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DEcYZIA

tVielkopnlski l!'+ielvł:łlnki §rispektoe Insp*kdi }Jarrdl*rvej" deialłjąc nii po<lstarl.ie
;łrt. it]4 § 1 ustaią,r, t tlnia 1-1 cztrrr c;r 19tfi r. Kcłjrłs l1L]$frf,{jt{,i}rjiłł nr{ntiilisłr,t*tiłltfp
{Dz, Ł]" z 2fi?l] r., pt}ż. ż56 ze Em,} . źil,irnej dłrlti.,K[ra". łrt.9] plkt r5 i ?ó lit. c, 11. z!1,_ e art.93
t{st. 2 usłatv\" t t{rrin 1l rr,rześnią 2ll15 r. Łi :,,źVlllłll s|tr:a:ł:ie el*liiryl:znyłl j łlłł-frrłr:tc;*tylll
tt,j, tJz, U. r- 2{l]0 r. p$7, 1.t9]) - ztt,.rn*i dalej ,,ustait,Ą", po Lrrzeprortłcłzcniu posĘpt,}1r:At}ii1
irdmLnistracrjnega,

ltTi,IfuętEil

Prredsigbiotey: ,,§SK" sp. z o.o., ul. Nfeteorytsriye ru 13, 80-299 Grtańsk, NtP 5§62t}16?63"
karę pieniężną w tvysokości §OSt} uł {słol$nie: pięć Ęsięry złotych 00i 10§i. ża
niertl,konanie obowiązkórv określonyth w łń.37 ust. { oraz ań.39 pkt 2 ustaw1,.

Zgtxlnit'r tr*§cią art, 9j Fkt ż5 i ż6 ]it. c ust6l\v1,, administrat;.jn*i lt*łae piełriężnej: p*dłe,6x
it,n, §Eto;

. rtbreu'przt"pisor,vi art, 37 ust. "l. nie łtmr,ie*+zcza 1},rviclocłlrtn,l nlicjscu rl,plłnkcic
sprzedaz1' infonnracii tl, zakresie, o którvrn mol\,il rr, łrt. 37 trst. 1-.3, lrłb ktcl
u<lostqpnia!ąc tr.l rvnku sp,rzet za ptlmo|:ćl śrrrtlkótv pol:cizumiert,ania stę na ncileg!r-lśc
rtie płzekazutł* tvcir intorrnircji łl,spclsńh umożlirtra!,1c1,7apon]anre się z ninri.
rt srcztgólności n.r siruŃe furtern*tnrą,ej łub łt lt:ntrie kol}lullikmru.
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. \.\:t}r*tf prx*}}i$Ot\,i .1rt. 39 pki ż, nie tlnlierzcza }{ lrufik*i* sprxtd,ai.v ił,ll'*rlrlarjl
o ,l_Tunktófll zbieroruł zużr.{,egir §przęru, a l\; pł7.1,Fad}.u r"łrio:łępninnLr na rtrylku

sprreętr,l ir§ p]{xr11${{ śrndk$ląl p*r*tlrmiert nnia się na mdl*§łnśĘ - ni§ pre.ek*r.uje ł_vc}"l

inftrrm*cjr lt, sposob umożlirl iaią§!, zapoznarxie sie z nimi" rt szczcgń|rlriści nł sirclnlr_,

Ur.t 1*61ę tl-rtl,pj lu Lr rr, f o rrn ie hon-run ika tu.

