Nowe Miasto Lub. 10.03.2020

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Zarządu Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim
za rok 2019
1. Informacje ogólne o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Zarządzie Oddziału Miejskiego w
Nowym Mieście Lubawskim.
Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście
Lubawskim.
Siedziba i adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 35
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 07.01.2003 r.
Nr KRS – 0000145890
REGON – 519595313
Dane dotyczące członków Zarządu Oddziału Miejskiego TPD
(zgodnie z wyborem dokonanym na Zebraniu Delegatów Oddziału Miejskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 24.01.2019 r.)
1. Arentowicz Edyta – prezes ZOM TPD
2. Grzegorczyk Renata – wiceprezes ZOM TPD
3. Zawistowski Zbigniew– sekretarz ZOM TPD
4. Zgierska Bogumiła – skarbnik ZOM TPD
5. Czajkowska Teresa – członek ZOM TPD
6. Rybacka Ryszarda – członek ZOM TPD
7. Krymska Renata – członek ZOM TPD
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Pieńczewski Marek - przewodniczący
2. Suchocka Małgorzata – sekretarz
3. Domżalska Hanna – członek

Cele statutowe TPD ZOM:
Towarzystwo tworzy społeczny ruch na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, którego
celem jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego
wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, godność i równość szans
życiowych.
Cele towarzystwa obejmują działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w
zakresie:
1) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,

2) pomocy społecznej kierowanej do rodzin i osób wychowujących dzieci będących w
trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4) wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
5) ochrony i promocji zdrowia , działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle
chorych,
6) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz
działań wspierających rozwój demokracji,
7) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości, oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
11) działalności charytatywnej
12) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za
granicą,
13) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
15) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
16) promocji i organizacji wolontariatu,
17) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
18) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
19) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
20)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, działalności na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
21) działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie zgodnym z zasadami
Towarzystwa
2. Cele i zadania Towarzystwo realizuje poprzez:
1) współpracę z organami władzy publicznej, kościołami, związkami wyznaniowymi,
instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego
przekazu,
2) wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i
zadaniach Towarzystwa, w tym opiniowanie aktów prawnych,
3) sprawowanie obywatelskiej kontroli oraz monitorowanie funkcjonowania instytucji
publicznych i instytucji zaufania publicznego w obszarach związanych z realizacją praw
dziecka i niniejszego statutu,
4) promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowania interwencji
w sprawach dzieci, reprezentowania interesów dziecka i rodziny – za ich zgodą – przed:
szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach
dopuszczalnych prawem,
5) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie
jego potrzeb i możliwości ich zaspokojenia,
6) wypracowywanie i wdrażanie autorskich (tepedowskich) metod wspierania dziecka i
rodziny,
7) organizację współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń, upowszechniania
dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,

8) organizację uzupełniających się działań opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych,
zdrowotnych, terapeutycznych, socjalnych, społeczno-pedagogicznych, charytatywnych,
kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i innych, w szczególności w
dziedzinie:
a) zapobiegania wychowywaniu się dziecka poza rodzina, udzielania rodzicom pomocy w
sprawowaniu opieki nad dzieckiem, prowadzenia poradnictwa rodzinnego i prawnego,
inicjowania pieczy zastępczej, prowadzenia procedur przysposobienia oraz
przygotowania kandydatów do przysposobienia dziecka,
b) tworzenia i prowadzenia specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki,
kształcenia, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz usamodzielnienia dzieci i
młodzieży, w tym wychowujących się poza rodziną, niepełnosprawnych i przewlekle
chorych,
c)
ochrony dzieci przed patologią, ubóstwem, wykluczeniem społecznym, złym
traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz innymi
formami przemocy, prowadzenia edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki
społecznej, w tym uzależnień,
d)
upowszechniania wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży, rozwoju
samorządności, organizacji parlamentaryzmu dziecięcego, sejmików dziecięcych i
młodzieżowych oraz innych społecznych akcji zbiorowych,
e) rozwoju zainteresowań, zdolności, inicjowania, wspierania i promowania dziecięcej
twórczości artystycznej, prowadzenia wydawnictw organizacyjnych, edukacyjnych i
dziecięcych,
f) organizowani różnych form zagospodarowania czasu wolnego, organizacji środowiska
wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka, placówek wypoczynku, wycieczek
itp.,
g) podnoszenia poziomu wiedzy i kultury pedagogicznej rodziców i ogółu społeczeństwa,
organizowania różnorodnych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli
wychowawców, pracowników służb społecznych, wolontariuszy oraz innych osób
pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodziną albo na ich rzecz,
h) tworzenia warunków rozwoju Towarzystwa oraz rozwoju osobistego i zawodowego jego
członków i pracowników
Zadania statutowe realizowane są przez Towarzystwo z własnej inicjatywy, jako zadania
zlecone albo powierzone przez podmioty publiczne bądź prywatne. Zadania te mogą być
realizowane samodzielnie lub w partnerstwie z podmiotami publicznymi, prywatnymi,
krajowymi albo zagranicznymi.
W zależności od celu, rodzaju, możliwości organizacyjnych i materialnych działania
Towarzystwa mogą być prowadzone w formie: akcji, projektów terminowych,
cyklicznych, okazjonalnych, działalności o charakterze długotrwałym albo poprzez
formy zinstytucjonalizowane.
Towarzystw, po spełnieniu przewidzianych prawem warunków, może prowadzić szkoły
wszystkich typów, placówki oświatowe i inne formy edukacyjne, placówki pomocy
społecznej, placówki wspierające rodzinę oraz rodzinną i instytucjonalną pieczę
zastępczą, ośrodki adopcyjne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i rehabilitacji,
placówki dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych, kultury, sportu i inne realizujące
cele statutowe Towarzystwa.
Placówki, o których mowa bez względu na źródło finansowania i podporządkowanie
resortowe, mogą funkcjonować samodzielnie lub w zespołach mających charakter
centrów albo ośrodków pracy środowiskowej, z zachowaniem autonomii i odrębności
merytorycznej oraz finansowej, w zakresie określonym statutami tych placówek i
odrębnymi przepisami.

