751 873,35 -387 173,03
G. Przychody finansowe 24 868,09 33 158,16

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale 0,00 0,00

b) Od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapitale 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 24 868,09 19 437,04
– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
V. Inne 0,00 13 721,12

H. Koszty finansowe 138,02 193,79
I. Odsetki, w tym: 23,20 193,79

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
IV. Inne 114,82 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 776 603,42 -354 208,66
J. Podatek dochodowy 0,00 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty) 0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 776 603,42 -354 208,66

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: Aktywa

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: I.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: I.pdf

Opis: Pasywa

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: II.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: II.pdf

Opis: Wynik finansowy

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: III.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: III.pdf

Opis: Zysk/strata
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Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: IV.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: IV.pdf

Opis: Informacje dodatkowe

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: V.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: V.pdf

Opis: 0

Opis: 0

Opis: 0

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem,
stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.:

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Wartość
łączna

Wartość
łączna

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 776 603,42 -354 208,66
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w
tym: 0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00
K. Podatek dochodowy 0,00

http://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/06/14/wlsPcjK8/IV.pdf
http://e-sprawozdania.biz.pl/uploads/2020/06/14/fjqXL89X/V.pdf

