
Fundacja dla Wolności
03-913 Warszawa
ul. Angorska 19/U-1

BILANS   

na dzień  31 grudnia 2015 r.

AKTYWA 31.12.2014 31.12.2015

A. Aktywa trwałe   0,00  2 381,58

    I. Wartości niematerialne i prawne   
   II. Rzeczowe aktywa trwałe
  III. Należności długoterminowe   0,00  2 381,58

  IV. Pozostałe aktywa trwałe

B. Aktywa obrotowe  18 797,19  29 873,29

    I. Zapasy 
   II. Należności krótkoterminowe  2 710,31  1 069,51
  III. Środki pieniężne  15 869,82  20 702,63
  IV. Rozliczenia międzyokresowe   217,06  8 101,15
   V. Pozostałe aktywa obrotowe

Aktywa razem  18 797,19  32 254,87

PASYWA 31.12.2014 31.12.2015

A. Kapitał (fundusz) własny - 15 773,08 - 13 225,01

    I. Kapitał (fundusz) podstawowy  1 000,00  1 000,00
   II. Należne wpłaty na kapitał
  III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - 16 773,08  2 548,07
  IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych - 16 773,08
   V. Inne

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  34 570,27  45 479,88

    I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek  29 427,55  15 678,88
   II. Zobowiązania pozostałe  5 142,72  5 162,16
  III. Rezerwy na zobowiązania
  IV. Rozliczenia międzyokresowe   0,00  24 638,84

Pasywa razem  18 797,19  32 254,87

Prowadzący księgi:
Jolanta Skrzypczak                                                                                                                             

data podpis

Zarząd:
                                                                                                                    
data podpis

Magdalena Zaborowska                                                                                                                              
data podpis

Krzysztof Jarymowicz          



Fundacja dla Wolności
03-913 Warszawa
ul. Angorska 19/U-1

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
za okres  od  1 stycznia 2015 r.  do  31 grudnia 2015 r.

POZYCJA 31.12.2014 31.12.2015

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi  208 871,03  324 440,06

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej  225 221,79  321 414,76

    I. Amortyzacja
   II. Zużycie materiałów i energii  18 214,17  45 173,92
  III. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  63 738,08  89 104,31
   IV. Pozostałe koszty rodzajowe  143 269,54  187 136,53

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja aktywów   18,22   184,01

   I. Przychody finansowe   18,22   184,01
  II. Inne przychody i zyski

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja aktywów   440,54   661,24

   I. Koszty finansowe   440,54   661,24
  II. Inne koszty i straty

E. Podatek dochodowy   0,00   0,00

F. Wynik finansowy netto ogółem - 16 773,08  2 548,07

   I. Nadwyżka przychodów nad kosztami   2 548,07
  II. Nadwyżka kosztów nad przychodami - 16 773,08  

Prowadzący księgi:
Jolanta Skrzypczak                                                                                                                             

data podpis

Zarząd:
                                                                                                                    
data podpis

Magdalena Zaborowska                                                                                                                               
data podpis

Krzysztof Jarymowicz          



FUNDACJA DLA WOLNOŚCI
03-913 Warszawa
ul. Angorska 19/U-1

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego
za okres od  1 stycznia 2015 r.  do  31 grudnia 2015 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Fundacja dla Wolności z siedzibą w Warszawie, przy ul. Angorskiej 19/ U-1 została zarejestrowana 23 
grudnia  2004  r.  w Sądzie  Rejonowym dla  m.  st.  Warszawy,  XX Wydział  Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000224819.
W dniu 20 kwietnia 2009 r. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Przedmiotem działalności Fundacji jest:
a) dążenie do  rozwoju społeczeństwa opartego  na kryterium równości  oraz  zwalczanie  wykluczenia 

społecznego,
b) popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej poprzez organizację i wspieranie 

inicjatyw poszerzających wiedzę i propagujących przestrzeganie praw człowieka oraz innych praw i 
obowiązków obywateli,

c) popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, wolności dostępu do informacji 
oraz wolności dostępu do kształcenia,

d) popularyzowanie integracji  europejskiej  oraz wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami 
globalnymi.