Placówki niepubliczne prowadzone przez Towarzystwo będące częścią systemów
publicznych, obok nazwy rodzajowej określonej obowiązującymi przepisami, używają
nazwy wynikającej z tradycji albo wypromowanej przez Towarzystwo jako nazwy
własnej.
W minionym roku 2019, Zarząd Oddziału Miejskiego TPD w Nowym Mieście
Lubawskim prowadził działalność na rzecz dzieci i dorosłych dotkniętych
niepełnosprawnością.
Do realizowanych zadań należały:
1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim.
Działalnością terapeutyczno- rehabilitacyjną w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowym
Mieście Lubawskim objętych było 46 uczestników dotkniętych znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności. Terapia zajęciowa odbywała się w następujących pracowniach:
gospodarstwa domowego, plastycznej, plastyczno-wikliniarskiej, stolarsko-rzeźbiarskich,
haftu, krawiectwa, obsługi komputerów i muzykoterapii. Ponadto uczestnicy zajęć
warsztatowych brali udział w zajęciach psychoterapii, rehabilitacji ruchowej i rewalidacji.
Zajęcia terapeutyczne odbywały się pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry.
Ogółem zatrudnionych w WTZ było 17 osób, a w przeliczeniu na etaty to 15,0.
Zajęcia terapii zajęciowej odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do
1530. Prowadzoną terapią zajęciową były objęte osoby niepełnosprawne z powiatu
nowomiejskiego. Uczestnicy wymagający opieki byli dowożeni na zajęcia specjalistycznym
samochodem przeznaczonym do dowozu osób niepełnosprawnych. Codziennie dowożonych
było 35 uczestników w 4 kursach o łącznej długości około 290 km . 6 osób dojeżdżało
samodzielnie autobusami PKS, za które płacono ze środków WTZ, natomiast 5 osób chodziło
samodzielnie.
Na rzecz prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD Zarząd Oddziału Miejskiego w
Nowym Mieście Lubawskim otrzymało od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dotację, która wyniosła 832.416,00 złotych, co stanowiło 90%kwoty
preliminarza. Dotacja ze środków Starostwa Powiatowego stanowiła 10% kwoty preliminarza
czyli 92.491,00 złotych.

Główne zdarzenia z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału
Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim w 2019 roku.
1) 08.05.2019 roku ZOM TPD w Nowym Mieście Lub. zorganizował imprezę o charakterze
rekreacyjno - sportowym „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”. W imprezie wzięło
udział 109 osób niepełnosprawnych z powiatu nowomiejskiego. Impreza dała osobom
niepełnosprawnym szansę pokazania swoich możliwości w zawodach sportowych,
zaprezentowanie się społeczności lokalnej oraz sprzyjała w nawiązaniu nowych kontaktów.
Pozwoliła na rozwijanie zainteresowań, przeciwdziałała izolacji społecznej, wpłynęła na
podwyższenie samooceny i pobudziła ambicje twórcze osób dotkniętych różnym stopniem
dysfunkcjonalności. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.639,80 zł, kwota pozyskana ze
środków PFRON za pośrednictwem Starostwa wyniosła 970,00 zł, natomiast 1.669,80 zł ze
środków TPD.

