
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010 rok 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego 

 

1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w KRS i numer KRS-u, statystyczny numer 

identyfikacyjny w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko 

według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie 

celów statutowych fundacji. 

Nazwa: Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego 

Siedziba: Polska, woj. Łódzkie, pow. Miasto Łódź, gmina Miasto Łódź, miejsce Łódź 

Adres: Łódź 90-507, ul. Gdańska 111 

Data rejestracji w KRS: 20.02.2007 

Numer KRS: 0000274785 

REGON: 040006299-00057 

Zarząd: Dyrektor ks. Jacek Ambroszczyk, zam. 93-558 Łódź, ul. Obywatelska 63/30 

Celem Caritas OPP jest działalność charytatywna i humanitarna wypływająca  

z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej 

bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 

także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. 

Zakres działalności Caritas OPP obejmuje: 

a. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

b. działalność charytatywną, 

c. działalność na rzecz mniejszości narodowych, 

d. ochronę i promocję zdrowia, 

e. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

f. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

g. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

h. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 

i. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

j. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

k. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

l. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

m. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

n. ratownictwo i ochronę ludności, 

o. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą, 

p. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

q. promocję i organizację wolontariatu, 

r. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności. 

W 2010 roku Caritas OPP realizowała zadania publiczne w zakresie działalności 

charytatywnej i pomocy społecznej w szczególności dofinansowując zakupy leków, 



żywności, opału i rehabilitacji leczniczej dzieci. W sposób znaczny sfinansowane zostały 

remonty ośrodków kolonijnych w Kolumnie i Drzewocinach. 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS. 

Nie dotyczy 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji 

Nie dotyczy 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł. 

Przychody wynoszą – 286.753.05 zł w tym: 

z 1% – 273.198,05 zł 

z darowizn od osób fizycznych – 13.555,00 zł 

6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a. realizację celów statutowych – 326.559,96 zł 

b. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) - nie dotyczy 

c. działalność gospodarczą - nie dotyczy 

d) pozostałe koszty – nie dotyczy 

7. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej. 

Nie dotyczy 

8. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 

Nie dotyczy 

9. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia. 

Nie dotyczy 

10. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

Nie dotyczy 

11. Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz 

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 

Nie dotyczy 

12. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

Na rachunku bankowym w PKO SA V/Łódź ulokowano kwotę 276.468,41 zł. 

13. Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

Nie dotyczy 

14. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 



Nie dotyczy 

15. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

Nie dotyczy 

16. Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

Wartość aktywów na 31.12.2010 wg bilansu za 2010 rok wynosi 278.615,94 zł 

Wartość zobowiązań na 31.12.2010 wynosi 1.011, 38 zł 

17. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności. 

Nie dotyczy 

18. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Na Caritas OPP nie ciąży żadne zobowiązanie podatkowe. 

19. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola,  

a jeśli była - to jej wyniki. 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana żadna kontrola 

 

Ks. Jacek Ambroszczyk 

Dyrektor 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

Organizacja Pożytku Publicznego 



Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego REGON: 040006299-005

(Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010r.

 Kwota za poprzedni rok 

obrotowy 

 Kwota za bieżący 

rok obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 341 325,10 286 753,05

I. Składki brutto określone statutem

II. Inne przychody określone statutem 341 325,10 286 753,05

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 

publicznego 341 325,10 286 753,05

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku 

publicznego

3 Pozostałe przychody określone statutem

B. Koszty realizacji zadań statutowych 113 556,14 326 559,96

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności 

nieodpłatnej pożytku publicznego 113 556,14 326 559,96

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 

pożytku publicznego

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość 

dodatnia lub ujemna) (A-B) 227 768,96 -39 806,91 

D. Koszty administracyjne 0,00 0,00

1 Zużycie materiałów i energii

2 Usługi obce

3 Podatki i opłaty

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia

5 Amortyzacja

6 Pozostałe

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 840,00

F.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)

G. Przychody finansowe 4 060,51 5 544,01

H. Koszty finansowe

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 

(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 231 829,47 -33 422,90 

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 231 829,47 -33 422,90 

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość 

ujemna) -33 422,90 

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego 

(wielkość dodatnia) 231 829,47

Dorota Malinowska - Głowna Księgowa

Data sporządzenia: Podpisy

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2010 (DZ. U. 137poz. 1539 z 

późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie
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1

Wyszczególnienie zmiany 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego

Przyczyny zmiany
Kwota wyniku finansowego 

spowodowana zmianami

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

w wysokości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia

w wysokości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia

Wg metody liniowej z zastosowaniem stawek  okreslonych w 

załączniku do ustawy o padatku dochodowym od osób 

prawnych

Informacja dodatkowa za 2010 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie

Środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne 

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

0,00

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Inwestycje krótkoterminowe według ceny wynkowej lub ceny nabycia

według wartości nominalnejŚrodki pieniężne

Materiały i towary według cen zakupu

Należności

Zobowiązania 

w kwocie wymaganej  zapłaty z zachowaniem ostrożności

w kwocie wymagającej zapłaty -według wartości godziwej
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Bilansie Rachunku wyników

2

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek 

roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody

Stan na 

koniec roku 

obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00

4. środki transportu 0,00

5. inne środki trwałe 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nie uwzględniono w 
Kwota w złotychWyszczególnienie zdarzeń
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Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek 

roku obrotowego
Aktualizacja

Amortyzacja za 

rok
Inne zwiększenia Zmniejszenie

Stan na 

koniec roku 

obrotowego

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

(netto)

