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Statut  
Fundacji BO WARTO 

Tekst jednolity na dzień 22 listopada 2011 r. 

ROZDZIAŁ I. 
Postanowienia ogólne 

  
§ 1. 

 
1. Fundacja pod nazwą ”Fundacja BO WARTO”, zwana dalej ”Fundacją”, została ustanowiona przez Wandę 

Wardecką zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym - Panią 
Agnieszką Taras – zastępcą notariusza w Warszawie Anety Leszczyńskiej w Kancelarii Notarialnej w Warsza-
wie przy ul. Melomanów nr 10 lok. 4, za numerem repertorium A 6164/2011 dnia 9 grudnia 2011 roku. 
 

2. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o fundacjach z dnia  
6 kwietnia 1984 r.  - Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm. oraz Ustawa o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.  
 

3. Fundacja posiada osobowość prawną.  
 

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 

5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw edukacji. 
 

6. Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
  

7. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym. 
 

8. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie 
ochronie prawnej. 

 
§ 2. 

 
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.  

 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność  
w kraju i poza granicami RP. 
 

4. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek (oddziały, przedstawicielstwa, zakłady i filie). 
 

5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze 
działania. 
 

6. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych. 
  

 
ROZDZIAŁ II. 

Cele i formy działania 
  

§ 3. 
Celami Fundacji są: 
 

1. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

2. inicjowanie i wspieranie działań kulturalnych, w szczególności w zakresie upowszechniania, promocji 
i edukacji kulturalnej; 

3. inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej; 
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4. inicjowanie i wspieranie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji w tym dzieci  
i młodzieży; 

5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego trybu życia i rekreacji, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 

6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 

7. inicjowanie i wspieranie działań pogłębiających integrację europejską. 

8. inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami w zakresie wy-
miany międzynarodowej dzieci i młodzieży; 

9. upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia oraz zwiększanie integracji 
społeczności lokalnych, zwłaszcza poprzez działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej; 

10. działalność wspomagająca i zwiększająca rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych; 

11. działalność charytatywna; 

12. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, edukacyjnie, informacyjnie lub finansowo bądź 
rzeczowo osoby potrzebujące oraz organizacje pozarządowe, placówki oświatowo-wychowawcze 
oraz parafialne i uczniowskie kluby sportowe; 

13. działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-
równywanie szans tych osób zapobiegania ich marginalizacji; 

14. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

15. działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16. promocja i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej; 

17. promocja i organizacja wolontariatu; 

18. promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 
§ 4. 

 
Fundacja realizuje swoje cele w ramach:  
 
1. nieodpłatnej działalności poprzez:  
 

a) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i kościelny-
mi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobami fizycznymi działającymi  
w zakresie objętym celami Fundacji;  

b) udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmio-
tów realizujących cele Fundacji; 

c) organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, szkoleń, kursów, warsztatów, 
targów, kongresów, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wycieczek krajoznawczych;  

d) organizowanie imprez masowych, happeningów ulicznych, performanców i innych działań promują-
cych ideę Fundacji; 

e) prowadzenie działań kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, festiwali, koncertów, występów ar-
tystycznych oraz konkursów i warsztatów; 

f) prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, w tym organizowanie zawodów, 
obozów treningowych, prowadzenie klubów i obiektów sportowych; 

g) organizowanie lub współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

h) organizowanie i prowadzenie placówek kulturalnych, oświatowo-wychowawczych edukacyjnych  
i sportowych; 

i) współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze kultu-
ralnym, sportowym, edukacyjnym i ekologicznym; 

j) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na różnych nośnikach zapisu informacji (zapis elektronicz-
ny, filmy, książki, plakaty, itp.) w zakresie celów statutowych Fundacji; 
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k) produkcję programów multimedialnych, radiowych i telewizyjnych w zakresie celów statutowych 
Fundacji; 

l) organizowanie balów, aukcji charytatywnych, zbiórek i kwest pieniężnych, a także innych akcji mają-
cych charakter charytatywny na cele statutowe Fundacji; 

m) inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) programów i przedsięwzięć po-
dejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, oświatową, kulturalną (także kultu-
ry fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej, a także wspieranie 
podmiotów prowadzących działalność w ww. zakresie; 

n) wspieranie (organizacyjne, rzeczowe lub finansowe) budowy, remontów i modernizacji obiektów 
sportowych i edukacyjnych;   

o) organizowanie medialnych akcji informacyjnych w zakresie celów statutowych Fundacji oraz  promo-
cję idei Fundacji w mediach i Internecie; 

p) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych 
z celami Fundacji;  

q) inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji. 