Zg*dnie N trc$cią art, 93 ust. § ust*tl,1,, lit§ p.rf,§p"§Łtku stl* i*rdżfnla li, czasic jełJneg*

pnstgportalria kilku lraruszęti tt,},ceerpil.iącr.ch znamionfi naruszeri łkreślnnvch lr iłrf. 9!

u§t.llt,\ , l:rzek;l się lttlną karg za lt'sz\,.stkie n*ruszeirifr, któIei lvl,sukrrsc nlc moŻ.e

pre.*krsen*ć rrail.tl5,żsa*_i knry,, prxewiłlłiarrtj Ea d§§c llir§Ęsżenia,

Nńtt)mia§t rgodnic. = *"::]ą,ar:. 
:.1 

pkl I ur*o":}]_:l,iUi**:::}j:: 
Tlr3 

pił:niqzne r.a
nftr$sż§fii{l prł.łlpisólr,grt" 9l pkt §S lit. f tf}}lcl§eil nd SCISS r& dcr §S$ fi*il ul. ż5tlrlniu r- art, r}3

pkt 3 łłstail,t,, ałllnLJlistr.teyint: kari,pił:lriężtre za trartts.reni* przppisórr e art, S1 pkt ż3

1\,uIlLl§żą r:d 5lhli} zt dł, 3{lt] 0rlll zł.

UUASĄDNIENIE

\\' łlrriae h ł"rd 2S ti* ż4 }ipcł żt]2[} r.. na prr,.,§stłtvie ttpnrt,azrrierria \,Vie!knpolskr*qo

!\Jł_liervtldzkicgo lnspcktor.r Inspekqi HanLtrltrilei łtr D,'rl.NR,SY-i1.63.?0]0 z dnia 2ii lipcł
?{l?S r., inrp*ł<.torar, \\'tliervór{zkiegu l:nspc}ct*ratr }nsp*k*ii Flandlr:wej 1§ Poztrilrlią"l,

t}elegaturs rt l'§le. pnzeFlro\+"*Ltrili hontrolc clzialaInł_lsci Ho§pod3r{zei prz*dsiębiorci,; §"5K
spaiłc;ł m f,6tanjĘioną sL{p§$,ie<tei.rltrośtią, ill. N{€i8$r},to!t,ł nr 1.1" *{}*!§§ Gdarisk, mieim*

knrrh:nTr: sklep łrr }'3,tf, trrrxy ul" §tvłsi 3. ii"L-92t} t'iła.

Ce'lenr kontrrrli Łrr,łtr nriĘą,lz,v urnvn:i tpratrclzenit przesfuzrsłnia F,rzfz dlsĘ,Ł:trtcra
pr,repist\lv r nrt, -17 i łrt. 39 ust.lt!,\,.

K*rlŁrcrlą sostfrt r_lhiętv sprzr;t rvprorvadzal"iy lTts r1,*ek u §}rf,e7.naczerriEnr dla 6tr5p$ą!6.p5l1rr

rlonrrrrr,l,rlr ijeitnotzesnię:pełrriiriącv n.rsicptriąte it.arrrnki r,."rrł. { pkt 13 tt§til}\,1,. którv trLc

puriltgał rvr iącernitlm z z.lkrcstl sttl5nlt,.-1,1ti.l l,rlcpisórt Llsta\r,v,

\t' z,-łkrr:sie oblqtvm kunlrolą stivierdzono rrastępruiące niepralt-idłort,r:ści:

ł 1r,§lgą, prrł:pli*t lyi art. 37 ust, ł ustarlu, kontro}*lr"anv przedsiębiorca. dvslrvbuhłr
łf l§xŁi§n§*rtiu art, .l pht 2 u$til\l,§n ni* prx*Łe xal in§*rrnxĘi §, zńI(fii§i§, ti kłónrn
§l§trĄra wu arl" 37 rrsŁ" 'l -3 tl^ctó\l,lj na słronie iłrternet*rvej,

l przet-lsięhiqrrcł ltie umi*śerł. ltbrelv plreepLsort: ilr1.3$ pht ? ustfil\'t', rt'rvii{utzntrn
§liej§§$ r,t prlnkeie sprz.etitży pćbr},ch informac;i {, ptmkt§ch rbierani.t żtlżVt*só

xBnrzę§u orar trie prłekan§ tyth inf*run§tii ne §ftsnić int*rne tttw*j,

1§ tttku tzrnnr"rśri yrokontrr:lntc},l, i,nforrnaric o kłórt,ch marr,,ł rl, arŁ 37 u,st. ],3 orae art. "i9

pkt 3 ustari,l, rłrstah, uil,idi.r{zrłisne.

