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Krako skie Przed ieś ie /  00-071 Warszawa    
Sprawozda ie erytorycz e z działal ości za rok   
Czło ko ie Zarządu Fu da ji:  Kazimierz Dawidek – prezes Roman Dawidek – zło ek zarządu   1. Cele  fu da ji jest popular za ja i stru e tu o ój poprzez działal ość oś iato ą, 

ko erto ą, fo ografi z a i eduka j ą. Sz zegół  za arte są  statu ie.   2. Zasad , for  i zakres działal oś i statuto ej a także opis głó h zdarzeń pra h  
działal oś i o skutka h fi a so h:  

Fu da ja realizuje s oje ele poprzez orga iza ję ko ertó , i prez uz z h, arsztató  i 
kursó  uz z h, zapis  fo ografi z e i i h ed je, fi a so a ie działal oś i Europejskiej Szkoł  O ojo ej, agrod  i st pe dia.  
Ze ra ia zarządu, pra a ko ep j a, pla o a ie działań takt z h i strategi z h iał  miejsce w dniach  9-  k iet ia  Augs urg al e ze ra ie zarządu  6-9 czerwca 2016 w Zakopanem 12-15 sierpnia 2016 Augsburg  21-  ar a  Zakopa e al e ze ra ie zarządu     3. Głów e działa ia Fu dacji w  roku   3.1.  Działal ość artystycz a / realizacja celów statutowych   
W pier sz  półro zu zorga izo a o  ko ert  pu li z e  elu preze ta ji działa ia uniwersalnej metody auki gr  a o oju autorst a Kazi ierza Da idka. Ko ert  te iał  miejsce w Krakowie-Mogilanach, a w Zakopanem w Muzeum Hasiora, w Szkole Muzycznej im 
M. Karło i za, która o hodziła  ro z i e założe ia oraz  Gra d Hotelu Nosalo  D ór  Zakopanem.  Podczas koncertów wykorzystano wirtualne akompaniamenty orkiestrowe oraz fortepianowe, 
zrealizo a e przez it ego polskiego spe jalistę od uz ki ko putero ej Bartosza 
Wadiaka z Krako a. Pra a ad i i tr ała kilka iesię  i została doko a a ieodpłat ie.  Bartosz Wadiak zachowuje prawa autorskie.  
Jako ra ę izual a uż to diapoz t  o razó  spół zes h o ie iałego ęgierskiego 
art st  alarza Karol  ’a Ba sáka, za ieszkałego  Nie ze h.  
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Projekt został zakoń zo  suk ese  i zeka a agra ie fo ograficzne, na które fundacja w 
h ili o e ej ie d spo uje środka i. Kopie plakató  ko erto h i progra  są  

załą ze iu. 
Produkt  fro e Fu da ji agra ia dź ięko e, idea, tekst  skr ptó  i art kuł  fa ho e  
po i  ć pu liko a e a stro ie i ter eto ej Fu da ji  sklepie i ter eto . Okazało 
się jed ak, że koszt  st orze ia, utrz a ia, za ezpie za ie produktó  przed pira t e  
oraz arketi gu są dość z a z e oraz agają zatrud ie ia profesjo alist .  W aga to 

udżetu o aj iej  000 zl rocznie. Pla  te usiał  zostać odłożo e.  
.  Działal ość orga izacyj a oraz fi a sowa  

Pla  działa ia i uchwala Zarządu a rok /   Na walnym zebraniu w dn. 9 kwietnia 2016 r, poprzedzonym seria narad oraz telekonferencji 
u h alo o, że głó e iuro Fu da ji oraz studio uz z e Fu da ji po i  z ajdo ać się  
Nie ze h  Ko le ji. Jest to pod kto a e ielo a zględa i:   1. Kazi ierz Da idek z iąza  jest rodzi ie oraz fi a so o splata do u  z t  

iaste  i ie oże przepro adzić się a stale do Polski 2. Pra a a rze z fu da ji od a się zasad i zo  Ko le ji a ia o i ie przez  
t god i  roku  d i, rozłożo e a  podróże  iągu roku spędza e są  Pols e  3. W  r. aje  pokoi  Willi Daro  Zakopa e  został z a z ie rozszerzo , 
potrze e są sz stkie pokoje, a ię  ie a iejs a a iuro oraz a studio muzyczne.  4. R ek uz z   Nie ze h jest dla Fu da ji iez kle aż , po ie aż jest to 

aj iększ  r ek uz z   Europie. 5. Ko le ja leż   geografi z  e tru  U ii Europejskiej, otoczona lotniskami w 
Kolo ii, Fra kfur ie, Dusseldorfie, Fra kfur ie i Lu e urgu. Stad jest aj ię ej  
Europie pola zeń ta i h li ii lot i z h oraz kolejo h i sa o hodo h.   

