
ZARZĄDZENIE NR j /2018
BURMISTRZA MIASTA GARWOLIN

z dnia ~stycznia 2018 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Miasta Garwolina

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2191,
z późno zm.), - zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta Garwolina uzgodniony
z przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę do reprezentowania jej
interesów, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący
załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§2 
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina Nr 48/2010 z dnia 31 maja
2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Urzędu Miasta Garwolin

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta G%w.!l}i'J..~

Nr ~ Z dnia .!, .. r:I...•. ~':-t>

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Urzędu Miasta Garwolina

L ZASADY OGÓLNE

§1
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej "Regulaminem"
opracowany został na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2017 poz. 2191 z późno zm.).

§2 
l3-egulamin . określa zasady tworzenia i przeznaczema środków Zakładowego Funduszu
Swiadczeń Socjalnych, zwanego dalej "Funduszem", na poszczególne cele i rodzaje
działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych
z Funduszu funkcjonującego w Urzędzie Miasta Garwolin zwanego dalej zakładem pracy lub
pracodawcą.

§3
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z odpowiednimi przepisami

ustawy wymienionej w § 1.
2. Środkami Funduszu administruje pracodawca.
3. Środki Funduszu prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

§4 
Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan dochodów i wydatków
ustalony do dnia 31 stycznia każdego roku przez Pracodawcę w uzgodnieniu z załogą za
pośrednictwem pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów,
zwanym dalej przedstawicielem pracowników. Plan ten może być zmieniany w ciągu roku na
tych samych zasadach.

§5
1. Podział środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz

przyznawanie ulgowych usług i świadczeń socjalnych poszczególnym osobom
uprawnionym wymaga uzgodnienia z przedstawicielem pracowników.

2. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z Funduszu w oparciu o Regulamin odbywa się na
wniosek samego uprawnionego lub jego przełożonego i jest uzależnione od sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

§6 
Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje
pracownikowi, emerytowi lub renciście podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu.
Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.



II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§7 
1. Ze środków Funduszu mogą korzystać na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie, następujące osoby:
1) pracownicy i ich rodziny
2) emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał

stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie
przedemerytalne i ich rodziny.

2. Członkami rodzin w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:
1) pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci

przysposobione, oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej -
w wieku do lat 18, ajeżeli się kształcą w szkole średniej lub wyższej - do czasu
ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 lat.

2) osoby wymienione w pkt. 1, w stosunku do których orzeczono stopień
niepełnosprawności - bez względu na wiek,

3) współmałżonkowie
3. Współmałżonkowie zatrudnieni w Urzędzie Miasta Garwolin mogą korzystać z ulgowych

świadczeń finansowanych z Funduszu niezależnie od uprawnień przysługujących imjako
członkom rodziny, co w praktyce oznacza, że określony rodzaj świadczenia np. pożyczkę
na cele mieszkaniowe otrzymują oboje.

III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§8
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:

1. Dofinansowanie do wypoczynku z zastrzeżeniem § 11.
2. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej sportowo-rekreacyjnej

organizowanej przez pracodawcę.
3. Finansowanie działalności socjalnej związanej z przyznawaniem okolicznościowych

bonów towarowych lub w formie gotówkowej dla pracowników, emerytów
i rencistów w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi (dwa razy w roku -
przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem) oraz paczek świątecznych dla dzieci
i młodzieży w wieku od 1 do 15 lat (według roku urodzenia).

4. Udzielanie bezzwrotnej pomocy materialnej przeznaczonej dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg.

5. Pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§9
Przyznawanie i wysokość dofinansowania do usług i świadczeń socjalnych uzależnia się od
wielkości posiadanych środków Funduszu oraz od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
osoby uprawnionej.

§ 10
1. Podstawę do obliczania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na

osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu pracownika.
2. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych

świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć w terminie do końca maja



każdego roku oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z Funduszu obowiązana jest złożyć
wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.

4. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w § 9 przyjmuje
się średni miesięczny dochód brutto przypadający na każdego członka rodziny
w rozumieniu mniejszego regulaminu, osiągnięty w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie.