\§ łlnitl 1ó paztlziernika ?t}Jfi r. t\ielkoptllskr \\r:.1erttideki Inspekttlr Inspei<{i l{irnu,{lnr,.,łi

ttslc,-.ął x urz,ęt-!u p*stę;lnrłinlrie aclnrinistraq,$rłe lt, s}:pax.ie lqłni*r_.enri* arlrnił"listł"aqine}

kar5, pi*nięintj,na podstar+iu art" S] Fkt i§ i ż6 ]it" t rr*tatt,y, ztr xiclrny}<rrnaŃłr *h*włązkórv

urk.rł:§i*nte}r rs ilrt, 3f, l_łxt. 4 oray Jlrt. 3§ pk} ż tłstallt,1.," §*r{**cr*Śnie *rg*_rL p*ucz;lł $t{Onę. 
.że

st* gir-ldxt*vtlie art" lfi § 1 Kp* przysfugrr3e jej pr,ano <irr catrłn*ego tł,*xixtu l,r't*ku
ś

\

\
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Pr]stgpotf.lfiia. tł, dt-l zapoarrania się ;" akt;lm:i sprarłr. oraz skia<laniłr rt,vjaśnitń i rynlrrrkoit
ilolr,łdolvvch or;lz, żr, §trtlnn nrn prawo tlcl z-łorelrił lrtjaśnień tv terrninie ]4 ttni tlt{ d,nia

$trźl,m.lfi ii n rrri*i*łe ga ż a 1\ ił idum it n i i}.

5trotra działa!er przrz pt:}nomfl{":T,|ika, skorzr,stalł r przt-słlręlującc5,o i*} F.nr*,a tlo zapoenaltia
stę x, aie{,.tmi sprłrvv nrar do n,lę;tęrrin w;ljłr*r*cń i r,loŃosku w sprlu,ie.

Pirrnem r clłrin ć listopar-{e 2{]3łj r, {łtoręczr_lnvfll Łrr-Erl§l§}Ą,i rl clniu ń §isttrpld.: 2CIt0 r, pocżt+
clł:ktroniczną} pęfulalen$truk :trtlnr,, rr.niósł o 1\,1,I§ierz*nie kur_r, r.,nnjniesze} mtlzliivej
iĄ'y§sktści. \ĄI *tenic pdrrr-lmocr:iląa *irorrr,. tr. orn.lrl i;utt1 sl,tuaqi stnpicń szktdli*ł,n§*i
narusrł:nia płxer Spół&e rrburr-iązrłią..l,rh pruepisńrł n:riaF gsr.ik*łną r.-i}§ę i brak jest
tlorludulr,, abl,!nkikłhr,iek konsrrrntnt ucicrpia} z porlodti br*,htl umiesrczeniit rv sklepie
l nn strł:nie inłen,l*łłrue1 pełnej initlrmagji tra ten:a! zuzt,tego §prżęttl, L-ikles trrlitrlrił
narust*ń b.** kyótk*trrt.ah,, a stł,iertlzr:llrp lr, tt_tLu krllrtruli uctrybł*rri;l r-tłsixły prxel Spłiłkę
ni*arą,*tltetlie usrr*ięlr*. Pnnatlt* pehttrłrlncnik,§5rriłki tl",sl*...ltał, źc rr,l,kon.rła gna rł części
,-rŁltlrr'iąrck poll1ląlrmo\\,nni{i o purr}<taclt rbierallia zrłż_r,tegtr §przęltl poprzcz
poi,rriormr:rl,łnił: rł ;*dnvtll t.rkim purriicit, Poinfnrmort,a! rór,rniez, ź,e rr eiąłr ponatl 3il-
ietniego pr,;lrr,łdlcnia przeł $pcrłkę lziałłlntlsci fi,o3p§dar{zc! nit natażt-}l,li-} n.T Jl,sk sp. z cl,ł."l,