2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres  od  1 stycznia  2015 r.  do  31  grudnia 2015 r. 
Sprawozdanie to nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację 
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.  Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez nią działalności.

4. Zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro

Fundacja  sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 do ustawy  z 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami).
Fundacja korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny

5. Metody wyceny majątku oraz przychodów i kosztów

Aktywa i  pasywa  wycenione  zostały według  zasad  określonych  w ustawie  z  29  września  1994  r. o  
rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), przy czym:
Środki  trwałe  wykazywane są  według cen  nabycia.  Amortyzacja  ujęta  w kosztach  zgodnie  z  planem 
amortyzacji, naliczana jest metodą liniową poczynając od miesiąca, w którym przyjęto środki trwałe do 
eksploatacji. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 PLN zaliczane są do kosztów w 
momencie przyjęcia do użytkowania. 
Należności i zobowiązania krajowe wykazane są w kwocie nominalnej. 
Należności  i  zobowiązania  wyrażone w walucie  obcej  wyceniane  były w ciągu  roku obrotowego  po 
średnim kursie  NBP  ogłoszonym w ostatnim dniu  roboczym poprzedzającym dzień  przeprowadzenia 
operacji.  Środki pieniężne w walucie obcej  wyceniane były w ciągu roku obrotowego według kursów 
stosowanych w dniu dokonania operacji przez bank prowadzący rachunek walutowy. 
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej  oraz środki pieniężne w walucie obcej na dzień 
bilansowy nie występują.
Nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na dzień bilansowy wykazano w rachunku 
wyników jako koszty finansowe.
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DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

I.   Wyjaśnienia do bilansu

1.     Wykaz zmian wartości majątku trwałego (sprzęt komputerowy) w ciągu roku obrotowego (w PLN):

wartość początkowa:

grupa
stan na 

początek roku
zwiększenia zmniejszenia

stan na 
koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 4.448,00 0,00 0,00 4.448,00

ogółem 4.448,00 0,00 0,00 4.448,00

umorzenie:

grupa
stan na 

początek roku
zwiększenia zmniejszenia

stan na 
koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 4.448,00 0,00 0,00 4.448,00

ogółem 4.448,00 0,00 0,00 4.448,00

wartość netto:

grupa stan na początek roku stan na koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 0,00 0,00

ogółem 0,00 0,00

2. Należności długoterminowe w kwocie 2.381,58 obejmują kaucję za lokal będący siedzibą Fundacji.
Należności krótkoterminowe stanowią należności od dostawców w kwocie 1.069,51 PLN. 
Nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności.

3. Środki pieniężne w kwocie 20.702,63 PLN obejmują środki pieniężne w kasie w kwocie 598,59 PLN oraz 
na rachunkach bankowych w kwocie 20.104,04 PLN. 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach obejmują (w PLN):
 

tytuł stan na początek roku stan na koniec roku

ubezpieczenia 66,60 98,91

domeny internetowe 150,46 149,21

przychody  dotyczące  bieżącego  okresu, 
otrzymane w następnym okresie

0,00 7.853,03

ogółem 217,06 8.101,15

5. Fundacja nie posiada udziałów i akcji.

6. Fundusz statutowy Fundacji wynosi 1.000,00 PLN i nie był zwiększany w ciągu roku obrotowego. 

7. Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a 
także nie zaciąga zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
Fundacja nie udzielała i nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.
Zobowiązania warunkowe i zabezpieczone na majątku Fundacji nie wystąpiły.
Zobowiązania finansowe stanowią pożyczki od osób fizycznych na łączną kwotę 15.678,88 PLN wraz z 
odsetkami w kwocie 678,88 PLN, z terminem spłaty 31 grudnia 2015 r.

8. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
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Zobowiązania krótkoterminowe stanowią:
– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 391,94 PLN 
– zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie 3.336,90 PLN 
– pozostałe zobowiązania w kwocie 1.433,32 PLN. 

