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OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTAlOf'FRT/'. WRPÓT N A-li

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)\),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zimowy wypoczynek dzieci i mlodziezy.
(rodzaj zadania publicznego2»

"Zimowa Akademia Artystyczna"
Organizacja stacjonarnego wypoczynku zimowego szczecinskich dzieci i

mlodziezy poprzez pólkolonijne warsztaty artystyczne.
(tytul zadania publicznego)

w okresie04 luty 2013r do 10 luty 2013r

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

GMINE MIASTO SZCZECIN
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



I. Dane oferenta/AfprPRlAwWt

l) nazwa: STOWARZYSZENIE FOCUS

2) forma prawna:4)

( x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

() spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000294321

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 10.12.2007r

5) nr NIP: 852-254-46-25 nrREGON: 320446739

6) adres:

miejscowosc:SZCZECIN ul.: WOJSKA POLSKIEGO 35/39

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) - ............................

gmina: SZCZECIN powiat:8) SZCZECIN

województwo:ZA CHODNI OPOMORSKIE

kodpocztowy:70-473 poczta:SZCZECIN

7)tel.:607-360-261. faks:ING BANK SLASKI O/SZ-CIN

e-mail:stowarzvszeniefocus@poczta.fm http:// - ............................

8) numer rachunku bankowego: 22 105015591000002325702120
nazwa banku: ING BANK SLASKI O/SZ-CIN

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):

a) PREZES Danuta Kosycarz ,

b)Z- ca PREZESA Magda Fijolek
c) .............................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:9)

STOWARZYSZENIE FOCUS

70-473 SZCZECIN tel.
ul. WOJSKA POLSKIEGO 35/39
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11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Fijolek Magda tel. kontaktowy

e-mail: stowarzyszeniefocus@pocztafm
12)przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

1. Szerzenie i propagowanie kultury wsród dzieci i mlodziezy, wspieranie edukacji

artystycznej dzieci i mlodziezy.

2. Rozwijanie pasji artystycznych u dzieci i mlodziezy ze szczególnym uwzglednieniem

tych w trudnej sytuacji materialnej.

3. Wspieranie rozwoju dzieciecych grup tanecznych oraz grup cheerleaders.

4. Upowszechnianie wiedzy o tancu wsród dzieci i mlodziezy.

5. Rozwijanie zainteresowan tanecznych.

6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i dzialan sprzyjajacych rozwojowi tanca

oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które

podejmuja te dzialania.

7. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych zespolom dla

uczestnictwa w rywalizacji zespolów tanecznych oraz cheerleaders.

8. Wspólpraca z wladzami samorzadowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury

wsród dzieci, mlodziezy i doroslych.

9. Pomoc w organizowaniu zgrupowan, warsztatów oraz obozów.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

Nie dotyczy

13) jezeli oferent /oferenci1)prowadzi/prowadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców....................................................................

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
.

d .\0)
Z przytoczemem po stawy prawnej

I Statut
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III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Podczas najblizszych ferii zimowych województwa zachodnio pomorskiego, nasi podopieczni -
uczniowie szczecinskich szkól pragna przez jeden tydzien poswiecic sie swoim pasja bez

ograniczen. Wychodzac naprzeciw ich oczekiwaniom pragniemy im zaoferowac twórcza

forme spedzania wolnego czasu: Zimowa Akademie Artystyczna w formie stacjonarnego

wypoczynku - pólkolonii. Wszelkie planowane dzialania odbywac sie beda na dwóch

wydzialach artystycznych:

I Zimowy wydzial: plastyczno - taneczny dla dzieci mlodszych (dwie grupy)

II. Zimowy wydzial: taneczny dla dzieci starszych Oedna grupa)

Do planowanych dzialan naleza: zajecia plastyczne, rzezbiarskie, florystyczne, robótki

reczne, zajecia rytmiczne, gimnastyka artystyczna, taniec klasyczny, technika disco - dance,

jazz, hip-hop itp. Wszelkie cwiczenia oraz zadania prowadzone beda przez

wykwalifikowanych fachowców z wieloletnim stazem, majacych na swoim koncie wiele

uznanych tytulów. Spotkania obu wydzialów odbywac sie beda w salach Szkoly

Podstawowej nr20 przy ul. Dobrzynskiej oraz w pracowniach przystosowanych do realizacji

poszczególnych tematów. Ponad to zapewniamy dzieciom nowatorskie formy edukacji

artystycznej, indywidualne podejscie do mlodego twórcy, fachowa opieke, doskonale warunki

pracy i zabawy, wyzywienie oraz spotkania z ciekawymi ludzmi. Jeden dzien naszych spotkan

zostanie poswiecony zajeciom indywidualnym. Kazdy z uczestników bedzie mógl wybrac

jedna godzine lekcyjna konsultacji, podczas których: skorzysta z rad naszych ekspertów.