łilnrinisrracr,}ttej kłrv pienir;irrcj, ua brak rr,\,kntrania łrbo,.. iąakou,łhręslontth tt prli:pl"s.lch
til§tiłtn.y. Fona$ttl §pń§ka fest }al.rreniprn tl,ie}rl u,yr*inień i nagród. Pelnomnrtrik strr:ny
ltsl*łrza}a l.v pi$nrie. źt rv zlviązku z trr+,ającą pałrdemią CO\,T§-1Ł }ysk sp, 3 §"o. nń skutłlk
oHraniczcń trl.rorr-adzonl'ch.Frżćż lrł.-lttzc, zrfiusuoni} br,ła tt, okresie rt,iclsentłt,nr zńl]}k§\ąt:

ir iększą czę# srtoictrł "sklepórt, i tvm sam1 m spólka ptmit,,sła nlaczne sh,atr f irtansotte.

!]łrt{st*rtą do ert'erriu;rlnego crrlst4picrlia ł-ld rrl,rvtierzęrrił kłr_t,, pił:nięłnri jcst lv tti spra,,vie
.łrt. IS$f § 1Kpł, kińn,sl.rnortj, że orgsn "rdminixtra§i publicznei, rv drodz* dł*cr.Ęi.
cldstęprłi* od *atnzł:nił łdnriłłisŁrac1,1rlei k*rt pienięasrej i puprzestłie n.l ptlttczcruiu, iczcli:
t} lt*g;t rrn&łsxęlliłt pr;rlt"fi jrst znikclma, n §*§ł1* fiel}rzś§tał* nafusrć§ia §rf*lvil luh ti zrr to
§aJ]1o głchlrlr an!e }.1rar1,omocl"tą r{er.r,zią n.1 s§$nę zostiiła uprłednio nałoż*na
;l,;tmitrtslracl,,inł kłra picnięźraa prz.rl itlnv uprnrvniłlnl, śrgan actrninisk.rcii prublicznci lurŁl

s*,trnł zostaił prarr,umo§nte ukłrana r,a tl,r-kroczenie lirb !1,\,kfofzenie skarbr_:tt,e, lrrŁl

t}rł$,omŁ)inle skazłna za przeslępstlti.r lub Frlz§5tęFijtl\,o sknrbow.c i ttprzcrinia kłra;pchria
cele, clIł ktorvch miniabr,Ł:t,rnalorona adnlinistracr-lna kara pienieżna.
it*icnkłrpnlskr \fnlertótlzki nnspcktor Lnrpekcii Handlorr,ę!, analizł,liąc całrikszłalt nłlteri.łht
rg;rtrtnatlzorŁe6{J 1\, spr.rlli13. er je a.1,1Ń.łzt 1ror.lstilrr, du r:tlstąpi*nią uc{ rt \.nrierzcnia }<,arv

picniqżnei ipełuczenił str(}E}_\.rui płułlstarlie art. 1$9f § 1 plqt'l Kpa, 1\'splrartie tit,:szło
rt'prłrrl'tiztt,dłr zaprz.*sł.lnia narusżenia pr.lrr,a, jcdnak nłstąpiło to dopiero na skutek
kontrtrli, Ponar"liu oŁoliczności i rvaga traruszet*a §rralt,al nic Ł,utlrq rr.ątplirvnsci, co dtl
Lshrierua przrsłanck faktvcznr.łh uzń5adfiiaiąt_łch naltlzłnic k,rr,r, picnięż*ci. tr\'aga