9. Rozliczenia międzyokresowe pasywne w kwocie 24.638,84PLN obejmują przychody przyszłych okresów 
– czyli kwoty otrzymane w okresie sprawozdawczym, a dotyczące wydatków statutowych, które zostaną 
poniesione w następnym okresie.

II.   Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Przychody z działalności statutowej stanowią otrzymane środki pieniężne od następujących podmiotów 
(w PLN):
działalność odpłatna:
projekt TRENINGI  – wpłaty uczestników (osób fizycznych)    7.810,00
projekt CZTERY STRONY ŚWIATA  – wpłaty uczestników (osób fizycznych)    2.300,00

działalność nieodpłatna:
projekt ETNOLIGA – FMO 143.853,03
projekt ETNOLIGA – wpłaty 1% podatku     1.196,57
pozostałe wpłaty 1% podatku     6.297,48
organizacje z programu Młodzież w Działaniu/Erasmus+   65.163,98
projekt TARGÓWEK – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy   40.478,65
projekt TARGÓWEK – wpłaty osób fizycznych        100,00
projekt TARGÓWEK – Urząd do Spraw Cudzoziemców   15.570,00
projekt JOGA DLA SENIORÓW – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   35.709,28
projekt Play Fair with Others – FARE Network Ltd     4.017,00
projekt PRZYSTANEK WOODSTOCK – Fundacja Stefana Batorego        814,07
pozostałe – darowizny osób fizycznych     1.130,00

2. Koszty realizacji zadań statutowych (w PLN):

działalność odpłatna:
projekt TRENINGI     7.810,00
projekt CZTERY STRONY ŚWIATA     2.300,00

działalność nieodpłatna:
projekt ETNOLIGA 145.049,60
program Młodzież w Działaniu/Erasmus+   73.015,83
projekt TARGÓWEK – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy   40.901,65
projekt TARGÓWEK – Urząd do Spraw Cudzoziemców   15.570,00
projekt JOGA DLA SENIORÓW   35.903,61
projekt PRZYSTANEK WOODSTOCK        814,07

 3. Koszty administracyjne –  opłaty bankowe – wynoszą 50,00 PLN.

4. Pozostałe przychody i zyski obejmują przychody finansowe w postaci odsetek 184,01 PLN.

5. Pozostałe  koszty i  straty obejmują  koszty finansowe w postaci  odsetek  253,95  PLN oraz  nadwyżkę 
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na dzień bilansowy w kwocie 407,29 PLN.
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6. Rozliczenie pozycji różniących wynik finansowy brutto za rok 2015 od dochodu wykazanego w zeznaniu 
podatkowym CIT-8 (w PLN):

Wynik finansowy ogółem 2.548,07

Przychody ujęte w księgach niepodlegające opodatkowaniu, w tym:

storno ujemnych różnic kursowych naliczonych na dzień 31.12.2013
przychody otrzymane w roku 2016

(7.822,20)

(-30,83)
(7.853,03)

Przychody nieujęte w księgach podlegające opodatkowaniu:

nieodpłatne użytkowanie lokalu w okresie 01.01.2015- 01.04.2015
przychody ujęte jako przychody przyszłych okresów

27.065,51

2.426,67
24.638,84

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:

koszty nieodpłatnej działalności statutowej w bieżącym roku 
niezapłacone odsetki
storno ujemnych różnic kursowych naliczonych na dzień 31.12.2013

311. 486,19

311.254,76
251,33
-19,90

Dochód 333.277,57

Dochód zwolniony, przeznaczony na działalność statutową 333.277,57

Prowadzący księgi:

Jolanta Skrzypczak ___________  _________________________________
data  podpis

Zarząd:
Krzysztof Jarymowicz ___________  _________________________________

data  podpis

Magdalena Zaborowska ___________ _________________________________
data podpis
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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. ANGORSKA Nr domu 19 Nr lokalu U-1

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-913 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-612-76-18

