STATUT FUNDACJI
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
IMIENIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
(tekst jednolity na dzień 29.11.2012 r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja działa pod nazwą Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im.
Ignacego Łukasiewicza i została ustanowiona przez następujące osoby prawne:
1. Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i
Gazowniczego z siedzibą w Krakowie ul. Lubicz 25, wpisane do Rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy pod
numerem KRS 0000090824.
2. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul.
Krucza 6/14 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059492.
3. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000028860
Zwane dalej „Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego
Joannę Ślizak zastępcę notariusza Andrzeja przybyły z Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia
14 lipca 2004 roku, repertorium A- 6345/2004.
§2
Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Bóbrka.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, póz. 203 z późn. zm.) oraz
postanowień niniejszego statutu.
§4
Siedzibą Fundacji jest Bóbrka w gminie Chorkówka, powiat Krosno.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§7
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem na obrzeżach „Fundacja Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza” i wizerunkiem twarzy Ignacego
Łukasiewicza w środku.
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§8
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§9
Fundacja może tworzyć w kraju i zagranicą zakłady i przedstawicielstwa.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§10
Celem Fundacji jest:
1) Działanie na rzecz utrzymania i rozwoju Muzeum Przemysłu Naftowego i
Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
2) Zabezpieczanie obiektów technicznych, urządzeń i przedmiotów mających już
historyczne znaczenie, a związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym.
3) Systematyczne zwiększanie i modernizowanie ekspozycji Muzeum w Bóbrce
oraz poszerzanie ekspozycji.
4) Popularyzowanie i promocja Muzeum w Bóbrce oraz wiedzy z dziedziny
historii przemysłu naftowego i gazowniczego.
5) Tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi ochroną aparatury, sprzętu, dokumentów przemysłu
naftowego i gazownictwa.
6) Dbałość o dziedzictwo kulturowe, wspieranie kultury, ochrona zabytków polskiej
kultury w zakresie związanym z przemysłem naftowym i gazowniczym.
§11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, konferencji naukowo-technicznych oraz innych imprez.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej.
3. Zakup urządzeń, sprzętu i dokumentów mających już historyczne znaczenie i
przekazywanie ich do Muzeum w Bóbrce.
4. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
5. Występowanie do władz firm i instytucji z wnioskami o przekazywanie do Muzeum
w Bóbrce sprzętu, urządzeń, rzeczy i dokumentów mających historyczne znaczenie.
6. Wspieranie działań mających na celu popularyzację historii techniki przemysłu
naftowego i gazowniczego oraz ochronę wszelkich dóbr kultury technicznej
stosowanej w tej gałęzi przemysłu.
7. Pomoc w gromadzeniu przez Muzeum w Bóbrce pamiątek i innych eksponatów
mających tematyczny związek z przemysłem naftowym i gazownictwem.
§12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
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Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§13
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się:
1) kwota 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), pochodząca w równych
częściach od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna i od Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna.
2) nieruchomość w postaci Skansenu Przemysłu Naftowego i Gazowniczego położona w
Bóbrce Gm. Chorkówka składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych
1117/4, 1120/2, 1120/4, 1157/25, 1157/35, 1157/61, 1157/72, 1157/101, 1157/117,
1157/130, 1157/164, 1157/211, 1157/218, 1157/219, 1157/246, 1157/247,
1157/248, 1157/255, 1157/156, 1157/264, 1157/265, 1157/266, 1157/267,
1157/271, 1157/274, 1157/275, 1157/276, 1157/277, 1157/278, 1157/279,
1157/280, 1157/281, 1157/282, 1157/283, 1157/284, 1157/285, 1157/286,
1157/287, 1157/288, 1157/289, 1157/290, 1157/291, 1157/292, 1157/293,
1157/294, 1157/302, 1157/304, 1157/309, 1157/350, 1157/351, 1157/352 , o
łącznej powierzchni 18,55 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi
księgę wieczystą o numerze 32652 - Bóbrka wraz z naniesieniami i urządzeniami i
muzealiami znajdującymi się na gruncie stanowiącymi Muzeum w Bóbrce o łącznej
wartości 5.779.705,50 zł stanowiąca własność Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
3) kwota 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), pochodząca w równych
częściach od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna i od Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą.
2. W skład majątku Fundacji wchodzą także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§14
Fundacja za swe zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.
§15
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :
1) Corocznych dotacji Fundatorów określonych w oświadczeniu woli o ustanowieniu
Fundacji.
2) Dotacji, darowizn od osób prawnych oraz darowizn, spadków i zapisów od osób
fizycznych.
3) Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych.
4) Odsetek bankowych.
5) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację.
6) Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd, za zgodą Rady, składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy
w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe lub też spadek odrzuca,
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§17
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§18
Darczyńca może zastrzec, że dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celu Fundacji określonego przez Darczyńcę.
§19
O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym jest rok
kalendarzowy.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§20
Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
§21
l. Rada Fundacji składa się z 6 osób fizycznych powoływanych na czas nieokreślony
w następujący sposób:
- 2 przedstawicieli powołuje i odwołuje Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa,
- 2 przedstawicieli powołuje i odwołuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA.
