
Bilans jednostki bud/etowej lub samorzadowego zakladu budzetowego 

Nazwa i adi'cs 
jednostki sprawozdavvczej 

. i•'OI>S"J•A\^•OV.••A 
• ;n. Cjca ^wiftii'io Jana Pawta U 

nV-j?' S^jbice. iiV P-N.-cka 30 
U'l. (024) 277-80-74 iub 11 

IP 774-26-90-854. Reg, 000705019 

Numer identyfikacvjnv RROON 
000705019' 

B I L A N S 
jednostki budzetowej lub samorzijdowego zakladu 

budzetowego 

sporz^dzony na dzieii 31.12.2018 r. 

Adresat 

Wqjt 
Gminy Slubice 

A K T Y W A 
Stan na 

poczjjtck roku 
Stan f\n koniec 

roku 
P A S Y W A 

Stan na 
poczatek roku 

Stan na koniec 
roku 

A. Aktywa trwaie 1.525.190,11 1.459.244,84 A. Fundusz 
1.412.298,16 1.333.447,57 

1. Wartosci niematerialne 
i prawne 

1. Fundusz jednostki 
3.560.368,74 3.816.994,10 

II. Uzeczowc aktywa trwalc 1.525.190,11 1.459.244,84 
II. Wynik finansowv 

netto (+, - ) 

-2.148.070,58 -2.483.546,53 

1. Srodki trwaie 1.525.190,11 1.459.244,84 1. / y s k netto ( - ) 

l . l .GrunSy 
2. Strata netto ( - ) 

-2.148.070,58 -2.483.546,53 

1.1.1.Grunty stanowiace 
wlasnosc jednostki 
samorzadu teiytoriainego, 
przekazane w 
uzylkowanic wieczysle 

III. Odpisy z wyniku 
finansowego 
(nadwyzka srodkow 
obrotowvch) 

{-) 