rlłruseenił prn\\,a tr\, prz,ełlrtrirrttrn,ej sprarlie z pcll,noscią nie lesi znikonra, griyz
k*rrlrłl*rvant nił-'drrpr}nll ndłnztrnych na niego obolriilzhćrl okrł:slonych zarórt,no rr, art. 37
Lest. *, iak i łlt. 39 pkt 2 ustair,,", Ę.}r1 .5*3}1\,t}1 uclrlbił reillizaqi relilty ustarl,t, rt zakrt-śie
octr_.un\,środnrviskł 11łturił,lfie§ó" ł \1,kcrrrsckr,vcnc!i ńr,r,nież zdr,;rrr,ia §rrriz.i.5trłna
prnrr"ndz.lr dtiłlłlnrls,ć njt: rJclcltortata rralezytej, tt,_l,m.rgłrrei prłcp:sami sLrrłnłro.il-i
i doplusriła się nłtruszcnia prarl,a o istattlej l\,a{,lzĘ.



a

§}rak i*st rr:lvltił:i p§rlslatło drr *dstąpl*nin tlrl l.r.yrnierrrnix kar5. ;lierrięxnej na grunui*
łrt, l${il § 1Pkt 2 KPa- Orgłn r,,'I,oku postęporvrurin:,łic strticrdził. łbr z{ł tD sam(}
earhor,t'anie na 5łroflę z*stalł uprzednił: na}oź.onł adntutistnacr,;na kara pieniężna luŁr rir11na
zosłnla $)rart't)T]lo§tliH fik"rrójl,il Zil 1{\lśrL}ezcnic lutl ryykrocręnie skłrhntr.c. ltrb prarr.nmocnie
skłrułn*złprzestr:pshr'tllubprzestępstłr.oskłnŁ,orr"e

Zgnrlnie z tre§ćią arł. 93 ust. 3 ustart1., prz.}. ł_rstalłf.liłł tr,v§łkosei ..ldministract.;trei kart
PirnięŻnej urt'lglęł{nia się stclpień sakocllirłq;sci ttaruseclria, rodzaj, zakre; i ł,t r.= trlv.rnia
ll a r[J §żćni 

"1 
t:raz t]Otł, s- ląceł§cr !\, ą J zia l aI ntlśc płld nł i alu.

Oreniajłc strcpień szkq-rdliwuści lrarusz_{_,ni__a nale.r-r, .sttl jerdził,1, ze naftts?enie łł: ma istunrt.
charakter, ^ilałoŻone prztpisami ustłrvl., rtrrncłgi rn$nrłlacrjne ukier*łr_kólfafie 5;
iaN< rlrrrika 7 sej§:\ol\'eBn r.ł:asattnitnił pruicktu 

-r,r,nrr,1. 
1,,,,.in*,o łr ;t+ivit/}l, ,|,.=r-*,r.

l:Jł',,d,rnir:;llgrll l r,i.:l rl,crt,,'c:pJ_yrłJ n"kre'śJ* sl,,lłlłi sł;i:4ił. rldjlrtlltll: śl o,rfclą,łs&nt , :,fr*ilił lr,rie r 1lr:r:
;rryo,hił5ł,rlic ltłb il.qrłłr;ii"łrłlr;ł ltl'ł*rlrży_qtl;vrł .s1,1i!Arrii., it,#ii{ltr;nłlirł łjd:_liłcso s;ll-;*frt ,;l".l,,łrtlczltcgł
i.'!.dlrpltic;rłrgł:' i ę1'5'3l1rriłłrołł:lrllit itillll .trf;łlrJnrfJi rlrd: l,i;fi {:l§l..1}rjc;,rłlie alqłiltttlł,ll skł,l,(.llłr,
lłtrkrrr:tysśnllJ.? iriltłŁrili; l ,.ąrł'r;lt{y rliłlvlilr;trł;ł tłłl,'.qc lłrlkłr:tl_łłnrlin, rl ił: i.łllsri"lł,cllrji ;łr;,łrlrier
łt'r:lłf,'lltill rliłl:e:;llri:xgr}l łrrJpłliłriił, i1; lillalj.ł;;71,j; iJłr fl,trl rtir1:1;19Eil;t,lłłłlliill§ i ;łljłi*lłlj;,,,,,*r,i,,
llił,'ł'łilillł'gu łJ*lrlunlłt:lł;liĆyic3ł_, _"l}ł:f:li lli.iirilJłtłł;l.c;*.łr.,u l,:ry..|6;1111 ;r/sj\lł;ł.}.pl]:#ajn:jI
t;rfi'n;jlip iJp hłł,. "3łł-rłłl,łł, sł-;łplł, ;ł(rJljll "}, l],l ł',ch_r*nę szeroku pojc-tŁgil srtrdpą,iska
lrattlrallregłT. ,a tt konseku'entii rólr lrie ż zc!rolr ił lt-rrtzi. Nie.r_realrz,rr.,u^L 11§tart.Olt.l,th
ł-lŁltlrr'iązkórt lti:n''rva niekorzl'sirłie rrlr zatht rr,;łnia kt,łnsumcntółr., z 1_1lr,agi na br.ak
rnfurmał.ji t: kłnitcznu_ici selekfur,,,llego zhieriłria izlr,. ,,elektrośmkti".