Nr faksu E-mail 
info@fundacjadlawolnosci.or
g

Strona www www.fundacjadlawolnosci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-04-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14002141000000 6. Numer KRS 0000224819

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Jerzy Jarymowicz Prezes Zarządu TAK

Magdalena Maria 
Zaborowska

Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Julian Kutyła Członek Rady TAK

Antoni Adamowicz Przewodniczący Rady TAK

Dora Montagna Członek Rady TAK

"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja jest miejscem inicjatyw, badań oraz dyskusji dotyczących 
indywidualnych i zbiorowych ze szczególnym naciskiem na podmioty 
dotknięte dyskryminacją społeczną.
Bazując na zapisach Deklaracji Człowieka przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ, a w szczególności jej artykułach o numerach: 7, 18, 19, 20, 
27 oraz na zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Fundatorzy 
ustanawiają następujące cele Fundacji:
a) Dążenie do rozwoju społeczeństwa opartego na kryterium równości, 
zwalczanie wykluczenia społecznego, dotyczącego w szczególności takich 
grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne, seksualne oraz innych 
grup narażonych na dyskryminację.
b) Popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej 
poprzez organizację i wspieranie inicjatyw poszerzających wiedzę i 
propagujących przestrzeganie praw człowieka oraz innych praw i 
obowiązków obywateli; wspieranie i organizowanie aktywności dążących 
do popularyzacji mechanizmów i wiedzy na temat instytucji 
demokratycznych.
c) Popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, 
wolności dostępu do informacji oraz wolności dostępu do kształcenia.
d) Popularyzowanie integracji europejskiej, jako najlepszego sposobu 
współistnienia krajów i społeczeństw europejskich oraz dążenie do 
dalszego postępowania tego procesu oraz włączania do niego kolejnych 
krajów.
e) Popularyzowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami 
globalnymi oraz dążenie do lepszej współpracy międzynarodowej na rzecz 
rozwiązywania problemów globalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

a) Organizacja i wsparcie kampanii informacyjnych oraz manifestacji 
publicznych, a także wypowiadanie się w sprawach publicznych.
b) Organizacja i wsparcie debat, seminariów, warsztatów, konferencji, 
zjazdów, badań, laboratoriów, wystaw, zawodów sportowych oraz innych 
podobnych inicjatyw.
c) Publikowanie i dystrybucja gier, książek, broszur, ulotek i innych 
materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych, drukowanych i 
elektronicznych.
d) Organizacja i promocja wolontariatu.
e) Przyznawanie nagród i wyróżnień.
f) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami 
samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu oraz innymi instytucjami i osobami 
zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.
g) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku oraz wspieranie rozwoju 
osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych.
h) Ochrona kultury materialnej i kultywowanie rękodzieła.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Etnoliga
Międzykulturowy program sportowy realizujemy od 2005 r. W tym roku odbyły się w Warszawie dwie 
edycje turnieju piłkarskiego według autorskiej metody integracji poprzez sport oraz treningi i sparingi - 
łącznie 230 godz. zajęć dla ok. 500 osób, Polaków i cudzoziemców z ponad 50 krajów. Ponadto 
zorganizowaliśmy 13 wydarzeń dotyczących projektu: od spotkań integracyjnych, przez prezentacje na 
festiwalach muzycznych po turnieje integracyjne dla dzieci polskich i uchodźczych. W kilkunastu 
miastach w całym kraju przeprowadziliśmy też warsztaty antydyskryminacyjne w kontekście działań 
sportowych.

Reveal 2
W ramach międzynarodowego projektu, którego celem jest tworzenie internetowych kursów dla 
wolontariuszy i osób pracujących w trzecim sektorze, byliśmy odpowiedzialni za tłumaczenie 
materiałów i strony www na język polski. Przedstawiciele fundacji brali udział w dwóch zagranicznych 
spotkaniach członków konsorcjum realizującego projekt.