1.2. l iudynki . k)kale i obiekty 
in/.ynierii ladowej i wodnej 

1.523.750,11 1 .458.764,84 
IV. Fundusz mienia 

zlikwidow^anych 
jednostek 

1.3. kh'zadzenia techniczne i 
niaszyny 

1.440,00 480,00 

B. Fundusze placowck 

C. Panstwowe fundusze 
celowc 

1.5. Srodki iransportu 
D. Zobowi^zania i 

rezerwy na 
zobow'iijzania 

121.015,45 146.078,07 

1.6. inne srodki trwaie 1. Zobowiqzania 
dluaoterminowe 

2. Srodki trwalc \ budowie 
(inwestycje) 

II. Zobowiazania 
krotkoterminowc 

121.015,45 146.078,07 

3. Zaiiczki na si-odki trwaie 
w budowie (Inwestycje) 

1. Zobowiazania z tytuki 
dostaw i using 

III. Naleznosci 
dhigotcrminowe 

2. Zobow-iazania wobec 
budzetow 

IV. Diugoterminowe akiy wa 
finansowe 

3. Zobowiazania z t \ tLiki 
ubezpieczen i innych 
swiadczen 

19.082,10 22.483,37 



1. Akcje i udziaty 
4 . /cibowiazania z lytulu 

wynagrodzeii 
100.813,47 120.663,05 

2. Inne papicry wartosciowe 
5. Pozostale 

zobo\vi;}zania 

3. inne diugoterminowe 
;ikt\'V\ finansowe 

6. Sumy obce 
(depozytovve, 
zabezpieczenie 
wykonania uraow) 

V. Wartosc mienia 
jMkw idowanych jednostek 

7. Rozliczcnia z t)-tu}ii 
srodkow na wydatki 
budzetowe i z tytutu 
dochodow 

B. Aktywa obrotowe 8.123,50 20.280,80 8. Fiuuius/.e spccjalne 1.119,88 2.931,65 

1. Zapasy 7.003,62 17.349,15 
8.1. Zakladowy Fundusz 

Swiadczen Socjalnych 
1.119,88 2.931,65 

1. Materiaiy 7.003,62 17.349,15 S.2. Innc fundusze 

2. Polprodukty i produkly w 
toku 

III. Rezerwy na 
zobowiazania 

3. Produkty gotow-e 
IV. Rozliczenia 

mi^dzyokresowe 

4. Towary 

II. Naleznosci 
krotkoterminowe 

1. Naleznosci z tytuki dostaw i 
using 

2. Naleznosci od budzetow' 

3. Naleznosci z lylulu 
ubezpieczen i innych 
swiadczen 

4. Pozostale naleznosci 

5. Flozliczenia z tytulu 
srodkow-' na wydatki 
budzetowe i z tytulu 
dochodow-' budzetowych 

III. Krotkoterminowe 
aktywa finansowe 

1.119,88 2.931,65 

1. Srodki pieni?zne w kasie 

2. Srodki pieniezne na 
raciiunkach bankowych 

1.119,88 2.931,65 

3. Srodki pieniezne 
paiistwowego funduszu 
celowego 



4. Inne srodki pieni9zne 

5. Akcje hib udzialy 

6. bine papierv- wartosciowe 

7. Inne krotkoterminowe 
aktywa fmansow-e 

IV. Rozliczenia 
nii^dzyokrcsowe 

Siima aktywow 1.533.313,61 1.479.525,64 Suma pasywow^ 1.533.313,61 1.479.525,64 

thmryka. Bednarek 

(giowny ksi?gowy) 

2019-03-25 

(rok, miesiac, dziefi) 

^ 
m g r Ja^^ Kozhwski 

(kie/ownik jednostki) 

PODIN :KTOR 

fiufiztjiXskn 



Rachunek zyskow i strat jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu 

budzetowego (wariant porownawczy) 

Nazwa i adres jednostki 

im. Cjca ,'̂ wr̂ -ti'<;<. Jimit Fawia FI 

G:>-5?J Stuhioe. PJ.-.cka 30 
tcl.(024)2'/7-aO-74]nb 11 

N-IP 774-26-90-354. Reg. 0(*0/"0S0i9 
Numer ideniyfikacyjny RnCuN 

000705019' 

Rachunek zyskow i strat 
jednostki (wariant porownawczy) 

sporzgdzony na dzien 31.12.2018 

Adresat 

Wojt 
G m i n y S lubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzedniego 

Stan na koniec 
roku biezacego 

A. Przychody netto z podstawowej dzialalnosci operacyjnej 

1. Przyciiody netto ze sprzedaz>- produktow 

Ik Zmiaiia stanu produktow (zwiekszenie - wartosc dodatnia. 
zmntejszenie - wartosc ujemna) 

III . Koszt wytworzenia produktow nu vviasne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow 

V. Dotacje na tniansowanie dzialalnosci podstawowej 

Vk Przychody z t>'tuhi dochodow budzetowych 

B. Kosztv dzialalnosci operacyjnej 
2.148.074,61 2.483.551,21 

1. Amortyzacja 
66.377,40 65.945,27 

11. Zuzycie materialow i energii 
190.732,72 249.010,03 

111. Usiugi obce 
52.870,78 44.416,20 

I V . Podalki i opiaty 

V . Wynagrodzenia 
1.378.843,18 1.630.092,25 

V I . Ubezpieczcnia spokczne i innc swiadczenia dia pracownikow 455.501,73 
489.699,66 

V I I . Pozostale koszt\ rodzajowe 
3.458,80 4.097,80 

V I I I . Wartosc sprzedanych towarow i niaterialow 

I X . liuie swiadczenia tlnansowane z bitdzetu 

X . Pozostale obciazenia 
290,00 290,00 

C. Zysk (strata) z dzialalnosci podstawowej (A - B) 
-2.148.074,61 -2.483.551,21 

D. Pozostale przychody operacyjne 



I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych 

11. Dotacje 

III. Inne przychody operacvjne 

E. Pozostale koszty operacyjne 

1. Koszty inweslycji Hnansowanych ze srodkow wlasnvch 
samorzadovvych zakiadow budzetowych i dochodow jednostek 
budzetovvN'ch gromadzonych na wydzielonyni rachunku 