Kazi ierz Da idek rozpo zął roz udo ę po iesz zeń gospodar z h a łas ej posesji I  der Rothenlaenge 7 w 56070 Koblenz. Powierzchnia na biuro i studio oszą łą z ie ,   k . Obiekt nie jest lokalem mieszkalnym, nocowanie w nim jest niedozwolone. Koszt ałego 
projektu iesie do   Euro. Koszt  te pokr te ędą z kred tu a ko ego, pr at h 
pie iędz  K. Da idka, pr at ej poż zki od Ro a a Da idka oraz Fu da ji O oe Art, która 
otrz a te po iesz ze ia ieodpłat ie do uż tko a ia przez 5 lat. Dzięki te u roz iąza iu 
Fu da ja uz ska po iesz ze ia za ok.  % e  r ko h  Nie ze h a li zą  sta ka i 
polski i po  zł za etr k . Zakopa e,  e ie za arte są edia  po e ie o  % iższej od rynkowych. Pla  udo la , u o a o dzierża ę oraz lista  przele ó  są załą zo e.   Od maja 2016 sytuacja w Zakopanem z ie iła się rad kal ie z po odu horo  i ś ier i 
dar z ń ó . Zaist iała ko ie z ość zęst h po tó  a z ia ę Kazi ierza i Ro a a Dawidków w Zakopanem. W re o to a o, posażo o i odda o do wynajmu 2-pokojowy apartament, co z iększ ło po ierz h ie prz oszą a z sk dla Fu da ji  r. .  Z powodu 
t h padkó  działal ość art st z a zeszła a dalsz  pla .   
Koszt  po iesio e przez Fu da je, ra hu ek z skó  oraz da e dot zą e i h aspektó  
fi a so h za arte są  załą z ika h.    
Fu da ja złoż   ter i ie do Urzędu Skar o ego ro z e rozli ze ie fi a so e CIT -8.  
Spra ozda ie zat ierdził zarząd:                                          
…………………………………………………….                                               …………………………………………………….  
prezes                                                                                                         zło ek zarząd u 



FUNDACJA OBOE ART 

Balzera 25 A, 34-500 ZAKOPANE

Tel.: , NIP: 7361720423

nazwa banku,

numer rachunku

Strona 1/3

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja Wartość na dzień 

31/12/2016

Wartość na dzień 

01/01/2016

AKTYWA 9 858,71 6 333,01

   A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

      I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

         1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

         2. Wartość firmy 0,00 0,00

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

         4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

      II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

         1. Środki trwałe 0,00 0,00

            a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

            b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

            c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00

            d) środki transportu 0,00 0,00

            e) inne środki trwałe 0,00 0,00

         2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

         3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

      III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

         1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

         2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

         3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

      IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

         1. Nieruchomości 0,00 0,00

         2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

         3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

            a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

               - udziały lub akcje 0,00 0,00

               - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

               - udzielone pożyczki 0,00 0,00

               - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

            b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

               - udziały lub akcje 0,00 0,00

               - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

               - udzielone pożyczki 0,00 0,00

               - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

            c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

               - udziały lub akcje 0,00 0,00

               - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

               - udzielone pożyczki 0,00 0,00

               - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

         4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

      V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

         1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

         2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

   B. Aktywa obrotowe 9 858,71 6 333,01

      I. Zapasy 0,00 0,00

         1. Materiały 0,00 0,00

         2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

         3. Produkty gotowe 0,00 0,00

         4. Towary 0,00 0,00

         5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00

      II. Należności krótkoterminowe 71,67 200,00

         1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

               - do 12 miesięcy 0,00 0,00

               - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

            b) inne 0,00 0,00

         2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
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            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

