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Uwaga:

i zupc|nggowype|nieobowiązanaiest do zgodnogoz prawdą,ś81annego
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pi.nięźne'
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3. W fundacjach prowadąś}ch driala|:ro# gospodarczą:
aGJ.u
,Ę

* jestemczlonklern
mrzędu{odkiedyl:",""7t^'

",Y

ry

tx.
skladnlki m|on|ar.''c'ho.negoo lvartościpoĄłyźei]o o0o z|otych {w prłypadkupoiażdÓw mochanicinych n8lgł
pod'ć rtr.*{, mod.l ifok prodlkcii|: ''.'.'y'ł*'...',.':,fr.ą,.,''.,.'.,''
t/

Powyższeoświadczenie
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