II. Pozostale koszty operacvjne 

F. Zysk (strala) z dzialalnosci operacyjnej ( C + 1) - H) 
-2.148.074,61 -2.483.551,21 

G. Przychody finansowe 
4,03 4,68 

k Dywidendy i udzialy w zyskach 

II. Odsetki 
4,03 4,68 

III. inne 

H. Koszty finansowe 

1. Odsetki 

11. Innc 

1. Zysk (strata) bnitto ( F + C - H) 
-2 .148.070,58 -2.483.546,53 

J . Podatck dochodowy 

K. Pozostale obovviijzkowe zmniejszenia zyskn (zwickszcnia straty) 

L. Zysk (strata) netto (I - ,1 - K ) 
-2.148.070,58 -2.483.546,53 

HenrykaBednarek "<> 

(g}6wny ksi^gowy) 

2019-03-25 

(rok, miesiac, dzien) 

U . :.. 
mgr Ja^e/ffKozlowski 

(kiorownik jednostki) 

P O D i N § 0 9 ; K T O R 

Kat.arzinia RiKizijnska 



Zestawienic zmian w funduszu jednostki budzetowej lub samorzadowego zakladu 

budzetowego 

(W-M^SUibice.akPlocka 30 
tel 7024) 277-80-74 Inb ! i 

Numer identyfikacvjnv REGON 
f)d0705D19 

Zestawienic zmian w funduszu 
jednostki 

sporzijdzone na dzieri 
31.12.2018 

Adresat 

W o j t 

G m i n y Slubice 

Stan na koniec 
roku 

poprzednicgo 

Stan na koniec 
roku biez^cego 

1. Fundusz jednostki na poczatek okresu ( B O ) 
3.531.169,43 3.560.368,74 

1. Zwickszcnia ftrnduszo (z tytuiu) 
2 .071.863,26 2.404.700,62 

1.1. Zysk biiansowy za rok ubiegly 

1.2. Zrealizowaiie wydatki budzciowe 
2.071.863.26 2.404.700,62 

1.3. Zrcaiizowane pialnosci ze srodkow europejskich 

1.4. Srodki na inwestycje 

1.5. Akluaiizacja wyceny srodkow ii-wah-ch 

1.6. Nieodpkrlnie otrzymanc srodki irwa^e i srodki trw^ale w bndowie 
oraz wartosci niematerialne i prawne 

1.7. Aktywa przejete od zl ikwidowanych ktb pol^czonych jednostek 

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centrainego zaopatrzenia 

1.9. Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok biezgcy 

1.10.Inne zvviekszenia 

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytulu) 
2.042.663,95 2.148.075,26 

2 . 1 . Strata za rok ubiegly 2.042.659,92 2.148.070,58 

2.2. Zrealizowane dochody budzetowe 
4,03 4,68 

2.3. Rozliczenie wyniku llnansowego i srodkow obroiowych za rok 
ubiegly 

2.4. Dotacje i srodki na inwestycje 

2.5. Aktualizacja srodkow trwalych 

2.6. Wartosc sprzedanych i nJeodplatnie przekazanych srodkow 
trwalych i srodkow ti'walych w- budowie oraz wartoSci 
niematerialnych i prawnycli 



2.7. Pasywa przejete od z l ikwidowai iNch lub polaczonych jednostek 

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 

2.9. Inne zmniejszenia 

Ik Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 
3.560.368,74 3.816.994,10 

III. W y n i k finansowy netto/ .a rok biezijcy (-J-.-) 
-2.148.070,58 -2.483.546,53 

1. zysk netto (+) 

2. strata netto ( - ) 
-2 .148.070,58 -2.483.546,53 

3. nadwyzka srodkow obroiowych 

IV. Fundusz ( 1 1 + , - I I I ) 
1.412.298,16 1.333.447,57 

(giowny ksi?gowy) 

2019-03-25 

(rok, miesiac, dzien) 
mgrJi^Si Koztowski 

srownik jednostki) 

^ f ; - O D ; N S 



Informacja dodatkowa 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejinuje w szczegolnosci: 

1. 