lY Płzq-:adku lak-re-qu i rclł,tzaju rrirruszcni.r nł}czt, pudruclc, zc kc,nŁrolo11.a!,!v tlle łltrg:*hił
tr[rulviazkól1 p}ąlg-i}ppl,ch ry art. J7 ust, ł nraz art. Jg pkt ? ustatt.v,

Sdnłsząc się,-lłr nkręsu lrrtania naruszetlia sitt,ierrlzirj nateżv, iż ustxtl.e. fl c0 za h.rłr ic1 zic
oborl'iazki infornracljne dyrtry|:utłrra trirorl,ićruj-1 łc{ tr stt,człlia ?i]16 r., natomiłst pcrrninrtl
złrrl,iłtiunricni.ł prlnlsiębiorcv a zamiarze tt§z_częcia horltrnli. rt dnju jej rąlzpq:ł../ę{§a
st tr" icrtl zon r: i,lł r (t§Zen ir. tt"i tv <rbłtr i.łakorr.

Diilr.lc pud rttr,łuq daŁr,chqzasnlr-ł dzią!,i!nnść. ko_łtrolqrf^i^r1sp*q.*p1r"Ę!fl§bj_aJgy, naleĘ
ż,ilglla{Jllti" Ze ftie ht't tln ęl*tt,chizłs karłn_v z Ę,tultl naruszclria p**pir"* ;;"*r.}. 

-

}!i:jąc lr; utr,adze porr,l,żste l\rielkopolski l\iujcrrćl1zki Inspr:kłar Inspckrii H.rncllortt-J,
rl'r'nlierzłjąc karę picnilyna, przr.;lrvli} srę do w,nicłsku sirfrnt.r: lrt,lłtierzęnie kłrv
rt' nłitrizsr*j mł_rż[ilr'*i tr"_t'soktlŚri i ztlecyłlłrrt,ał tl rt_l,rnicrzcnju stronrc w precclmrntc,rl.t3
§prirtl ie, kari, pterrigżrrej rl rł,5,sokclsci 5 0$B zł 1pięc h,siqcv aloĘch 0{}'1*0}.

Zg*łtnie r treŚcią eirt. §3 rtst. 7 ttstłlv_y. naleun**d x trlLr_r}u *d,$rinistracyn3,.atr kłr pie,ni§źJrr.ch
§t*ln§l\'i łiochołl budż*h_i pańsłu'.t. Kłrę. o kir-lrej mclrvł u, sl.ntcnqi'tił:ryzii, na puditłłt,it:
§rt. §3 il§l, ó ustarvg. przedsiębiorca iest rnbarr,iazany r*,płacic na kontn bałlktłrtp
\ft:;err,órizkjegtl lns5>ektori}ru lf§pekcli }tanrltott.ci tr.Ptrtnanin, t\f konta NBFO,'CIPt)żnłń
nr 96 l(}1i] 1.|fi9 0fi32 712?,]lOfi ft(l0$ rv terminie 1.1 ę{nt lrri r-ltrił, rr.klór1.1n tlecvria
o,,r.,\,nticrzcłriu ;ldrninistracrjnei kary pieniężnei stłla się cr.ttalłcen"r,
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f oączeniill
l. Ć.intnlu|l;lldL\1 lii śt.tfł\dślnlrje.?rl ]3;ś 1a},{J,u.,rrL l]9ś I ł iXp.lprłr,:1.1gu.l,r"srrt)tutLld1\oj;trii*.i,;PręłE-g