Bedzie mógl doskonalic wybrane zagadnienie lub technike taneczna, wykonac prace w

wybranej przez siebie technice plastycznej itp. dodatkowo zorganizowalismy spotkania z

instruktorami, tancerzami podczas których dzieci mogly wypytac szczególowo o droge

kariery, pasje, marzenia i plany na przyszlosc naszych instruktorów. Pod koniec wspólnie

spedzonego czasu odbedzie sie zbiorowe wyjscie na basen lub do kina.

Ostatniego dnia dzieci zaprezentuja zdobyte przez siebie umiejetnosci. Kazdy mlody student

naszej Akademii otrzyma dyplom ukonczenia swojego wydzialu.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Zorganizowanie zajec Zimowej Akademii Artystycznej ma na celu wyjscie naprzeciw

potrzebie dnia dzisiejszego. Ma ukazac mlodym ludziom, iz istnieja atrakcyjne formy

spedzania czasu wolnego, w sposób twórczy, rozwijajacy a zarazem zabawny. Wsród wielu
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potrzeb organizacji warsztatów nalezy wymienic:

- obecnosc w naszym srodowisku dzieci i mlodziezy z mniejszymi szansami (natury

ekonomicznej, socjalnej i wychowawczej),

- potrzeba alternatywnej formy wypoczynku wobec szeroko pojetej nudy: spedzania czasu

przed telewizorem, komputerem, na klatkach schodowych oraz przystankach,

- potrzeba podjecia dzialan majacych na celu przywrócenie w dzieciach z rodzin

dysjunkcyjnych wiary w swoje mozliwosci oraz wzmocnienie poczucia wlasnej wartosci,

- niewystarczajaca ilosc propozycji wypoczynku zimowego kierowana do zaangazowanych

twórczo odbiorców,

- zapotrzebowanie spoleczne na pozytywne wzorce spedzania wolnego czasu i rozwijania

swoich pasji,

- ksztaltowanie potrzeby systematycznej i konsekwentnej pracy nad rozwijaniem wlasnego

talentu,

- koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa oraz opieki nad dziecmi w czasie przerwy zimowej

podczas aktywnosci zawodowej rodziców,

- niepokojacy wzrost zachowan szkodliwych i ryzykownych wsród mlodziezy.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

PLANOWANA ILOSC OSÓB UCZESTNICZACYCH W PROJEKCIE: 30 osób w trzech

grupach. Adresatami zadania beda dzieci szczecinskich szkól w wieku od 6 - 16 lat.

Przewidujemy udzial:

I Zimowy WydzialPlastyczno - taneczny grupa mlodsza 10 osób w wieku od 6-7 lat,

grupa starsza 10 osób 8-11 lat

II Zimowy Wydzial Taneczny 10 osób w wieku 12-16 lat.

(Zajecia odbywac sie beda codziennie w godz. 8.30 - 15.30.) W czasie warsztatów mozliwe

jest laczenie grup w celu wykonania wspólnego zadania.

Rekrutacja beneficjentów bedzie miala charakter zarówno wewnetrzny (beda to osoby

korzystajace w przeszlosci i/lub obecnie ze wsparcia Stowarzyszenia FOCUS) jak równiez

zewnetrzny (do uczestnictwa w zadaniu zaproszone zostana dzieci, nie bioracy do tej pory

udzialu w organizowanych przedsiewzieciach). Glówne kryterium wyboru uczestników to

zaangazowanie, pasja, chec rozwoju artystycznego.
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4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.H)

I Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent!oferend) otrzymal/otrzymali I) dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .H)

I Niedotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Glównym celem programu jest zapewnienie aktywnego, bezpiecznego i pozytecznego

wypoczynku dzieciom pozostajacym w domu w okresie przerwy zimowej, integracja

uczestników, wdrazanie do racjonalnego spedzania czasu wolnego, a takze promowanie

zdrowego, wolnego od nalogów stylu zycia, ksztaltowanie swiadomosci artystycznej i

doskonalenie umiejetnosci interpersonalnych. Waznym punktem sa takze walory edukacyjne

stwarzajace uczestnikom okazje do odkrywania nowych wartosci, rozszerzania zainteresowan,

zwiekszenia wrazliwosci na potrzeby innych, nawiazywania nowych kontaktów, a takze

popularyzacja sztuki wsród najmlodszych odbiorców - dzieci i mlodziezy, promowanie

indywidualnosci twórczych w sferze kultury, odnajdywanie radosci w procesie tworzenia,

odkrywanie i rozwijanie naturalnych talentów w aktywnych zajeciach warsztatowych i

publicznej prezentacji dokonan.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

"Zimowa Akademia Artystyczna"

Organizacja stacjonarnego wypoczynku zimowego szczecinskich dzieci i mlodziezy poprzez

pólkolonijne warsztaty artystyczne.