1.1. nazwij jednostki 

Szkoia Podstawowa im, Ojca Swi^tego Jana Pawla II w Sliibicach 

1.2. siedzibi^ jednostki 

Siedzibtjjednostki jest lokal przy ul . Plockiej 30 w Slubicach 

1.3. adres jednostki 

ul. Plocka 30 09-533 Slubice 

1.4. podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki 

Dzialalnosc oswiatowa 

2. wskazanie okresu objetego sprawozdaniem 

Od 01.01.2018 roku do 3 1.12.2018 roku 

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane fqczne, jezeli w sklad jednostki nadrz^dnej lub 
jednostki samorzadu terytorialnego wchodz^ jednostki sporzadzajace samodzielne sprawozdania 
finansowe 

Nie dotyczy 

4. omowienie przyjet}'ch zasad (pol i tyki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow 
(takze amortyzacji) 

Aktywa i pasywa wycenia si^ przy uwzgl^dnieniu nadrzcdn\ch zasad rachunkowosci w sposob przcwidziany 
ustawa 0 rachunkowosci. 
/asady stosowane w prowadzeniu ksiag rachunkowych: 
1. Srodki trwalc oraz wartosci niematerialne i prawnc mnarza ?,\ lub amortyzuje wedlug stawek okreslonvch 

w przcpisach o podatku dochodowym od osob prawnycli. 
2. Odpisow uniorzeniow\'ch dokonujc sii^ od miesit^ca nastcpuj;)ccgo po micsiqcu przyjt^cia srodka Irwalcgo lub 

wartosci niematcriahiej i prawiiej do uzywania. 
3. Zakonczenie odpisow umorzeniowych naslcpujc iiie pozniej niz z cliwili) zrovvnania odpisow umorzeniowych 

z warloscia poczatkow^ srodka trwalego lub przeznaczciiia go do likwidacji, sprzedazy. 
4. Umorzcnia srodkow trwalycli oraz wartosci niematerialnych i prawnych odpisuje sit? jednorazowo za okrcs 

calego roku obrotowcgo na koniec roku obrotowego. 
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiacu przyj^cia do uzywania, uniarza si^ pozostale srodki trwalc 

(wyposazenie) oraz wartosci niematerialne i prawnc o wartosci mieszcz^cej si? w przcdziale od 500,00 zl do 
10.000,00 zk dIa klorych odpisy amortyzacyjne sa uznawanc za koszty uzyskania przychodu w 100% ich 
warlosci w moniencie oddania do uzytkowania. 

6. Skladniki inajt^tku o wartosci: 
a) nie przekraczajaccj 500.00 zl cwidcncjonowanc sa bezposrednio w koszty i nic podlegaji] cuidencji 

bilansowej i pozabilansowej. 
b) od 500.00 zl do 10.000.00 zl podiegaj:}cej odpisaniu w ciczar kosztow zuz}cia materialow w momencic 

przekazania ich do uzytkowania i sj) obj^te ewidencja ilosciowo - wartosciow% 
c) powyzej 10.000.00 zl podlegaja ewidcncji bilansowej na koncie srodki trwaie. 

7. Gospodarka materialowa podlcga cwidencji ilosciowo - wartosciowej wg cen nabycia, rozchod 
materialow wycenia sie przy zastosowaniu mctody ,.pierws/e przvszio - pierwsze wyszlo" (FIFO). 