- 2 przedstawicieli powołuje i odwołuje Polskie Koncern Naftowy ORLEN SA.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona członków pełniących funkcje Prezesa, Wiceprezesa
i Sekretarza Rady Fundacji.
3. Każdy z Fundatorów może w każdym czasie odwołać swojego przedstawiciela w Radzie
Fundacji i na to miejsce powołać inną osobę.
§22
Pierwsza Rada Fundacji zostanie powołana przez Fundatorów w oświadczeniu o
ustanowieniu Fundacji.
§23
Mandat członka Rady Fundacji wygasa, w następujących sytuacjach:
1) z chwilą odwołania,
2) w wyniku rezygnacji członka Rady Fundacji,
3) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji.
§24
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i
nadzorczych.
2. Rada Fundacji działa według regulaminu zatwierdzonego przez nią samą na posiedzeniu
Rady.
§25
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Fundacji odbywa się w siedzibie Fundacji w
terminie jednego/1/miesiąca od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego
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2. Fundatorzy spośród powołanych członków Rady Fundacji wybiorą osobę /koordynatora/,
która zawiadomi na piśmie członków Rady Fundacji o terminie, miejscu i porządku obrad
pierwszego posiedzenia Rady Fundacji.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji obecność wszystkich członków jest
obowiązkowa.
§26
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Prezes Rady Fundacji, a w przypadku jego
nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania posiedzenia
Wiceprezes Rady lub Sekretarz Rady.
2. Uprawniony do złożenia wniosku o zwołane posiedzenia Rady Fundacji jest każdy z
członków Rady Fundacji, każdy z Fundatorów oraz Zarząd Fundacji. Wniosek o zwołanie
posiedzenia powinien być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które
powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. W
przypadku nie zwołania posiedzenia Rady Fundacji przez Prezesa Rady Fundacji w
terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego
zawiadomienia wysłanego członkom Rady Fundacji na co najmniej 7 dni przed data
posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
4. Dopuszcza się możliwość zawiadamiania o posiedzeniu za pomocą faxu lub poczty
elektronicznej.
5. W sprawach wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia posiedzenie może być
zwołane bez zachowania powyższej procedury. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje
Prezes Rady Fundacji.
6. W szczególnych przypadkach, na wniosek Prezesa Rady Fundacji, uchwały Rady
Fundacji mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania
elektronicznego na e-adres Prezesa lub wyznaczonego przez niego członka Rady Fundacji
lub za pomocą faxu na numer wskazany przez Prezesa Rady Fundacji lub
metodą
obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych
członków Rady.
7. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia posiedzenia Rady Fundacji w formie
wideokonferencji lub telekonferencji.
§27
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu
wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się okresowo, według harmonogramu ustalonego
przez Prezesa Rady Fundacji, nie rzadziej jednak, niż cztery razy w roku.
3. Porządek posiedzenia ustala Prezes Rady Fundacji lub upoważniona przez niego osoba
będąca członkiem Rady Fundacji.
§28
W posiedzeniach Rady Fundacji na zaproszenie Rady Fundacji mogą uczestniczyć
członkowie Zarządu Fundacji.
§29
l. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
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najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych programów działania Fundacji
wraz z budżetem ich wykonania, w tym określenie preliminarza wydatków utrzymania
Muzeum w Bóbrce, wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3
ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
§30
Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos przy podejmowaniu uchwał przez
Radę Fundacji.
§31
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
3. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i zatwierdzanie rocznych programów
działania Fundacji przedstawionych przez Zarząd Fundacji wraz z budżetem ich
wykonania, w tym określenie preliminarza wydatków utrzymania Muzeum w Bóbrce.
4. Wyrażanie zgody na dokonywanie czynności, których przedmiot każdorazowo
przekracza wartość 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w tym:
rozporządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji, zaciąganie przez
Fundację zobowiązań oraz nabywanie praw.
5. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmian Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
6. Wybór z grona członków Rady Fundacji pełnomocnika do reprezentowania Fundacji
w stosunkach z członkami Zarządu Fundacji, w tym podpisywanie umów o pracę z
członkami Zarządu lub innych umów na podstawie, których będą wykonywali funkcje
członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
8. Wyrażanie zgody na łączenie lub podział Fundacji oraz uczestniczenie przez Fundację
w innych przedsięwzięciach gospodarczych w jakiejkolwiek formie.
9. Uchwalenie Regulaminu działania Zarządu i Rady Fundacji.
§32
Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu,
powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
§33
1. Pierwszy Zarząd Fundacji zostanie powołany przez Fundatorów w oświadczeniu o
ustanowieniu Fundacji, Fundatorzy wyznaczą w swym oświadczeniu osobę pełniącą
funkcje Prezesa Zarządu Fundacji I kadencji.
2. Kadencja pierwszego Zarządu wynosi l rok i jest kadencją wspólną.
3. Kadencja drugiego Zarządu i następnych wynosi 3 lata. Kadencje są łączne.
§34
Radzie Fundacji służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego
członków w każdym czasie .
§35
Mandat członka Zarządu wygasa, w następujących sytuacjach:
a/ z chwilą rozpatrzenia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu z działalności
Fundacji za ostatni rok obrotowy za kadencję danego Zarządu,
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b/ z chwilą odwołania,
c/ w wyniku rezygnacji członka Zarządu,
d/ z chwilą śmierci członka Zarządu.
§36
Członkiem Zarządu Fundacji nie może być członek Zarządu Fundatora, a także członek
Rady Fundacji.
§37
Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 33 ust. l, powołuje Rada Fundacji spośród członków
Zarządu.
§38
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w
miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Prezes Rady Fundacji lub wyznaczony
przez niego członek Rady Fundacji.

