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Regulamin

korzystania z uslug i swiadczen,
Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

W Miejskim Przedszkolu w Slawkowie

I. Podstawy prawne wydania regulaminu:

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu swiadczen

socjalnych (Dz.U. z 1996 L Nr 70, poz. 335 z pózn.zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56,

1997 r., poz. 357, z pózno zm.).

3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 L o zwiazkach zawodowych (Dz.U.Nr 55,

poz. 234 z 1991 L, Z pózn.zm., Dz. U. Nr 79 poz. 859 z 2001 r.).

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. Nr 133 z 1997 L, poz. 883, z póznozm.).

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. Nr. 14 z 2000 r. poz. 176, z póznozm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994

r. w sprawie sposobu ustalania przecietnej liczby zatrudnionych w celu

naliczania odpisu na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych (Dz.U. Nr

43, poz. 168 z pózn.zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22

pazdziernika 1998 r. w sprawie szczególowych zasad udzielania

pomocy finansowej z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych na

zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku

dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 134, poz. 876).

8. Obwieszczenie Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego w sprawie

przecietnego wynagrodzenia miesiecznego w gospodarce narodowej w

roku poprzednim.
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Postanowienia ogólne:

1. Regulamin okresla zasady przeznaczania srodków funduszu na

poszczególne cele i rodzaje dzialalnosci socjalnej oraz warunki

korzystania z uslug i swiadczen finansowych z funduszu.

2. Podstawe gospodarowania zakladowym funduszem swiadczen

socjalnych stanowia przepisy ustawy o funduszu wymienionej w

postanowieniach ogólnych oraz niniejszy regulamin.

3. Fundusz tworzy sie z corocznego odpisu podstawowego w

wysokosci:

a) 37,5 % przecietnego wynagrodzenia miesiecznego w gospodarce

narodowej w roku poprzednim lub w drugim pólroczu roku

poprzedniego, jezeli przecietne wynagrodzenie z tego okresu

stanowilo kwote wyzsza na jednego zatrudnionego pracownika

administracji i obslugi;

b) ustalonej jako iloczyn planowanej, przecietnej w danym roku

kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pelnym i

niepelnym wymiarze zajec (po przeliczeniu na pelny wymiar zajec)

skorygowanej w koncu roku do faktycznej przecietnej liczby

zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pelny wymiar zajec) i

110% kwoty bazowej, okreslonej dla pracowników panstwowej sfery

budzetowej;

c) 5% pobieranych emerytur i rent dla nauczycieli bedacych emerytami

i rencistami;

d) 6,25% przecietnego wynagrodzenia miesiecznego, jak w ppkt. a) na

kazdego emeryta i renciste bylego pracownika administracji i

obslugi, nad którym zaklad sprawuje opieke.

4. Srodki funduszu moga byc zwiekszone o:

a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych;

b) odsetki od srodków funduszu;

c) nie wykorzystane srodki zakladowego funduszu socjalnego;

d) inne srodki okreslone w odrebnych przepisach;

2



ponosi

pracowniku uprawnionym do

np. dziecko lub niepracujacy

(byli pracownicy Przedszkola), za wyjatkiem

emeryture rodzinna po zmarlym

e) wplywy z oprocentowania pozyczek udzielanych na cele

mieszkaniowe.

5. Dyrektor Przedszkola administruje srodkami funduszu

wszelka odpowiedzialnosc za ich podzial.

6. Decyzja w sprawie przyznania swiadczenia ze srodków funduszu

wymaga uzgodnienia z zakladowymi organizacjami zwiazkowymi

(miedzyzwiazkowy zespól ds. socjalnych).

Do zadan zesDolu ds. socialnvch nalezv:

a) Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej,

b) Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozyczek na cele

mieszkaniowe,

c) Sporzadzanie protokolów z odbytych posiedzen,

d) Przygotowanie wniosków dotyczacych zmian w regulaminie.

7. Obsluge finansowa funduszu realizuje Miejski Zespól Oswiaty w

Slawkowie.

8. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy socjalnej

sa:

a) Pracownicy zatrudnieni na co najmniej 0,5 etatu przez okres

co najmniej 3 miesiecy,

b) Pracownicy przebywajacy na urlopach wychowawczych

zdrowotnych,

c) Emeryci i rencisci

pobierajacych

wspólmalzonku

d) Czlonkowie rodzin po zmarlym pracowniku

e) Dzieci pozostajace na wychowaniu (wlasne, przysposobione,

przyjete na wychowanie w ramach rodziny zastepczej) do lat 18, a

jezeli sie ksztalca w szkole - do czasu ukonczenia nauki, nie dluzej

jednak niz do ukonczenia 25 lat

9. Czlonkiem rodziny po zmarlym

korzystania ze swiadczen funduszu jest

wspólmalzonek
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10. Osoby uprawnione do korzystania ze swiadczen socjalnych

moga ubiegac sie tylko o swiadczenia przewidziane niniejszym

regulaminem.

11. Pomoc socjalna przeznaczona jest dla osób najbardziej

potrzebujacych i korzystanie z niej nie moze byc

przedmiotem roszczen.

12. Przyznawanie swiadczen i uslug socjalnych oraz wysokosc

wyplat ze srodków funduszu uzalezniona jest od sytuacji zyciowej,

rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z

funduszu.

13. Pracownicy oraz emeryci do konca kwietnia kazdego roku

skladaja oswiadczenia o srednim dochodzie na osobe w rodzinie.

14. Nie zlozenie oswiadczenia powoduje zaliczenie osoby

uprawnionej do kategorii o najwyzszych dochodach lub moze

spowodowac nie wyplacenie swiadczenia.

15. W przypadku niewykorzystania funduszy w danym roku

kalendarzowym, pozostale srodki przechodza na rok nastepny.

16. Ustala sie podzial Zakladowego Funduszu Swiadczen

Socjalnych na poszczególne formy dzialalnosci:

a) 70% srodków przeznacza sie na pomoc socjalna,

b) 30% srodków przeznacza sie na cele mieszkaniowe.

II. Pomoc socjalna

1. Srodki na pomoc socjalna przeznacza sie na:

a) dofinansowanie wypoczynku krajowego organizowanego przez

pracownika obslugi i administracji we wlasnym zakresie

b) dofinansowanie wypoczynku krajowego organizowanego przez

emerytów i rencistów we wlasnym zakresie
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c) dofinansowanie krajowego wypoczynku dzieci pracowników,

organizowanego indywidualnie lub w formie kolonii, obozów

wypoczynkowych, "zielonych kolonii"

d) dofinansowanie wypoczynku organizowanego w formie turystyki

grupowej, dzialalnosc kulturalno - oswiatowa (zakup biletów wstepu)

e) pomoc rzeczowa i finansowa przyznawana dla osób znajdujacych

sie w trudnej sytuacji zyciowej, materialnej i rodzinnej, zdrowotnej lub

mieszkaniowej,

f) finansowanie imprez okolicznosciowych - organizacja skromnych

poczestunków .

g) finansowanie upominków dla pracowników odchodzacych na

emeryture

h) finansowanie swiadczen okolicznosciowych (np. paczki lub bony

swiateczne)

2. Ze srodków przeznaczonych na cel socjalny wydziela sie srodki

finansowe przeznaczone na wyplate swiadczen urlopowych dla

nauczycieli.

3. Wysokosc srodków finansowych przeznaczonych na wyplate

swiadczenia urlopowego okresla art.53ust.1a Karty Nauczyciela i

ustawa o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych.

4. Swiadczenie urlopowe dla nauczycieli powinno byc wyplacone do

konca sierpnia kazdego roku.