 

2. odpłatnej działalności poprzez:  

 

a) organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, szkoleń, kursów, warsztatów, 
targów, kongresów, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wycieczek krajoznawczych;  

b) prowadzenie działań kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, festiwali, koncertów, występów ar-
tystycznych oraz konkursów i warsztatów; 

c) prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, w tym organizowanie zawodów, 
obozów treningowych, prowadzenie klubów i obiektów sportowych; 

d) organizowanie lub współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

e) organizowanie i prowadzenie placówek kulturalnych, oświatowo-wychowawczych edukacyjnych  
i sportowych; 

f) współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze kultu-
ralnym, sportowym, edukacyjnym i ekologicznym; 

g) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na różnych nośnikach zapisu informacji (zapis elektronicz-
ny, filmy, książki, plakaty, itp.) w zakresie celów statutowych Fundacji; 

h) produkcję programów multimedialnych, radiowych i telewizyjnych w zakresie celów statutowych 
Fundacji; 

i) organizowanie balów, aukcji charytatywnych, zbiórek i kwest pieniężnych, a także innych akcji mają-
cych charakter charytatywny na cele statutowe Fundacji; 

j) inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji. 

 

Działalność odpłatna będzie realizowana poprzez prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie PKD 
2007 § 12. pkt 2. 

 
ROZDZIAŁ III.  

Organy Fundacji 
 

§ 5. 
 

Organami Fundacji są: Rada i Zarząd Fundacji. 
 

§ 6. 
 

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieozna-
czony i odwoływanych przez Fundatora.  
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2. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci lub odwołania Członka  Rady przez Fundatora. 
 

3. Odwołanie Członka Rady przez Fundatora następuje w przypadku: 
a) złożenia rezygnacji; 
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka; 
c) istotnego naruszenia statutu Fundacji. 

 

4. Członkowie pełnią swoje funkcje w Radzie Fundacji honorowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia. 
 

5. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniujących i kontrolnych. Do zadań Rady należy: 
 

a) nadzór nad działalnością Fundacji; 
b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez Zarząd; 
c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego; 
d) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji. 
 

6. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków 
Rady lub na wniosek Zarządu. 
 

7. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 
50% członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego. 
 

8. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji. 
 

9. Na wniosek Zarządu Rada Fundacji zatwierdza bezwzględną większością 2/3 głosów uchwały Zarządu 
dotyczące zmian w statucie, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. 
 

§ 7. 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 
 

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator na drodze uchwały na czas nieoznaczony, wskazując Prezesa 
i Wiceprezesa Zarządu Fundacji. 
 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku śmierci lub rezygnacji Członka Zarządu. 
 

4. Prawo kooptacji Członka Zarządu Fundacji przysługuje Zarządowi Fundacji, jednakże liczba osób dokoop-
towanych nie może być większa niż 2/5 składu i musi uzyskać akceptację Rady Fundacji. 
 

5. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego głos w przypadku równej liczby 
głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym. 
 

6. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych 
na posiedzeniu. 
 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 

8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, lub 
dwóch Członków łącznie. 
 

9. Zakres działań Zarządu Fundacji: 
 

a) reprezentowanie jej na zewnątrz; 
b) opracowanie rocznych i wieloletnich planów jej działania; 
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 
f) ustalanie wielkość zatrudnienia oraz zasad i wysokości wynagradzania pracowników; 
g) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych oraz wy-

niki działalności finansowo-gospodarczej; 
h) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i Fundacji; 
i) tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji. 
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10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w sprawie zmian w statucie, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji  
      Fundacji w drodze jednomyślnych uchwał wymagających następnie zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

11. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pełnić swoje funkcje społecznie. 
 

12. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.  
 

13. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypra-
cowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora. 