European Voluntary System
Od wielu lat organizujemy wyjazdy wolontariuszy z całej Polski do pracy w organizacjach 
pozarządowych w całej Europie. W 2015 r. rozpoczęły się projekty 5 wolontariuszy na Malcie, w 
Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Ponadto uzyskaliśmy akredytację programu Erasmus+ na goszczenie 
zagranicznych wolontariuszy w Polsce. 

Targówek
W ramach projektu cały rok odbywały się zajęcia edukacyjne, wycieczki i spotkania indywidualne 
wspierające rozwój psychofizyczny i edukację dzieci mieszkających w ośrodku dla cudzoziemców 
Warszawa-Targówek. Były to gry i zabawy, zajęcia plastyczne i sportowe oraz pomoc w odrabianiu 
lekcji. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Spotkania indywidualne (także z 
opiekunami dzieci) obejmowały konsultacje, zajęcia diagnostyczne i wyrównawcze. W ramach projektu 
zrealizowanych zostało ponad 100 godzin wolontariatu (4 osoby). Dwie osoby odbyły praktyki 
studenckie. W czerwcu, wspólnie z ATD Czwarty Świat i Fundacją "Ocalenie" zorganizowaliśmy dzień 
otwarty - wydarzenie integrujące mieszkańców ośrodka z lokalną społecznością: warsztaty graffiti, 
warsztaty żonglerskie, zajęcia sportowe, pokazy tańca, degustacja potraw z różnych stron świata. 
Ponadto, z naszej inicjatywy Duszpasterstwo Akademickie "Freta" zorganizowało zbiórkę biletów 
autobusowych dla rodzin z ośrodka, a Fundacja poprowadziła dla 15 dominikanów spotkanie dotyczące 
pomocy uchodźcom.

College d’Europe
W ramach współpracy z uczelnią, zrealizowaliśmy 12 autorskich zajęć międzykulturowych w świetlicy 
środowiskowej "Chata" w Markach. Spotkania dotyczyły edukacji międzykulturowej i metodologii 
działań projektowych. Prowadzone były w języku angielskim przez 18 studentów we współpracy z 
zespołem Fundacji. 

Sport for Dialogue II
Szkolenie było kontynuacją działań podejmowanych w 2013 i 2014 roku. Dotyczyło dobrych praktyk w 
zakresie wykorzystania sportu do integracji społecznej i budowania dialogu międzykulturowego. W 
projekcie wzięło udział 21 osób z Hiszpanii, Macedonii, Ukrainy, Finlandii, Polski, Włoch i Malty. W 
ramach wizyt studyjnych uczestnicy odwiedzili trzy warszawskie organizacje, wymieniali się 
doświadczeniami, szukali pomysłów na nowe działania. Na zakończenie zorganizowano wydarzenie 
otwarte, mające na celu prezentację efektów szkolenia, organizowane w Muzeum POLIN.

Cztery Strony Świata
Przez cały rok przeprowadziliśmy kilkanaście warsztatów nt. wybranych kultur (Gruzja, Ameryka 
Łacińska, Indie) w różnych placówkach oświatowych, głównie na terenie Warszawy. Zajęcia skierowane 
były do dzieci.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

ORGANIZACJA CZASU 
WOLNEGO I 
WYPOCZYNKU ORAZ 
WSPIERANIE ROZWOJU 
OSOBISTEGO DZIECI, 
MŁODZIEŻY I 
DOROSŁYCH. Zajęcia 
edukacyjne, wycieczki i 
inne działania służące 
wspieraniu rozwoju 
psychofizycznego i 
edukacji dzieci z 
ośrodka dla 
cudzoziemców 
Warszawa-Targówek: 
gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne i sportowe 
oraz pomoc w 
odrabianiu lekcji, a 
także indywidualne 
konsultacje, zajęcia 
diagnostyczne i 
wyrównawcze. 
Działania realizowane 
są w ramach 
długoterminowego 
programu wsparcia 
integracji dzieci 
cudzoziemskich.