               - do 12 miesięcy 0,00 0,00

               - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

            b) inne 0,00 0,00

         3. Należności od pozostałych jednostek 71,67 200,00

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

               - do 12 miesięcy 0,00 0,00

               - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

            b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych

0,00 0,00

            c) inne 71,67 200,00

            d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

      III. Inwestycje krótkoterminowe 9 787,04 6 133,01

         1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 787,04 6 133,01

            a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

               - udziały lub akcje 0,00 0,00

               - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

               - udzielone pożyczki 0,00 0,00

               - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

            b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

               - udziały lub akcje 0,00 0,00

               - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

               - udzielone pożyczki 0,00 0,00

               - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

            c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 787,04 6 133,01

               - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 787,04 6 133,01

               - inne środki pieniężne 0,00 0,00

               - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

         2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

      IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

   C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

   D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

Aktywa razem 9 858,71 6 333,01

PASYWA 15 168,53 6 333,01

   A. Kapitał (fundusz) własny 523,27 -458,76

      I. Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

      II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00

         - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00

      III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00

         - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

      IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00

         - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00

         - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

      V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 523,27

      VI. Zysk (strata) netto 523,27 -982,03

      VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

   B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 645,26 6 791,77

      I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

         1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

         2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

            - długoterminowa 0,00 0,00

            - krótkoterminowa 0,00 0,00

         3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

            - długoterminowe 0,00 0,00

            - krótkoterminowe 0,00 0,00

      II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

         1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

         2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

         3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00

            a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

            b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

            c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

            d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
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            e) inne 0,00 0,00

      III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 645,26 6 791,77

         1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5 309,82 0,00

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

               - do 12 miesięcy 0,00 0,00

               - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

            b) inne 5 309,82 0,00

         2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

0,00 0,00

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

               - do 12 miesięcy 0,00 0,00

               - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

            b) inne 0,00 0,00

         3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9 335,44 6 791,77

            a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

            b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

            c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

            d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 025,62 5 314,33

               - do 12 miesięcy 4 025,62 5 314,33

               - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

            e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

            f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

            g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych

0,00 93,41

            h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00

            i) inne 5 309,82 1 384,03

         4. Fundusze specjalne 0,00 0,00

      IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

         1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

         2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

            - długoterminowe 0,00 0,00

            - krótkoterminowe 0,00 0,00

Pasywa razem 15 168,53 6 333,01
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

FUNDACJI OBOE ART

OBOE ART jest fundacją  ,  działającą  pod adresem 34-500 Zakopane ul.  Oswalda

Balzera 25 A. Fundacja w roku 2005  została zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Kra-

kowa -Śródmieścia w Krakowie, XI I  Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym o numerze KRS: 0000238914.

Podstawowym  działaniem  Fundacji  jest  działalność  statutowa  polegająca  

na pielęgnowaniu rodzinnych tradycji muzycznych poprzez działalność Willi Daro w Zako-

panem jako domu pracy twórczej (Art Residence)

Fundacja zaczęła  swoją  działalność  gospodarczą  na rzecz Fundacji w roku 2005, aby te

środki przeznaczyć na cele statutowe i ma zamiar dalej rozwijać swoją działalność.
Sprawozdanie  finansowe sporządzone jest  za  rok  obrotowy 2016 -  to  znaczy za  okres  

od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest przy założeniu, że Fundacja będzie kontynuowa-

ła nadal swoją działalność i rozwijała swoje działania dla coraz większej grupy zaintereso-

wanych.

Na dzień dzisiejszy Zarząd Fundacji nie przewiduje żadnych zagrożeń dla kontynuowania

działalności. Fundacja jest jednostką samodzielną.
Wycena aktywów i pasywów jest stosowana według rzeczywistych dochodów i kosztów  

w roku obrotowym.

Za rok 2016 został sporządzony porównawczy rachunek zysków i strat. Stawki amortyza-

cyjne stosowane są na podstawie obowiązujących tabel amortyzacyjnych.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest według zasad rachunkowości obowiązujących  

w roku obrotowym.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

W roku 2016 Sprawozdanie sporządza się wg rzeczywistych dochodów i kosztów uzyska-

nych w roku obrotowym.

Obroty w roku obrotowym 2016 wyniosły   148 389,29

Koszty w roku obrotowym wyniosły   149 559,32

Wynik finansowy za rok 2016 wynosi        - 982,03

Strata za rok 2016 będzie księgowana na zmniejszenie funduszu statutowego.

Fundusz statutowy na początek roku 

obrotowego wynosił:        523,27

został pomniejszony o wynik finansowy     -982,03

stan na koniec roku obrotowego wynosi:      -458,76

Fundacja nie posiada kapitałów i funduszy zapasowych. Nie posiada zobowiązań długoter-

minowych. Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.



 Fundacja prowadzi działalność na terenie kraju Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w za-

kresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność tak-

że poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Zajmuje  się  organizowaniem koncertów im-

prez muzycznych, warsztatów i konkursów muzycznych Prowadzanie rożnych form działal-

ności edukacyjnej,wydawniczej,  publicystycznej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztato-

wej, seminaryjnej i muzyczno-rozrywkowej.