5. Warunki i kryteria dofinansowania swiadczen socjalnych:

a) doplata do wycieczek i biletów na imprezy kulturalno - oswiatowe i
sportowe,

b) podstawe dofinansowania kolonii "zielonych" stanowi czas trwania
.'" , """" ./

kolonii, obozów (min.-l6-dnt) - do-3)O_OJoraGhunko ~

c) podstawa dofinansowania wypoczynku dla pracowników nie

bedacych nauczycielami jest wykorzystanie nieprzerwanie co

najmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego,
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d) pracownicy, emeryci oraz dzieci osoby uprawnionej, moga

skorzystac z dofinansowania do wypoczynku tylko raz w roku

kalendarzowym.

e) pomoc rzeczowa i finansowa dla osób znajdujacych sie w trudnej

sytuacji zyciowej, materialnej i rodzinnej, zdrowotnej lub

mieszkaniowej przyznaje sie w formie zapomogi, jeden raz na dwa

lata. W szczególnych przypadkach mozna przyznac taka zapomoge

czesciej.

6. Tryb zglaszania wniosków i kwalifikowania osób

uprawnionych do korzystania z funduszu:

a) osoby ubiegajace sie o swiadczenia socjalne kieruja wnioski

skladaja je u Dyrektora placówki,

b) zapomogi rzeczowe lub finansowe beda przyznawane na wniosek

zainteresowanych osób uprawnionych. Z wnioskiem o przyznanie

zapomogi osobie uprawnionej moze wystapic takze z wlasnej

inicjatywy pracodawca, grupa pracowników lub zakladowa

organizacja zwiazkowa,

c) przy wiekszej liczbie kandydatów na organizowane wycieczki,

pierwszenstwo posiadaja osoby uprawnione, które z takich

wycieczek nie korzystaly w ostatnim czasie,

d) zgloszone przez pracowników uwagi do sposobu podzialu swiadczen

rozpatrzone beda przez zespól ds. socjalnych oraz pracodawce w

terminie 7 dni od zgloszenia zastrzezenia,

e) informacja o planowanych imprezach kulturalno - oswiatowych i

sportowo - rekreacyjnych podawana bedzie w formie komunikatów.

f) wnioski kwalifikuje Komisja Zakladowego Funduszu Swiadczen

Socjalnych i przedklada do zatwierdzenia Dyrektorowi.

7. Zasady przyznawania swiadczen socjalnych:

I. Wypoczynek:

a) Wypoczynek dla pracowników administracji i obslugi oraz

dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez emerytów i
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rencistów beda ustalane corocznie wg. przyjetych zasad - tabela z

kryteriami przyznania swiadczenia na dany rok

II. Dzialalnosc kulturalno - oswiatowa i turystyczna:

a) doplata do biletów wstepu do kin, teatrów, oper, wystepów

estradowych, imprez sportowych i rekreacyjnych w wysokosci

ustalonej kazdorazowo przez zespól ds. socjalnych,

b) doplata do krajowych wycieczek turystyczno - krajoznawczych

i imprez sportowo - rekreacyjnych w wysokosci ustalanej

kazdorazowo przez zespól ds. socjalnych.

III. Pomoc rzeczowo - finansowa:

a) pomoc rzeczowa i finansowa dla pracowników, emerytów

i rencistów dotknietych wypadkami losowymi lub znajdujacymi

sie w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub

zyciowej (w zaleznosci od sytuacji losowej i dochodów na

czlonka rodziny).

b) podstawe do ustalenia wysokosci przyznawanych swiadczen

stanowi dochód przypadajacy na osobe w rodzinie wykazany
we wniosku lub oswiadczeniu.

IV. Imprezy okolicznosciowe:

a) pozegnanie pracowników odchodzacych na emeryture (zakup

upominku),

b) finansowanie innych imprez okolicznosciowych np. Dzien

Edukacji Narodowej, Dzien Kobiet itp.

II. Cele mieszkaniowe

1. W ramach srodków przeznaczonych na pomoc mieszkaniowa

uprawnieni moga otrzymac zwrotna pozyczke, przeznaczona na:
a) remont mieszkania;
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b) remont domu lub lokalu w domu jednorodzinnym;

c) budowe domu;

d) uzupelnieni wkladu mieszkaniowego;

e) adaptacje pomieszczen na cele mieszkaniowe;

f) wykup lokalu mieszkaniowego.