85.59.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz 
integracji cudzoziemców

ORGANIZACJA I 
WSPARCIE DEBAT, 
SEMINARIÓW, 
WARSZTATÓW, 
KONFERENCJI, 
ZJAZDÓW, BADAŃ, 
LABORATORIÓW, 
WYSTAW, ZAWODÓW 
SPORTOWYCH ORAZ 
INNYCH PODOBNYCH 
INICJATYW. Integracja 
Polaków i 
cudzoziemców poprzez 
działania sportowe i 
kulturalne. Organizacja 
turniejów sportowych 
dla osób z różnych 
krajów i środowisk w 
celu przełamywania 
uprzedzeń i poszerzania 
wiedzy o innych 
kulturach. Warsztaty 
antydyskryminacyjne w 
kilkunastu miastach, 
spotkania o charakterze 
kulturalnym, inne 
działania promujące 
wielokulturowość.

94.99.Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

ORGANIZACJA I 
PROMOCJA 
WOLONTARIATU. 
Organizacja wyjazdów 
wolontariuszy do pracy 
za granicą w ramach 
programu Erasmus+. 
Promocja programu 
Erasmus+ wśród 
młodzieży. Tworzenie 
możliwości zdobywania 
umiejętności 
(pedagogiczne, 
menadżerskie) przez 
wolontariuszy w 
ramach prowadzonych 
przez fundację 
projektów. Wykonanie 
tłumaczenia strony 
internetowej z kursami 
i testami dla osób 
zainteresowanych 
zarządzaniem 
wolontariatem i 
projektami w 
organizacjach 
pozarządowych, a także 
promocja portalu 
www.revealvolunteerin
g.eu.

94.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

ORGANIZACJA CZASU 
WOLNEGO I 
WYPOCZYNKU ORAZ 
WSPIERANIE ROZWOJU 
OSOBISTEGO DZIECI, 
MŁODZIEŻY I 
DOROSŁYCH. 
Wspieranie rozwoju 
dzieci w wieku 
szkolnym w zakresie 
edukacji 
międzykulturowej i 
rozwoju fizycznego. 1) 
Organizacja autorskich 
warsztatów o 
wybranych kulturach 
świata. Zajęcia 
prowadzone w oparciu 
o metodologię nauki 
przez zabawę i 
doświadczenie. 
Ćwiczenia uczą 
dostrzegania 
podobieństw i różnic 
między kulturami, 
sprzyjają zadawaniu 
pytań. Atutem zajęć 
jest możliwość 
spotkania z 
obcokrajowcem, który 
prowadzi zajęcia w 
parze z pedagogiem. 2) 
Organizacja treningów 
sportowych wspólnych 
dla dzieci z ośrodka dla 
cudzoziemców 
Warszawa-Targówek i 
dzieci Polskich.

85.59.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 324,624.07 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 314,330.06 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10,110.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 184.01 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

209,017.01 zł

51,279.28 zł

40,478.65 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,230.00 zł

0.00 zł

1,230.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,494.05 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 300,774.94 zł
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2.4. Z innych źródeł 15,125.08 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,025.30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,196.57 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 322,076.00 zł 1,196.57 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

311,304.76 zł 1,196.57 zł

10,110.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

661.24 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

1 Etnoliga 1,196.57 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

333,277.57 zł

169.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.9 etatów

16.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 119,474.16 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

37,637.50 zł

36,437.50 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 1,200.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 81,836.66 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

119,474.16 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3,650.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 115,824.16 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

8.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

8.00 osób

10.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

4.00 osób

6.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

5,481.12 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

4,475.06 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

6,777.18 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wspieranie rodzin z Ośrodka 
dla uchodźców w Warszawie

Edukacja i integracja dzieci 
uchodźców

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 40,478.65 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Kurs jogi dla seniorów - 
rozważna aktywność dla 
zdrowia (druga edycja)

Poprawa stanu zdrowia 
seniorów

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

35,709.28 zł

2 Wspieranie rodzin z Ośrodka 
dla uchodźców w Warszawie

Edukacja i integracja dzieci 
uchodźców

Urząd do Spraw Cudzoziemców 15,570.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Jarymowicz, 
31.05.2016 Data wypełnienia sprawozdania
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