5. Dochodem brutto są przychody opodatkowane i nie opodatkowane, pomniejszone
o koszty uzyskania przychodu i składki ubezpieczeniowe (emerytalne, rentowe
i chorobowe);

6. Dochodem brutto z działalności gospodarczej jest przychód pomniejszony o koszty
związane z prowadzeniem tej działalności i powiększony o kwotę należnych składek na
ubezpieczenie społeczne prowadzącego działalność.

W przypadku, gdy:
1) dochód z działalności gospodarczej z danego miesiąca wynosi zero lub

wykazywana jest strata,
2) działalność gospodarcza prowadzona jest w formie karty podatkowej,

dochodem brutto jest zadeklarowana kwota przychodu stanowiącego podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne.

7. W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późno zm.).

8. W przypadku osób osiągających najwyższy próg dochodowy na jednego członka
rodziny nie ma obowiązku wpisania osiągniętego dochodu w załączniku nr 1 oraz
przedkładania dokumentów potwierdzających osiągnięty dochód, pod warunkiem
umieszczenia w załączniku zapisu "najwyższy próg".

§11
1. Dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 8 pkt. 1 przysługuje raz w roku,

alternatywnie do jednej z następujących form wypoczynku, tj.:
1) wypoczynku osób uprawnionych na podstawie przedstawionych dowodów księgowych

potwierdzających poniesione koszty podczas wypoczynku
2) wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie przedstawienia dowodu wpłaty

wystawionego przez organizatora wypoczynku, w którym zostały zawarte następujące
dane dotyczące wypoczynku:
a) nazwę organizatora wypoczynku,
b) imię i nazwisko dziecka korzystającego z wypoczynku,
c) nazwę formy wypoczynku, np. wczasy, kolonie, obóz,
d) okres wypoczynku,
e) kwotę poniesionego wydatku,
f) podpis osoby wystawiającej dowód wpłaty.

3) wypoczynku pracowników pod warunkiem korzystania z urlopu wypoczynkowego
w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

2. Wysokość dofinansowania do wypoczynku uzależniona jest od dochodu na osobę,
o którym mowa w § 10 ust. 2. Kwoty dofinansowania określa tabela, która stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.



§ 12
1. Działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna obejmuje:
a) organizowanie i zakup przez zakład pracy imprez lub biletów wstępu do kin, teatrów, na

imprezy kulturalne, sportowe, itp.
b) pokrycie kosztów imprezy turystycznej, organizowanej przez zakład pracy (w tym koszty

przejazdu, noclegi, bilety wstępu do placówek kulturalno-oświatowych.
2. Wysokość dofinansowania określa tabela, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego

Regulaminu.

§13
1. Bezzwrotna pomoc materialna, o której mowa w § 8 pkt 4 udzielana jest na wniosek osoby

uprawnionej lub przełożonego, nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych
nawet częściej niż raz w roku.

2. W związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt, pomoc może być udzielona
z inicjatywy pracodawcy, dwa razy w roku.

3. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej powinien być uzasadniony opisem sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku zapomogi losowej, również opisem
skutków zdarzenia losowego wpływającego na sytuację osoby ubiegającej się
o świadczenie.

4. Do wniosku należy dołączyć aktualną dokumentację potwierdzającą opisaną sytuację,
a w przypadku ubiegania się o zapomogę losową również dokumenty potwierdzające
zdarzenie losowe.

5. Wysokość bezzwrotnej pomocy materialnej uzależnia się od:
1) sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej,
2) dochodu na osobę, o którym mowa w § 14 ust. 5,
3) skutków zdarzenia losowego wpływającego na sytuację osoby uprawnionej.

6. Maksymalna wysokość przyznanej pomocy materialnej w formie finansowej
(tzw. "zapomogi") nie może przekroczyć wysokości 200% minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 14
1. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie pożyczki zwrotnej

z przeznaczeniem na zakup, remont i modernizację domu lub mieszkania oraz budowę
domu i uzupełnienie wkładu mieszkaniowego.

2. Pożyczka mieszkaniowa udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wzór wniosku
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być uzupełniony w szczególności o:
a) dokumenty potwierdzające zamiar nabycia lokalu mieszkalnego lub domu (np. umowa

przedwstępna kupna-sprzedaży lub protokół uzgodnienia warunków sprzedaży lokalu
mieszkalnego lub domu, umowa potwierdzająca fakt wykupienia lokalu., itp.),

b) decyzję o pozwoleniu na budowę lub na adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe,
akt własności nieruchomości czy inny dokument potwierdzający aktualną budowę
lokalu mieszkalnego lub domu.