1.
2.

§39
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
2/3 składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
Fundacji.

§40
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Rady Fundacji.
3. Zarząd w szczególności:
1) Sprawuje bezpośredni i bieżący zarząd majątkiem Fundacji.
2) Organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji.
3) Rozporządza majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji, zaciąga zobowiązania,
nabywa prawa których wartość każdorazowo przekracza 10.000,00 złotych (słownie:
dziesięć tysięcy złotych),
4) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
5) Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne.
6) Prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, wynagradzania oraz
wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
7) Przygotowuje roczne programy działania Fundacji wraz z budżetem.
8) Przygotowuje sprawozdania z działania Fundacji i z wykonania rocznych
programów działania Fundacji.
§41
Zarząd składa Fundatorom i Radzie Fundacji roczne sprawozdania ze swojej działalności.

1.
2.

§42
Zarząd, najpóźniej do dnia 31 września danego roku, przedkłada Radzie Fundacji
preliminarz wydatków utrzymania Muzeum w Bóbrce na rok następny.
Rada Fundacji, najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku zatwierdza preliminarz.
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§43
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu sprawowania swych funkcji wynagradzani. Zasady
ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.
§44
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku zaś powołania jednoosobowego
Zarządu do składania oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
2. Do przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek
Zarządu samodzielnie.
§45
Szczegółowe zasady działania Zarządu Fundacji określa Regulamin uchwalony przez Radę
Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji
§46
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
przedmiocie przepisami, następującą działalność gospodarczą:
1. Działalność obiektów kulturalnych
2. Działalność muzeów
3. Ochrona zabytków
4. Produkcja filmów i nagrań video
5. Reklama
6. Reprodukcja nagrań video
7. Pozostała działalność wydawnicza
8. Pozostała działalność poligraficzna gdzie indziej nie sklasyfikowana
9. Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała
10. Działalność związana z organizacją targów i wystaw
11. Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe
12. Wynajem nieruchomości na własny rachunek
§47
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie
działalności gospodarczej, środki w wysokości 1/3 całości funduszu założycielskiego, odsetki
bankowe od funduszu założycielskiego oraz dochody uzyskane z działalności gospodarczej.
§48
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek Zarządu zatwierdza Rada
Fundacji.
§49
1) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
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2) W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od
działalności statutowej.
§50
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
§51
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
§52
1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji.
2. Uchwała Rady Fundacji, co do zmiany Statutu podejmowana jest zwykłą większością
głosów przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§53
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
§54
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§5 5
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
§56
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, na wniosek
Zarządu Fundacji.
2. Rada Fundacji w przypadku podjęcia uchwały o której mowa w ust. l wyznacza
likwidatora Fundacji.
3. Z chwilą wyznaczenia likwidatora Rada Fundacji odwołuje Zarząd Fundacji.
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1.

2.

§57
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4
ustawy o fundacjach. Stowarzyszeniu Naukowo - Technicznemu Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz instytucjom, których działalność odpowiada
celom Fundacji.
Rada Fundacji wskaże instytucje, o których mowa w ust. l, a także określi jaka część
majątku pozostałego po likwidacji Fundacji przypadnie Stowarzyszeniu Naukowo Technicznemu Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, oraz
każdej z instytucji.
§58

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego:

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

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

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.:

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

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

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna:

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

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