Lrzę.{u ł}hirrr_f Xt\rtkuttt\Cii l Ht]n5unTtnaf,lo'l' ,-łil) 11j§r5ljr..;l F]ł,: i'(ll.rt!.tlii$,,t, \\'ar:;tł;ul ], }ej..!ri.tl)e n"r 1rl.ia,p
;:§ pr.ir1,1n:cllr.m }\'ttli.a}r,'J]§ki(,ł|J ll,'.*1*rvti.lłLir6t} in}!rą,i,l{Jrn lnlpalr!i !TaIłllrrrl,ei, sl*l 3\-łi,
§!,}s4, d!*__*§ P,ltllłti !; r* id§§lrif,Li§ §.{ tllli *ąl $n§e !*i §*:rę*łtl§s,

Ł f,gtltioix ć.] a.l. t3'lJ "i t Kr* tt lł.lkfic bieęr,i l*r:nninłr dc; rtlnius'i{5,t§ł *tjiiii,l}iiś ilyilna n:i}iu crżi{ §N§§aeli,s
rl§] r4inifli*,Tri8 ,ixjr"ł.J.isfli§:l",*b*r rrl§olrru Jrrlt\irłi5łi.i.ji puhiicłai*j. §iSry rt1{6;,.1**u**.

i.ril\!J (i$ 11llifiiLai']l& &,ill,.)ł3nla §}r}aI {!§lJ§nt{ jJ !lft,n 1k,:sl{}roi\3nia. dr.lz;* slllr !l! v!lłltiżn.ą : FrJ\\.fln\rrnł,
5ht{lkl,]jĘ' td lć1,.rriFi brakrłm mł,ilirr,.ttl z*L,lril llil rir.rrr,}i Jrr \t'nlervllJzlrt"5oS.ąJu .ĄLirlrl,ristrrrr:inłgn.
i!' 7.rki*5is 11iPttrlsll,j1.,3Rl.m !{ U}lditiu <}rr l..lr 1:l*nięznl.h rll§u]c ,Lę udpuu.icrirrll. prue§rls1, il:tłiu fil *tłtrr
r dni'ą ?ł iiFr§ni3 !54i r. - J}r.jrlt,_1, JĘ.Jdlići ; }9,i, l]ż. 1 . : 2iJ5r r. prlł. l_',ii ź lŃill ;ln,i, l""prartnl*nl* L!f§Jrt,,1.§

1xJ:tknlricl' płzt:lugu34 !\iłikopulrricl:ru l\,rllt,o411;onu [rr.5ui:cr,:r. l llrr5h;ii !-l;rr11l*lrę!
K;ira Fientqltra p:li[*ga łgrtluiil tl !trLrr_. pr:f]:isjrr tl4lir§,1, ż Jruł l7 ;trrvrJ iyŃ r, ,.,;!\Ii"ir fłIł[I!{ l,i:l{iłlv:rl!},tj
lll lł:iorlxiillłu;'ji {l,\ł, 

'|.i. 
3, t{lł,i} r., p v. i łii t. j- iL ż l}1, } rr żłk§§§ip §§ąfkuł$ łńarti;ixk*x, ij ch§t§*ł§raę Fj*rllęi.:rłnr

{Ttg,11.ssrqią1 ,

- p*ił*:lm*rłli§ :słe*:rr5";

- §}.Ą.