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00

4. środki transportu 0,00 0,00 0,00

5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m2 0,00

Wartość 0,00

2

Zwiększenia Zmniejszenia

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00

4. środki transportu 0,00

5. inne środki trwałe 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

d.  Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku 

obrotowego

Grupa środków trwałych Stan na początek 

roku obrotowego

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

c. Grunty użytkowane wieczyście

Zmiany w ciągu roku
Stan na początek 

roku obrotowego

Stan na koniec roku 

obrotowego
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Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek 

roku obrotowego
Przychody Rozchody

Stan na koniec roku 

obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek 

roku obrotowego
Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie

Stan na koniec 

roku 

obrotowego

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

(netto)

Stan na 

koniec roku 

obrotowego 

(netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Zwiększenia Zmniejszenia

1. Nieruchomości 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00

a. udziały i akcje 0,00

b. inne papiery wartościowe 0,00

c. udzielone pożyczki 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

e. Wartości niematerialne i prawne

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek 

roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku
Stan na koniec roku 

obrotowego

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
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początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1. dostaw i usług 695,09 1 079,01 695,09 1 079,01

2. podatków 0,00 0,00

3. środków od  ZUS 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 0,00 0,00

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

6. innych należności 0,00 0,00

Razem 695,09 1 079,01 0,00 0,00 695,09 1 079,01

do 1 roku powyżej 1 roku

okres wymagalności

 Należności z tytułu stan na stan na stan na

Razem

h. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty 
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początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00

2. dostaw i usług 9 286,66 1 011,38 9 286,66 1 011,38

3. podatków 0,00 0,00

4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00

5. wynagrodzeń 0,00 0,00

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00

7. innych zobowiązań 0,00 0,00

Razem 9 286,66 1 011,38 0,00 0,00 9 286,66 1 011,38

2

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1.Ogółem czynne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. opłacone z góry czynsze z tytułu 

wynajmowania pomieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i 

innych publikacji

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe 

i osobowe

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

2.Ogółem bierne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności

do 1 roku powyżej 1 roku

Tytuły

stan na 

stan na stan na

Razem

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

stan na
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początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

(wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00

2

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

2

Wyszczególnienie
Przeciętne 

zatrudnienie w roku

(z podziałałem na grupy zawodowe)

Ogółem 0,00

Tytuły

stan na 

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
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Liczba osób

n/d

Wyszczególnienie

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku 

publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W 

pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego                          

w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      

(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
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a. Przychody z działalności statutowej n/d

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej 

nieodpłatnej pożytku publicznego n/d

(wyszczególnienie)

Przychody z działalności statutowej 

odpłatnej pożytku publicznego n/d

(wyszczególnienie)

Pozostałe przychody określone statutem n/d

(wyszczególnienie)

3 b. Pozostałe przychody n/d

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, 

środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne

3 c. Przychody finansowe n/d

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów 

wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
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Koszty realizacji działalności statutowej 

nieodpłatnej pożytku publicznego n/d

świadczenia pieniężne: n/d

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: n/d

(wyszczególnienie)

Koszty realizacji działalności statutowej 

odpłatnej pożytku publicznego n/d

świadczenia pieniężne: n/d

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: n/d

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań 

statutowych n/d

świadczenia pieniężne n/d

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne n/d

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: n/d

- zużycie materiałów i energii

- usługi obce

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia

- amortyzacja
- pozostałe koszty

a. Informacje o strukturze kosztów
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4 b. Pozostałe koszty n/d

wartość netto sprzedanych środków trwałych, 

środków trwałych w budowie oraz wartości 

niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych w wyniku 

zdarzeń mieszczących się w granicach 

ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne

4 c. Koszty finansowe n/d

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i 

akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe 

aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz 

odsetek od kredytów inwestycyjnych w 

okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych 

kredytów, oprócz prowizji od kredytów 

inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację 

zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków 

trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe

5

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego

a. zwiększenia

- z zysku

- inne

b. zmniejszenia

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00 0,00

Fundusz

Wyszczególnienie

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
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5

Wynik na działalności statutowej 0,00

w tym:

(wyszczególnienie)

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

Tytuły

stan na 

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
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Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego

............................................... REGON: 040006299-005

(nazwa jednostki) na dzień 31.12.2010r (numer statystyczny)

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 311 027,46 277 604,56

I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 79 197,99 311 027,46

II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
231 829,47 -33 422,90 

IV Inwestycje długoterminowe 1
Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wielkość dodatnia)
231 829,47

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2

Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna)
33 422,90

B Aktywa obrotowe 320 314,12 278 615,94 B
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania
9 286,66 1 011,38

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
I

Zobowiązania długoterminowe z 

tytułu kredytów i pożyczek

II
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne
9 286,66 1 011,38

1 Kredyty i pożyczki

2 Inne zobowiązania

3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe 319 619,03 277 536,93 III Rezerwy na zobowiązania

1 Środki pieniężne 319 619,03 277 536,93 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

2 Pozostałe aktywa finansowe 1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa 320 314,12 278 615,94 Suma bilansowa 320 314,12 278 615,94

.....................................

Data sporządzenia Podpisy

Dorota Malinowska - Główna Księgowa

BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe 695,09 1 079,01

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)