IMPREZA JEDNORAZOWA !jedna edycja w 2013r./

TERMINI Turnus:4 - 10 luty2013roku

MIEJSCE: Szkola Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego,

70-025 Szczecin ul. Dobrzynska 2
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8. Opis posz~zególnych dzialan w zakresie realizacji zadania pUblicznego12)

,Do zrealizowania powyzszego projektu niezbedna bedzie realizacja poszczególnych dzialan

- organizacja bazy dydaktycznej oraz kadry instruktorskiej i pedagogicznej Zimowej

Akademii Artystycznej,

- utworzenie szczególowego programu pracy z uczestnikami wszystkich wydzialów,

- zapewnienie wy~wienia i napojów dla uczestników,

- opracowanie graficzne oraz przygotowanie materialów organizacyjnych ,

reklamowych,

- nabór i weryfikacja chetnych uczestników,

- zgloszenie placówki do Kuratorium Oswiaty,

- rozpoczecie warsztatów, praca twórcza,

- wyjscie integracyjne do kina lub na basen

- nadzór nadprzebiegiem wypoczynku zgodnie z ustalonym planem pracy

- zagwarantowanie wszystkim uczestnikom dyplomów ukonczenia akademii a

najpilniejszymferyjnym studentom materialów pamiatkowych np. wpostaci koszulek

- rozliczenieprojektu

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 04.02.2013 do 10.02.2013

Poszczególne dzialania w zakresie

I

Terminy realizacji

I

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

7

l) Organizacja naboru 121.01.13- 1STOWARZYSZENIE FOCUS

uczestników 30.01.13

2) Organizacja Vi)lzywienia 28.01.13-
1 STOWARZYSZENIE FOCUS

oraz opracowanie 01.02.13

szczególowego programu

3) Warsztaty, zajecia 04.02.13-
I STOWARZYSZENIE FOCUS

artystyczne, Vi)ljscie 10.02.13

integracyjne. 11.02.13-
I STOWARZYSZENIEFOCUS

4) Podsumowanie projektu 15.02.13



10. Zakladane rezultaty realizacji zadania pUblicznegol5)

Program ten zapewni ich uczestnikom atrakcje, pozyteczna forme spedzania wolnego czasu,

dla niektórych bedzie to jedyna okazja na feryjny wypoczynek. Zorganizowanie Zimowej

Akademii Artystycznej dla mlodych mieszkanców naszego miasta z programem dostosowanym

do poziomu jej uczestników, daje mozliwosc rozwijania swoich umiejetnosci pod okiem

najwybitniejszych instruktorów w Polsce. Intensywne, kreatywne wykorzystanie wszelkich

warsztatów oraz zajec indywidualnych, byc moze w przyszlosci zaprocentuje rozwojem

talentów tanecznych oraz plastycznych w Szczecinie. Zaproponowane zajecia pozwola

przyblizyc takie wartosci jak: przyjazn, kolezenstwo, wspólpraca w grupie, tolerancja,

szacunek dla innych ludzi, systematycznosc" poczucie wlasnej wartosci. Dzieki takim

inicjatywom rozwija sie poziom swiadomosci kulturalnej, artystycznej oraz muzycznej, co jest

jednym z priorytetów przy organizowaniu tego typu imprez. Ponadto wazna role odrywa

pobudzanie i rozwijanie wrazliwosci, zainteresowan i zdolnosci oraz pasji twórczego zycia.

Zarazajac swoja pasja innych, wprzyszlosci byc moze to ci mlodzi ludzie beda ksztalcic oraz

rozwijac kulturalnie kolejnepokolenia.
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

9

Lp. Rodzaj kosztówlÓ) Koszt z tego do z tego z Koszt do
calkowity pokrycia finansowych pokrycia
(w zl) z srodków z wkladu

wnioskowane wlasnych, osobowego,-
N

j dotacji srodków w tym pracy
'-' (w zl) z innych spolecznej;>..

zródel, w czlonków
..><:

o
tym wplat i i swiadczen

2 m
oplat wolontariuszm OO

-B 's-B (1) adresatów y
(1) ......, 'a' zadania (w zl)......, ......