2. Pozyczkobiorca moze ubiegac sie o pozyczke po splacie poprzedniej

pozyczki.

3. Pozyczki na cele mieszkaniowe udziela sie w miare mozliwosci

finansowych funduszu w kwocie nie wiekszej niz 3000zl (o wysokosci

decyduje Komisja).

4. Pomoc z funduszu przeznaczona na wklad mieszkaniowy lub

budowlany do spóldzielni mieszkaniowej jest przekazywana na konto

bankowe spóldzielni, jesli zgromadzony jest niezbedny wklad wlasny

pozyczkobiorcy.

5. Okres splaty pozyczki wynosi do 3 lat.

6. Wnioski beda rozpatrywane wedlug kolejnosci wplywu i w miare

posiadania srodków.

7. Osobom dotknietym szczególnymi przypadkami losowymi oraz

zamieszkalym na terenach objetych stanem kleski zywiolowej i

dotknietych jej skutkami, pozyczke na remont mieszkan, domów

mieszkalnych przyznaje sie:

a) niezaleznie od czasu jaki uplynal od daty pobrania na ten cel

poprzedniej pozyczki;

b) niezaleznie od tego czy poprzednia pozyczka zostala splacona;

c) w uzasadnionych wypadkach, potwierdzonych przez wlasciwy

terenowy organ administracji panstwowej, kwota pozyczki moze

przekroczyc kwoty ustalone na ten cel;

d) poza kolejnoscia.

Wyzej wymienione zasady stosuje sie w okresie jednego roku od daty

kleski zywiolowej.

8. Pozyczki na pomoc mieszkaniowa z funduszu oprocentowane sa w

wysokosci 3% w skali roku.
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calosci Iub

domu jednorodzinnego (lokalu

- nieruchomosc), na którego

(np. w ciagu 5 lat od okresu

9. Pozyczke na cele wyszczególnione w regulaminie udziela sie po

wypelnieniu wniosku o przyznanie pozyczki mieszkaniowej.

10. Poreczycielami moga byc tylko pracownicy danej jednostki

organizacyjnej i jedna osoba moze byc poreczycielem nie wiecej niz

dla dwóch osób ubiegajacych sie o pozyczke. Dla emerytów

rencistów - dwie osoby zatrudnione na czas nieokreslony.

11. Splata pozyczki rozpoczyna sie nie pózniej niz po uplywie

trzech miesiecy od daty jej przyznania.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach

posiadanych srodków, pozyczki moga byc umorzone w

czesciowo:

a) w przypadku smierci pozyczkobiorcy

13. Nie splacona kwota pozyczki, lacznie z kwota warunkowo

umorzonej pozyczki wraz z odsetkami staje sie natychmiast

wymagalna do splacenia w przypadku:

a) rozwiazania umowy o prace przez pozyczkobiorce w drodze

porzucenia oraz rozwiazania umowy o prace przez zaklad pracy z

winy pozyczkobiorcy;

b) sprzedazy przez pozyczkobiorce

stanowiacego odrebna wlasnosc

budowe pozyczka byla udzielona

pobrania pozyczki);

c) ustania czlonkostwa pozyczkobiorcy spóldzielni budownictwa

mieszkaniowego na skutek wystapienia, wykreslenia lub wykluczenia

przed zamieszkaniem w lokalu spóldzielczym.

14. W przypadku rozwiazania stosunku pracy:

a) przez zaklad pracy, bez winy pracownika, nie powoduje to zmiany

warunków splaty udzielonej pozyczki;

b) w ramach porozumienia miedzy zakladami - pracodawca wyrazajac

zgode na przeniesienie, wystepuje do nowego zakladu pracy (za

zgoda pracownika) o dalsze splacanie przez liste plac nie splaconej

czesci pozyczki i przekazanie tej kwoty na konto bankowe Funduszu
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Socjalnego; nowy pracodawca moze nie splacona pozyczke przez

przejmowanego pracownika w drodze porozumienia miedzy

zakladami splacic jednorazowo na odpowiednie konto;

c) przez pracownika nie splacona pozyczka moze byc splacana ratalnie

tylko za zgoda poreczycieli i Komisji Socjalnej.