Fundacja posiada konto bankowe podstawowe oraz konta pomocnicze w Banku PEKAO

S.A. w Zakopanym.

Środki pieniężne pobierane są z konta bankowego systematycznie do potrzeb wypłat gotów-

kowych w kasie.

Obroty na koncie podstawowym wyniosły w roku obrotowym:

Przychód 106 167,41 PLN

Pobranie 101 901,51 PLN

Saldo     4 265,90 PLN

Obroty na I koncie pomocniczym wyniosły:

Przychód    1 990,00 PLN

Pobranie  1 962,00 PLN

Saldo       28,00 PLN

Obroty na II koncie pomocniczym wyniosły:

Konto Walutowe     63,85 EUR

Przychód    3 386,86 PLN

Pobranie  3 092,34 PLN

Saldo     294,52 PLN

Obroty w kasie wyniosły:

Przychód 66 628,45 PLN

Wydatki  65 083,86 PLN

Saldo     1 544,59 PLN

Ogółem obroty środków pieniężnych w roku obrotowym wyniosły:

Przychód 178 172,72 PLN

Rozchód 172 039,71 PLN

Saldo     6 133,01 PLN

W roku obrotowym 2016 zatrudniono pracowników na umowę zlecenie do pracy na rzecz

Fundacji. 



Należności z tytułu dostaw od kontrahentów       200,00 PLN

Należności publicznoprawne z tytułu podatków           0,00 PLN

Razem należności    200,00 PLN

Zobowiązania względem Urzędu Skarbowego to:

Podatek osób fizycznych     40,00 PLN

Składka zdrowotna ZUS     53,41 PLN

Razem zobowiązania publicznoprawne     93,41  PLN

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  5 314,33 PLN

Pozostałe zobowiązania            1 384,03 PLN

Razem zobowiązania 6 698,36 PLN

Głównymi przychodami działalności statutowej to darowizny na rzecz Fundacji Oboe Art,

oraz przychody ze sprzedaży usług.
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Rachunek Zysków i strat   

Sporządzony na dzień 31-12-2016

(wariant porównawczy)

Pozycja wyszczególnienie 31-12-2015 31-12-2016

A Przychody z działalności statutowej

I

II Inne przychody określone statutem

B koszty realizacji zadań statutowych 593,41

C

D 0,00 0,00

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

II Przychody netto ze sprzedaży usług

III

E 0,00 0,00

I

II Koszt wytworzenia sprzedanych usług

III 0,00 0,00

F 0,00 0,00

G Koszty administracyjne

I Amortyzacja 0,00 0,00

II Zużycie materiałów i energii

III Usługi obce

IV Podatki i opłaty

V Wynagrodzenia 0,00

VI 0,00
VII Podróże służbowe

VIII Pozostałe koszty rodzajowe

H 650,94 -207,01

I Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

II

III Dotacje

IV Inne przychody operacyjne

J Pozostałe koszty operacyjne 945,71

I

II

III Inne koszty operacyjne 945,71

K 650,94

L Przychody Finansowe 188,00

I Dywidendy i udziały w zyskach

II

Odsetki w tym:

-od jednostek powiązanych

43 537,00 148 389,29

Składki brutto określone statutem 
(Darowizny) 22 062,00

21 475,00 148 389,29

Wynik finansowy na działalności 
statutowej(A-B) 43 537,00 147 795,88

Przychody ze sprzedaży i zrównane z 
nimi w tym:

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

Koszty sprzedanych produktów usług 
towarów i materiałów

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów

ZYSK(strata) brutto na sprzedaży(D-
E)

42 886,06 148 002,89

25 174,20 35 883,52

15 019,06 70 284,63

3 930,32

Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

14 304,42

2 692,80 23 600,00

ZYSK (Strata) z działalności 
statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych

Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (H+I-J) -1 152,72
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III Zysk ze zbycia inwestycji

IV Aktualizacja wartości inwestycji

V Inne 188,00

Ł Koszty finansowe 127,67 17,31

I

Odsetki w tym:

- od jednostek powiązanych

II Strata ze zbycia inwestycji

III Aktualizacja wartości inwestycji

IV Inne 127,67 17,31

M 523,27 -982,03

N Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

I Zyski nadzwyczajne

II Straty nadzwyczajne

O Zysk (strata) brutto (M+/- N) 523,27 -982,03

P Podatek dochodowy

Q Zysk (strata) netto (O-P) 523,27 -982,03

Zysk (strata) z działalności statutowej 
i gospodarczej (K+L-Ł)
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