°U N N
om m ""O

publicznego 17..9 O O
..... p:::

) (w zl)

I Koszty

merytoryczne 18)

l) Wyzywienie 30 50,00 Osób 1500,00 700,00 800,00

2) Zajecia 1 2100,00 Edycja 2100,00 1000,00 1100,00taneczne
(zajecia+ pomoce)

3) Zajecia 1 800,00 Edycja 800,00 400,00 400,00
plastyczne

(zajecia+ pomoce)

II

Koszty obslugi2O)
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne 2 350,00 osób 700,00 - 700,00l )wynagrodzenie

-
kadry pedagog. 1 500,00 sztuk 500,00 - 500,00 -
2) ksiegowosc
3) koordynator

osób 400,00projektu 1 400,00 400,00
- -

III Inne koszty, w tym
koszty wyposazenia 1 1200,00 osób 1200,00 700,00 500,00
i promocji po
stronie... (nazwa
Ojerenta/9) :

l) materialy
pamiatkowe.,
orgamzacYJne,
bilety, reklama,
wyjscie
integracyjne

IV 7200,00 zl 2800,00 zl 3300,00 zl 1100,00 zl

Ogólem:



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

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

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

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

10

l Wnioskowana kwota dotacji 2800,00 zl 38,9 .%

2 Srodki finansowe wlasne'!J

300,00 zl 4,1 %

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w
pkt. 3.1-3.3)11)

.. . . . .. .. zl ........0/0

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegollJ

3000,00 zl 41,7.%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)I7)

......... zl ........%

3.3 pozostaleI7)

. .. .. . ... zl ........%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonków) 1100,00 zl 15,3.%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

7200,00 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostale-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Nie dotyczy TAKlNIE1)



V. Inne wy~rane informacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacj i zadania publicznego22)

Nasze zasoby kadrowe to przede wszystkim czlonkowie stowarzyszenia posiadajacy

kwalifikacje pedagogiczne, a takze przedstawiciel stowarzyszenia koordynujacy projekt.

Dodatkowo: opiekunowie, rodzice uczestników oraz szkoleniowcy z kwalifikacjami

pedagogicznymi.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentówl) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

- sprzet komputerowy z dostepem do Internetu,

- sprzet naglasniajacy,

- wybrane materialy plastyczne,

-plyty z muzyka,

- obuwie oraz stroje taneczne dla najbardziej potrzebujacych.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Stowarzyszenie juz od wielu lat organizuje letni oraz zimowy wypoczynek dla dzieci i

mlodziezy szkolnej z uwzglednieniem talentów artystycznych Miasta Szczecina, do

ostatnich naleza:

" Tanczac zwiedzam kraj!" - Letni wypoczynek dla dzieci i mlodziezy szkolnej 2012

" Wakacje w Szczecinie!" - pólkolonie; Letni wypoczynek dla dzieci i mlodziezy szkolnej

2012

" Taniec i sport -ferie zimowe z pasja. "- Zimowy wypoczynek dla dzieci i mlodziezy

szkolnej 2012

Organizujemy takze liczne imprezy kulturalne do cyklicznych przedsiewziec nalezy

zaliczyc: Karnawalowy Przeglad Tanca, którego zalozeniem jest szerzenie tanca wsród

dzieci szczecinskich szkól podstawowych i gimnazjalnych. Celem imprezy jest prezentacja

dokonan oraz umiejetnosci szczecinskich dzieci, a takze rozwijanie ich wrazliwosci

estetycznej poprzez bezposrednie kontakty z tancem i muzyka.

4. Infonnacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa wart. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

I Nie dotyczy

11



Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferenta/ o f@r@rn:ów+1t

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie/aiepobieranie!) oplat od adresatów zadania;

3) oferent/ofcrenoi+1jest/sa+) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia ;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/of@n~Roi+)skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega( ja)!) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasoiwa e':lidElRoja+);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.

Stowarzyszenie"FOCUS1l
Al.Wojskapolskiego 35/39

70-473 SZCZECIN
Numer IlliS 0000294321

~~a
J?~.~ l!:~.~~~~:.~ .... . ..

WICE

~
R

~~ ~............................
(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy osób upowaznionych
do skladania oswiadczen woli w imieniu

oferenta/oferentów!)

Data Qr~.O/..~K............

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyb innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Reje Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w . eniu oferenta(-ów),

~c2. OS'(p..ad GlZew-'e olo ()h

3. k1~ek
.

~/'le':rl",i
~,AIcat; JpdJu./ . O

Poswi<&,czerue zlozenla'pfertl5)

Adnotacje urzedowe25)
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