2) Dnia 05 czerwca 2019 roku odbyła się „XIX Wystawa Twórczości i Rzemiosła
Artystycznego Osób Niepełnosprawnych Abilimpiada 2019”. W imprezie wzięło udział 104
osób niepełnosprawnych z powiatu nowomiejskiego. Wernisaż wystawy trwał do 07 czerwca.
Uczestnicy imprezy zaprezentowali swoje umiejętności twórcze w zakresie: plastyki,
malarstwa, stolarstwa, rzeźbiarstwa, haftu, krawiectwa, wikliniarstwa, obsługi komputerów.
Uczestnicy Abilimpiady otrzymali słodki poczęstunek i ciepły posiłek. Całkowity koszt
zadania wyniósł 4.273,87 zł., kwota pozyskana ze środków PFRON za pośrednictwem
Starostwa wyniosła 2.360,00 zł., natomiast 1.913,87 zł. ze środków TPD.
3) Dnia 03.10.2019 roku ZOM TPD w Nowym Mieście Lub. zorganizował X Turniej
Badmintona Osób Niepełnosprawnych. W imprezie wzięło udział 94 osób niepełnosprawnych
z powiatu nowomiejskiego. Rozgrywki sportowe odbyły się systemem pucharowym w dwóch
kategoriach: kobiety i mężczyźni. Sportowe zmagania odbywały się zarówno indywidualnie,
jak i zespołowo. Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano słodki poczęstunek oraz
ciepły bigos. Zwycięzcy sportowych zmagań otrzymali medale, nagrody zaś zwycięskie
drużyny pamiątkowe puchary. Całkowity koszt imprezy wyniósł 2.499,82 zł, kwota
pozyskana ze środków Starostwa wyniosła 1.600,00 zł, natomiast 899,82 zł ze środków TPD.
W minionym roku TPD w Nowym Mieście Lubawskim pozyskało wielu sponsorów,
którzy przekazali na działalność TPD łączną kwotę 6.234,27 zł. jako darowiznę.
Na konto ZOM TPD w Nowym Mieście Lubawskim w 2019 r. wpłynęła kwota 700,00 zł,
która pochodzi ze składek członkowskich Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Nowym
Mieście Lubawskim .
Dzięki rozreklamowaniu 1% dla organizacji pożytku publicznego pozyskaliśmy w
danym roku kwotę 6.860,10 złotych, z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.
Odsetki w ciągu całego roku 2019 wyniosły 0,00 zł.
Koszty obce, jak opłaty i prowizje bankowe wyniosły 137,13 zł.
Przy WTZ jest dodatkowe konto na wpłaty ze sprzedaży prac wykonywanych przez
uczestników WTZ. Prace sprzedano podczas zorganizowanych wystaw twórczości osób
niepełnosprawnych.
Środki pozyskane ze sprzedaży wykonanych prac wyniosły w 2019 roku 8.787,50 złotych.
Kwota ta zostanie przeznaczona na cele integracyjne osób niepełnosprawnych. Na
dodatkowym koncie gromadzone są też środki na dopłaty do wycieczek. Na ten cel uczestnicy
WTZ odkładali z kieszonkowego co miesiąc 20,00 złotych. Koszt wycieczki do Łeby –
12.600,00 złotych. Opłata za autokar na wycieczkę do Fiałek 350,00 zł i do Grudziądza
530,00 zł. Zakup prowiantu na wycieczkę do Grudziądza 1.023,53. Prowizje bankowe i
opłaty wynoszą 440,61 złotych.
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście
Lubawskim nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Zarząd Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podjął w ciągu 2019 roku
9 uchwał w sprawie:
- wyboru członków Prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2019-2022.
- organizacji i trybu pracy Zarządu i Prezydium Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim.

- planu kierunków działania i harmonogramu pracy Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w
Nowym Mieście Lubawskim na lata 2019-2020.
- ustalenia składki członkowskiej za 2019 r. obowiązującej TPD ZOM w Nowym Mieście
Lubawskim.
- udzielenia pełnomocnictw kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście
Lubawskim.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Miejskiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018
- wykonania i rozliczenia zadań określonych w „Wykazie zadań wynikających z planu pracy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Miejskiego w okresie V-XII 2019” pod
nazwą „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”
- wykonania i rozliczenia zadań określonych w „Wykazie zadań wynikających z planu pracy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Miejskiego w okresie V-XII 2019” pod
nazwą Abilimpiada.
-wykonania i rozliczenia zadań określonych w „Wykazie zadań wynikających z planu pracy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Miejskiego w okresie V-XII 2019” pod
nazwą X Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów – 943.621,51 zł
1) darowizny – 6.234,27 zł
2) dotacje – zł w tym:
prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej-924.897,14 zł
3) PFRON na org. Dnia Godności Osób Niepeł. -970,00 zł
4) PFRON na org. Abilimpiady – 2.360,00 zł
5) Starostwo na org. Turnieju Badmintona Osób Niepeł. – 1.600,00 zł
6) wpłata 1% dla org. Pożytku publicznego-6.860,10 zł
7) odsetki-0,00 zł
8) składki członkowskie-700,00 zł
6. Informacje o poniesionych kosztach -934.810,89 zł
● funkcjonowanie WTZ – 925.260,27 zł
 organizacja Dnia Godności Osób Niepeł. – 2.639,80 zł
 organizacja Abilimpiady- 4.273,87 zł
 organizacja Turnieju Badmintona Osób Niepeł - 2.499,82 zł
 opłaty ( prowizje, usługi obce) - 137,13 zł
Wynik finansowy 2019 rok