4. Podstawą do wyliczenia pożyczki mieszkaniowej jest wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu l stycznia roku kalendarzowego,
w którym pożyczka jest udzielana.
a) na zakup lub budowę lokalu mieszkalnego czy domu - wysokość pożyczki nie może

przekroczyć sumy 10 minimalnych wynagrodzeń za pracę,
b) na remont, modernizację mieszkania, domu - wysokość pożyczki nie może przekroczyć

sumy 4 minimalnych wynagrodzeń za pracę.



5. Pożyczki mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 1% w stosunku rocznym
i wymagają zabezpieczenia przez dwóch poręczycieli. Poręczenia może udzielić wyłącznie
pracownik zatrudniony w Urzędzie Miasta na czas nie określony.

6. Oprocentowanie pożyczek naliczane jest jednorazowo z góry, a zawieszenie spłat lub
wcześniejsza spłata pożyczki nie powoduje zmiany wysokości naliczonych odsetek.

7. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata.
8. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane są według kolejności

zgłoszeń, za wyjątkiem zdarzeń losowych pogarszających znacznie warunki
mieszkaniowe.

9. Pożyczka na zakup czy na budowę lokalu mieszkalnego lub domu udzielana jest tylko
jeden raz w ciągu zatrudnienia do maksymalnej kwoty wymienionej w ust. 4 pkt. 1.

10. O pożyczkę na remont lub modernizację lokalu mieszkalnego lub domu można ubiegać
się raz na dwa lata pod warunkiem spłaty poprzedniej pożyczki.

11. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłaconej pożyczki podlega umorzeniu.
12. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na

potrącania spłacanych rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków.

Wydatki na poszczególne cele z Funduszu ograniczone są limitem ustalonym w rocznym
planie dochodów i wydatków.

2. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne w pierwszej
kolejności uwzględnia się warunki określone w Regulaminie oraz częstotliwość korzystania
z danej usługi oraz kwotę dopłaty.

§ 16
1. Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji pracodawcy

uzgodnionej z przedstawicielem pracowników. W przypadku odmownego załatwienia
wniosku osobie zainteresowanej powinno się podać uzasadnienie odmowy.

2. Postanowienia regulaminu powinny być podane do wiadomości wszystkim osobom
uprawnionym do korzystania z Funduszu.

§ 17
W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca ze świadczeń Funduszu podała we
wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła fałszywy dowód poniesionego wydatku,
wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci ona prawo do
korzystania z Funduszu przez następne dwa lata.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące zasady i przepisy prawa zwłaszcza z zakresu kodeksu cywilnego.

§ 19
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 20
Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

- załącznik nr 1 - oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.



- załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.
- załącznik nr 3 - tabele wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłaty do nich.
- załącznik nr 4 - wniosek na pożyczkę na cele mieszkaniowe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
Regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników w dniu 11.01.2018 r.



) ) 

(imię i nazwisko)

Załącznik Nr l
do Regulaminu Zakładowego Funduszu

ŚWiadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Garwolina

(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń

finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Garwolina.

Lp. Imię i nazwisko Data Stopień Źródło i miejsce dochodów Dochód (brutto) za Inne informacje
urodzenia pokrewieństwa (umowa o pracę, zlecenie, cały rok ............ (*) (orzeczenie o

emerytura-renta, zasiłek dla . niepełnosprawności, itp. )
bezrobotnych, działalność
gospodarcza ... ),

. 

RAZEM DOCHOD

Średni miesięczny dochód na l
członka rodziny (**)



· '

) 

Objaśnienia:
(*) Oznacza łączny dochód brutto opodatkowany i nieopodatkowany za rok poprzedzający rok, w którym składanajest informacja, od każdego członka rodziny, Dochodem brutto są

przychody opodatkowane pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ubezpieczeniowe (emerytalne, rentowe i chorobowe);
Dochodem brutto z działalności gospodarczej jest przychód pomniejszony o koszty związane z prowadzeniem tej działalności i powiększony o kwotę należnych składek na ubezpieczenie
społeczne prowadzącego działalność.