15. Urlopy wychowawcze, renty i emerytury nie zwalniaja

pozyczkobiorcy z obowiazku splacania miesiecznych rat z tytulu

pobranej pozyczki.

III. Postanowienia koncowe

l. Cele i formy dzialalnosci socjalnej nie ujete w regulaminie nie moga

byc finansowane ze srodków funduszu do czasu wprowadzenia do

regulaminu stosownych zmian w tym zakresie.

2. Zasady i warunki przyznawania ulg i swiadczen z funduszu odnosza

sie bez wyjatku do wszystkich osób uprawnionych, okreslonych

w niniejszym regulaminie bez wzgledu na ich przynaleznosc i
stanowisko.

3. W szczególnie uzasadnionych okolicznosciach np. przy swiadomie

zanizonym przez pracownika dochodzie w rodzinie pomoc z funduszu

do przyznanej ulgi socjalnej moze byc obnizona.

4. Z postanowieniami niniejszego regulaminu winni byc zapoznani

wszyscy pracownicy, emeryci i rencisci - byli pracownicy. Na

wniosek osoby uprawnionej regulamin powinien byc udostepniony

jej do wgladu na kazde zadanie.

5. Zespól do spraw socjalnych rozpatruje wnioski i przydziela srodki nie

rzadziej niz raz na kwartal.

10



6. Zespól do spraw socjalnych w Miejskim Przedszkolu prowadzi karty

swiadczen socjalnych pracowników oraz bylych pracowników

(emerytów, rencistów), w których eWidencjuje sie wysokosc

i rodzaje przyznawanych swiadczen z Zakladowego Funduszu

Swiadczen Socjalnych.

7 R I . b .. d QIi 0-1 .2006l t . d• egu amin o oWiazuJe poczawszy o : : ; a za wler za

sie z dniem podpisania.

Zalaczniki:
1. Oswiadczenie o dochodach

2. Wniosek o udzielenie pozyczki mieszkaniowej

3. Wniosek o przyznanie zapomogi

4. Oswiadczenie poreczyciela

Organizacja zwiazkowa:
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Regon 001081029
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Zalaczniki:
1. Oswiadczenie o dochodach

2. Wniosek o udzielenie pozyczki mieszkaniowej
3. Wniosek o przyznanie zapomogi
4. Oswiadczenie poreczyciela



Tabela dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego we

wlasnym zakresie przez pracownika/emeryta Miejskiego Przedszkola w

Slawkowie w roku 2012

Dochód na l osobe w rodzinie Kwota dofinansowania przez zaklad
pracydo 1000 zl

700 zl

1001 - 1500 zl

600 zl

powyzej 1500 zl

500 zl

Dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci pracowników - 250 zl na
dziecko.

Tabela dofinansowania do wycieczek organizowanych przez zaklad pracy

Dochód na l osobe w rodzinie Procent dofinansowania przez zaklad
pracydo 1000 zl

95 0Jlo

1001 - 1500 zl

90 0/0

powyzej 1500 zl

85 %

IWIAlH KAUVli\ POLSKIEGO

ZARZAD OC ) .,,~ Nr 34
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Slawków, .

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

OSWIADCZENIE O WYSOKOSCI DOCHODÓW

l. Osoby na utrzymaniu lub pozostajace we wspólnym gospodarstwie domowym

Lp. Nazwisko i imieStopien pokrewienstwaCzy pracujeData urodzenia dziecka
tak/nie

2. Oswiadczenie o wysokosci dochodów

Oswiadczam, ze sredni miesieczny dochód netto z ostatnich 3 miesiecy przypadajacy na

jednego czlonka rodziny wynosi zlotych.