8.810,62 zł

7. Dane o:
a) liczbie zatrudnionych : 17 osób 15,0 etatów :w tym
 kierownik
 9 instruktorów terapii zajęciowej
 pracownik socjalny
 lekarz
 psycholog
 pielęgniarka
 rehabilitant
 rewalidant






księgowa
kierowca
konserwator
pracownik administracyjny

b) łączna kwota wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników TPD – 693.679,67
zł w tym: wynagrodzenia- 585.093,14 zł
narzuty – 108.586,53 zł oraz inne
świadczenia na rzecz pracowników 0,00 zł.
c) członkom Zarządu Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym
Mieście Lubawskim nie wypłacono żadnego wynagrodzenia.
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń – nie wypłacono żadnego wynagrodzenia.
e) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Miejskiego nie udzieliło w 2019
nikomu pożyczek pieniężnych.
f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych -PLN – 71.587,58 zł
62 1020 3583 0000 3102 0011 0882 PLN 19,13 zł
77 1020 3583 0000 3502 0009 8582 PLN - 57.182,39 zł
45 1020 3583 0000 3402 0073 1356 PLN - 14.386,06 zł
PKO BP S.A 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
g) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Miejskiego obligacji nie nabyło.
h) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Miejskiego nie zakupiło
nieruchomości
i) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Miejskiego nie nabyło środka
trwałego.
j) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Miejskiego sporządziło
sprawozdanie finansowe dla celów statystycznych.
8. Dane o działalności finansowej poszczególnych imprez i zdarzeń Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci ZOM w Nowym Mieście Lubawskim
1. Organizacja - Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
- dotacja z PFRON
- koszty
- wynik finansowy

970,00 zł
2.639,80 zł
-1.669,80 zł

2.Organizacja XIX Wystawy Twórczości i Rzemiosła Artystycznego Abilimpiada 2019
- dotacja z PFRON
2.360,00 zł
- koszty
4.273,87 zł
- wynik finansowy
-1.913,87 zł
3. Organizacja X Turnieju Badmintona Osób Niepełnosprawnych
- dotacja ze Starostwa
- koszty
- wynik finansowy
4. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
- dotacja PFRON
- dotacja Starostwa
- koszty
- wynik finansowy

1.600,00 zł
2.499,82 zł
- 899,82 zł
832.406,14 zł
92.491,00 zł
925.260,27 zł
-363,13 zł

9. Informacja o rozliczeniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału
Miejskiego w Nowym Mieście Lub. z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
W okresie sprawozdawczym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego
w Nowym Mieście Lub składało deklaracje podatkowe CIT- 8 i PIT- 4R oraz deklaracje do
ZUS – DRA, RCA, RSA. TPD ZOM w Nowym Mieście Lub. nie ma zobowiązań wobec
ZUS i Urzędu Skarbowego na dzień 31XII 2019 roku.
W okresie sprawozdawczym w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Zarządzie Oddziału
Miejskiego przeprowadzono kontrolę Warsztatu Terapii Zajęciowej w dniach 21.01.2019 28.01.2019 r. pod względem analizy wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu powiatu na działalność warsztatu w
2018 roku – zgodność postanowień umów ze stanem faktycznym. Przeprowadzono kontrolę
dnia 28.10.2019 r. z realizacji zadania publicznego z zakresu pn. „Aktywizacja
niepełnosprawnych”. Kontrolowano w dniu 05.11.2019 r. WTZ w zakresie analizy
wydatkowanych środków z PFRON i budżetu powiatu.

WICEPREZES
ZOM TPD
Renata Grzegorczyk

PREZES
ZOM TPD
Edyta Arentowicz

Wszystkie załączniki do sprawozdania są dostępne w biurze TPD ZOM w Nowym Mieście
Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 35 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
wglądu do ww. dokumentów. ( nr tel. 056-4742855)