W przypadku, gdy:

l) dochód z działalności gospodarczej z danego miesiąca wynosi zero lub wykazywana jest strata,
2) działalność gospodarcza prowadzonajest w formie karty podatkowej,

dochodem brutto jest zadeklarowana kwota przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z l ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego
corocznie przez Prezesa GUS, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.).

(**) Oznacza łączny dochód brutto opodatkowany i nieopodatkowany za rok poprzedzający rok, w którym składanajest informacja, od każdego członka rodziny podzielony przez 12.
Dopuszcza się zapis dotyczący ustalenia wysokości dochodu osiąganego przez l członka rodziny w sposób następujący: " najwyższy próg" .
W takiej sytuacji osoba uprawniona nie jest zobowiązana przedstawiać do wglądu dokumentów potwierdzających wysokość osiągniętego dochodu.
Zapis ten nie dotyczy wniosków o przyznanie zapomogi.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y) odpowiedzialności przewidzianej w § 17 Regulaminu.

(data podpis składającego oświadczenie)

Potwierdzam przedłożenie do wglądu dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w powyższym oświadczeniu.

(data i podpis przyjmującego oświadczenie)



Załącznik Nr 2
Do Regulaminu Zakładowego Funduszu

ŚWiadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Garwolina

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

WNIOSEK
O przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS

Proszę o przyznanie dofinansowania, zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Urzędu Miasta Garwolina, do następującego świadczenia: '

(wymienić rodzaj usługi lub świadczenia, np. zapomogi, dofinansowanie do wypoczynku w okresie od-do)

Inne informacje uzupełniające:

Prawdziwość w/w danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności
określonej w § 1 7 Regulaminu.

(data i podpis wnioskodawcy)

Potwierdzam, że w/w pracownik przebywał będzie *) na urlopie wypoczynkowym w okresie

od dnia do dnia tj. łącznie dni kalendarzowych.

(podpis pracownika ds. kadr)

Opinia pracownika reprezentującegointeres załogi
,..--..,

Proponuję przyznać/ nie przyznać *) dofinansowanie zgodnie ze składanym wnioskiem w kwocie: .

................................................................................................................................ 
(ewentualnie podać powód nie przyznania świadczenia z Funduszu)

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

( podpis pracownika)

Zatwierdzam:

(podpis pracodawcy)

*) niepotrzebne skreślić



Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a będący pracownikiem Urzędu

Miasta Garwolina oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z moich poborów za najbliższy

miesiąc należności z tytułu zwrotu otrzymanego dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych jeśli nie wykorzystam urlopu w wymiarze co najmniej

14 kolejnych dni kalendarzowych.

Garwolin, dnia .
(podpis pracownika)
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Garwolina

Załącznik Nr 3

Tabela
wysokości świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłaty do tych świadczeń

Próg Sredni dochód brutto na osobę Wysokość dopłaty do Dopłata do świadczeń w ramach prowadzonej
dochodu w rodzinie wypoczynku pracowników, przez Urząd Miasta Garwolina działalności

emerytów, rencistów lub kulturalno-oświatowej i sportowo-
członków ich rodzin rekreacyjnej.

Dopłata do biletów Dopłata do wycieczek,
wstępu (teatr, kino, itp.), rajdów, itp.
imprezy integracyjne
w tym połączone I 

z wyjazdami krajowymi

I Do 1.600,00 zł 520,00 zł 90% 54%

II Powyżej 1.600,00 do 2.500,00 zł 500,00 zł 80% 52%
. 

III Powyżej 2.500,00 zł 480,00 zł 70% 50%



Poręczenie pożyczki
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

(nazwisko i imię)

(adres zamieszkania), 

(nr dowodu osobistego i przez kogo wydany)

Ja niżej podpisany/a zobowiązuję się
względem Urzędu Miasta Garwolina jako wierzyciela dokonać jako współdłużnik
solidarny spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej
pożyczkobiorcy PanilPanu zam. . .
. . na podstawie umowy pożyczki z dnia
.......................................... na remont*) modernizację") zakup*) domu*) mieszkania*)
do wysokości zł (słownie złotych: )
stanowiącej należność główną wraz z odsetkami, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje
pożyczki postawionej mu przez wierzyciela do natychmiastowego jej zwrotu.

Oświadczam, że znam treść wyżej wymienionej umowy pożyczki.

(podpis osoby przyjmującej poręczenie) ( podpis poręczyciela)

Garwolin, dnia .