 
ROZDZIAŁ IV. 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 8. 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 3.000 zł wniesiony przez jej Funda-
tora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania. 

2. Z majątku tego przeznacza się kwotę 1.500 zł na cele działalności gospodarczej. 
 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
  

§ 9. 
 

1. Dochodami Fundacji w szczególności są: 
 

a) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 
b) darowizny, zapisy, dotacje, subwencje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych, 
c) środki ze zbiórek i imprez publicznych, 
d) nawiązki przyznawane przez właściwy organ 
e) świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 k.c. 
f) dochody z działalności gospodarczej, 
g) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy, 
h) odsetki bankowe 
i) zysk z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego 

 

2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów 
     Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia. 
 

3. Majątek Fundacji służy do  realizacji jej celów. 
  

§ 10. 
 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste,  
że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
  

§ 11. 
 

1. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań 
jej członków, członków organów lub pracowników lub osób, z którymi członkowie, 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. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników 
oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekaza-
nie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
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3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowni-
ków oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 
 

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  
 

5. Fundacja nie przyjmuje darowizn od producentów broni, alkoholu i papierosów. 
 

6. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonu-
ją darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego 
roku równowartość kwoty 2.000 (słownie: dwa tysiące) EURO uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, 
tytuł honorowy ”sponsora Fundacji”. 
 

7. Tytuł honorowy ”sponsora Fundacji” ma charakter osobisty. 
  

ROZDZIAŁ V. 
Działalność gospodarcza Fundacji 

 
§ 12. 
 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – 
działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w stosunku do swojej działalności. Dochód z dzia-
łalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową. Fundacja może także uczestniczyć w 
spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. 
 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
2007):  

 

a) (18.20.Z)   Reprodukcja zapisanych nośników informacji.  
b) (18.12.Z)    Pozostałe drukowanie. 
c) (47.61.Z)  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.  
d) (47.63.Z)  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizo-

wanych sklepach.  
e) (47.91.Z)  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.  
f) (58.11.Z)   Wydawanie książek.  
g) (58.14.Z)  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.  
h) (58.19.Z)  Pozostała działalność wydawnicza.  
i) (58.21.Z)  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.  
j) (59.11.Z)   Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.  
k) (59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. 
l) (60.10.Z)  Nadawanie programów radiofonicznych.  
m) (60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.  
n)  (62.)          Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki  

 oraz działalność powiązana.  
o) (73.11.Z)   Działalność agencji reklamowych.  
p) (74.20.Z) Działalność fotograficzna.  
q) (74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami.  
r) (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.  
s) (85.51.Z)  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.  
t) (85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.  
u) (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  
v) (85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.  
w) (88.99.Z) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.  
x) (93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.  
y) (90.01.Z) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 
z) (93.11.Z)  Działalność obiektów sportowych. 
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aa) (93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.  
bb) (93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem.  
cc) (79.12.Z) Działalność organizatorów turystyki. 
 

3. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności 
gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione 
od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub 
zezwolenia. 
 

4. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodręb-
nionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd. 
 

 

ROZDZIAŁ VI. 
Rada Przyjaciół Fundacji 

 
§ 13. 

 
1. Osobom upowszechniającym idee Fundacji, propagującym jej cele czy też wspierającym w różnej formie 

działalność Fundacji Rada Fundacji może nadać tytuł ”Przyjaciel Fundacji”. 
 

2. Przyjaciele Fundacji tworzą Radę Przyjaciół Fundacji, którą tworzy grono wyjątkowych ludzi, którzy dzie-
lą się swoją pasją, umiejętnościami, zaangażowaniem i wolnym czasem z i na rzecz Fundacji.  

 
ROZDZIAŁ VII. 
Wyróżnienia 

 
§ 14. 

 
Fundacja może ustanawiać medale i dyplomy honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wy-
różnieniami osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowo-
ści prawne zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 15. 

 

Statut Fundacji może ulegać zmianie. 
 

§ 16. 
 
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie mo-
że nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w sprawie połączenia 
Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga za-
twierdzenia przez Radę Fundacji. 
  

§ 17. 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania 
się środków finansowych i majątku. 
 

2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy 
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji. 
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4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa  Zarząd Fun-
dacji. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra. 
  

§ 18. 
 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

 