5. inne informacje 

Brak 

II . Dodatkowe informacje i objasnienia obejmuj^ w szczegolnosci: 

1. 

1.1. szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych 
i prawnych, zawierajacy stan tych aktywow na poczatek roku obrotowego, zwickszcnia 
i zmniejszenia z tylulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego 
oraz Stan koncowy, a dIa majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytulow 
zmian dotvchczasowej amortyzacji lub umorzcnia 

Informacja wg zalacznika nr 1 



1.2. aktualna wartosc rynkow^ srodkow trwalych, w tym dobr kultury - o Me jednostka dysponuje takimi 
informacjami 

Brak danych 

1.3. kwote dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trwalych 
odrebnie dIa dlugotermiiiowych aktywow niclliiansowych oraz dliigoterminowych aktywow 
tlnansowych 

Brak danych 

1.4. wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie 

Nie dotyczy 

1.5. wartosc nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke srodkow trwalych, uzywanych na 
podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytulu imiow leasingu 

Brak danych 

1.6. liczb? oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udzialow oraz dluznych 
papierow wartosciowych 

Nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci. ze w-skazaniem stanu na poczijtek roku 
obrotowego, zwickszeniach, wykorzystaniu. rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 
z uwzglcdnienieni naleznosci tlnansowych jednostek samorzadu lerylorialnego (stan pozyczek 
zagrozonvch) 

Nie dotyczy 

1.8. dane o stanie rezerw wedlug cclu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwickszeniach. 
wykorzystaniu, rozwiazanin i stanie koiicow> m 

Nie dotyczy 

1.9. podzial zobovvi;]zah dliigoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia bilansowcgo. 
przewidywanyni umowa lub wyiiikajacym z Inncgo tytulu praw^nego. okrcsie splaty: 

pow-yzej 1 roku do 3 !a! 

Nie dotyczy 

b) powyzej 3 do 5 lat 

Nie dotyczy 

c) pt)W'yzej 5 lat 

Nie dotyczy 

1.1 
0. 

kwole zobowiazah w sytuacji, gdy Jednostka kwalit lkuje uniowy leasingu zgodnie z przepisami 
podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug przepisow o rachunkow'osci byiby to leasing 
nnansowy iub zwrotny z podzialem na kwote zobowiazan z tytulu leasingu tlnansowego liib 
leasingu zwrotncgo 

Nie dotyczy 

1.1 
I . 

taczna kwote zobowiazah zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i tbrniy 
tych zabezpieczen 

Nie dotyczy 

i . ! laczna kwote zobowiazah warunkowych, w tym rowniez udzielonych przez jednostka gwarancji 
i poreczeh, takze wckslowych, niewykazanych w' bilansie, ze wskazaniem zobowiazah 
zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i Ibrniy tych zabezpieczen 

Nie dotyczy 

i . I 
3. 

wykaz isioinych pozycji czynnych i bicrn\'ch rozliczeii micdzyokrcsowych. w tym kwote czynnych 
rozliczch micdzyokrcsowych koszlow' sianowlgcych roznice niiedzy warloscia otrzynianych 
llnansow^ych skladnlkow aktywow a zobowiazanieni zaplaly za nie 

Nie dotyczy 

L I laczna kwote otrzymanycii przez jednostke gwarancji i poreczeh niewykazanych w bilansie 



4. 

Nie dotyczy 

! . i 
\ 

kwole vvypkiconych srodkow pienic/.nycli na swiadczenia pracownic/c 

2.078.816,65 zk 

l .t 
6. 

inne informacje 

2. Brak 

2.1. wysokosc odpisow' aktiiali/.iijacvch wartosc zapasow 

Nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie. w tyni odsetki oraz roznice kursowe. ktore 
pow 'iekszyly koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowym 

Nie dotyczy 

2.3. kwote i charakler poszczegohiych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub 
ktore wystaplly incydenlaJnie 