Oswiadczenie skladam w celu okreslenia wysokosci swiadczen udzielanych z Zakladowego

Funduszu Swiadczen Socjalnych.

Stwierdzam wlasnorecznym podpisem prawidlowosc powyzszych danych i jestem swiadom/a

odpowiedzialnosci regulaminowej i karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia o dochodach

(zgodnie z art. 245 kpc). Jednoczesnie wyrazam zgode na gromadzenie i przetwarzanie moich

danych osobowych na potrzeby Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych

M iejscowosc, data Podpis osoby skladajacej oswiadczenie



Oswiadczenie o srednim dochodzie na czlonka rodziny.

Slawków, dn .

imie i nazwisko

adres

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze w roku sredni dochód na czlonka
mojej rodziny z ostatnich trzech miesiecy wyniósl (netto),

(brutto minus skladka ZUS i podatek) zl
(slownie zl)

Oswiadczenie skladam w celu okreslenia wysokosci swiadczen
udzielanych z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych.

data podpis



Wniosek o przyznanie pozyczki z Zakladowego Funduszu
Mieszkaniowego.

imi~' i nazwisko

mIejSCepracy

stanowisko

adres zamieszkania

KOMISJA SOCJALNA

przy MIEJSKIM PRZEDSZKOLU
w Slawkowie

1. Prosze o przyznanie mi ze srodków zakladowego funduszu swiadczen
socjalnych pozyczki w wysokosci zl
(slownie ': )
z przeznaczenIem na ; .

2. Wysokosc dochodu przypadajacego na jednego czlonka mojej rodziny
wynosi : zl
(slownie ..:;.-.: )
co potwierdzaj(zalaczniki do wniosku.

3. Okres splaty - miesiecy.

Data .

podpis wnioskodawcy



WNIOSEK

o przyznanie zapomogi losowej (zdrowotnej)

Slawków dn .

imie i nazwisko

adres zamieszkania

Prosze o przyznanie mi zapomogi losowej z powodu

Data i podpis wnioskodawcy

Do wniosku dolaczam: zaswiadczenie lekarskie
wypis ze szpitala
kserokopie rachunków itp.



Oswiadczenie poreczyciela

Oswiadczam, ze w razie nie placenia rat przez .

wyrazam zgode na pokrycie zadluzenia z pobranej pozyczki z Zakladowego

Funduszu Mieszkaniowego.

W zalaczeniu - potwierdzenie z mojego zakladu pracy o zatrudnieniu na czas

nieokreslony .

Data i czytelny podpis.



OSWIADCZENIE O DOCHODACH I SYTUAC.JI RODZINNEJ

(imie i nazwisko)

(adres)

(numer telefonu)

I. Sytuacja rodzinna (wspólmalzonek, dzieci uczace sie i niepracujace do 25 r.i)

Imie i nazwisko StopienData urodzeniaZa trud n ien ie/

pOkrewienstwa
Nazwa szkoly

. -. --

II. Dochbd rodziny z ostatnich 3 miesiecy

Kwota dochodu

Mój sredni dochód miesieczny netto (z
ostatnich trzech micsiltcy) wynosi:
Mój malzonek osiaga sredni dochód netto(z
ostatnich trzech miesi~cy):
Inne dochody rodziny wynosza:
(alimenty, stypendia, i dodatkowe

wynagrodzenie z poza zakladu pracy):
Razem (dochód w mojej rodzinie) :

Oswiadczam, ze sredni miesieczny dochód z ostatnich trzech miesiecy przypadajacy na

jednego czlonka mojej rodziny wynosi .
/Oswiadc::enie skladam w celu okreslenia wysokosci swiadczen udzielanych:: Zakladowego Funduszu Swiadczen
Socjalnych.
Stwierdzam wlasnorecznym podpisem prall'idlowo.~c powy::s:ych danych i jestem swiadoma/y odpowiedzialnosci
reglIlaminowej i karnej za zlo:cniejalszywego ().\'wiadc=eniao dochodach - zgodnie z 01'1.245 kpc./

(data i podpis)