Nie dotyczy 

2.4. informacje o kwocie naleznosci z tytulu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle 
niiiiistrowi wlasciwemii do spraw' luiansow publicznych wykazy wan veil w sprawozdaniu 
z wykonania pkanu dociiodow budzetowych 

Nie dotyczy 

2.5, inne informacje 

Brak 

3. inne informacje niz w-ymienione powyzej. jezeli nu>gtyb\ isEoU!> sposob wphnac na occne 
sytuacji majqtkowej i luiansowej orazW'Vnik Imansowy Jednostki 

Brak 

SkarbnU^miny t 

Hknryka Bednarek '70l9-03-''5 / / 

mgr Jadek Kozhwski 
(gknvny ksiegowy) (|-ok. mtesiac, dzien) ( k i e i M n i k jednostki) 



Gk'mne skladniki aktywow tnvalych 
Szkoia Podstawowa im. Ojca Swietcgo Jana Pawla II w Slubicach 

Zaigcznik nr I 

L.p. Nazwa grupy 
rodzajowej sldadiiika 

aktywow wedlug 
iikfadii w bilansie 

WartoSe 
poczglkowa-

Stan na 
IKiczqlek roku 
obrotowego 

Zwi^kszenie wartosci 
poczalkowej 

Og6tc 
m 

zwi^ks 
zenic 

wan 0̂ 0 

Zmniejszenie wartosci 
poc/^ikowej 

Ogote 
ni 

zmniej 
szenie 
warioS 

Wartosc 
pocz^lkowa-

stan na koniec 
roku 

obrotowego 

Umorzenie -
s(aii na 

pocz^iek rok II 
obrotoweyo 

Zwif kszenta w ciggu roku 
obrotowego 

Ogotem 
zwi^kszeni 

e 
nmor/^nia 
(14+15+16 

Ziii 
niej 
szcn 

ie 
tiino 

Umorzenie -
Stan na koniec 

roku 
obrotowego 
(13+17-18) 

Wartosc net to skladnikow 
aktywow 

Przycliod 
y 

J'rzenii 
eszcze 

nic 

poczqtk 
owei 

(4+5+<J 
) 

Zbycie Likwi 
dacja 

Inne CI 
poczi^I 
kowej 
(8+91 

10) 

(3+7-11) aktitaliz 
acja 

Amortyzac 
ja za rok 
obrolowy 

inne ) rzen 
ia Stan na 

poczgtek rokii 
obrotowego 

(3-13) 

Stan na koniec 
roku 

obroloweco 
(12-19) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Grunty 

2 Budyiiki i lokalc i 
obickly in:?\nicrii 
ladowej i wodntij 

2.589.656,02 2.589.656,02 1,065.905,91 64,985,27 64.985,27 1.130.891,18 1.523.750,11 1.458.764,84 

3 Urzj)d7x*nia 
techniczne i 
maszyny 

74.396.13 74.396,13 72.956,13 960,00 960,00 73.916,13 1.440,00 480,00 

4 Srodki transportu 

5 Inne srodki irwale 

R A Z t M 2.664.052,15 2.664.052,15 1.138.862,04 65.945,27 65.945,27 1.204.807.31 1.525.190,11 1.459.244,84 

Pozostale srodki trwaie - wartosc brutto (013) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniej szenie Stan na koniec roku BZ 

368.911,61 zt. 87.374,06 zi. 0,00 456.285,67 z l 

Pozostale srodki trwaie - wartosc brutto (014) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

20.686,09 zi. 1.082,79 zl. 0,00 21.768,88 zl. 



Pozostale s rodk i tnva le - war tosc brutto (020) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

7.821,71 zl. 0,00 0,00 7.821,71 zl. 

Pozostale srodki trwaie - umorzenie (072) 

Stan na poczatek roku BO Zwi^kszenie Zmniejszenie Stan na koniec roku BZ 

397.419,41 zl 88.456,85 zk 0,00 485.876,26 zl. 

P O D l 


