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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica GDAŃSKA Nr domu 29 Nr lokalu II PIĘTRO

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-715 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426310387

Nr faksu 426310387 E-mail fundzz@gmail.com Strona www www.dzz.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-09-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47240317500000 6. Numer KRS 0000052400

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

Piotr Myśliwiec Pełnomocnik Zarządu NIE

Piotr Potasiak Zastępca Prezesa 
Zarządu

TAK

Barbara Tuszowska-
Kaczmarek

Członek 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

Szymon Ćwikliński Członek TAK

Małgorzata Zawadzka Członek TAK

Leszek Ładziński Członek TAK

FUNDACJA DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin 
ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej albo życiowej, a także dzieciom ciężko 
chorym wymagającym specjalistycznego leczenia. W tym: 
- niedochodowe imprezy publiczne propagujące powyższy cel,
- nieodpłatna działalność informacyjna i reklamowa, szkolenia, publikacje,
- pozaszkolne, nieodpłatne formy edukacji dla w/w dzieci i młodzieży, 
połączone z wypoczynkiem, sportem i rekreacją,
- nieodpłatne zajęcia i imprezy dla dzieci i młodzieży j/w,
- opieka dzienna nad dziećmi i młodzieżą oraz wycieczki krajowe i 
zagraniczne, w tym ferie i wakacje,
- zapewnienie środków rzeczowych dla dzieci i młodzieży oraz 
finansowanie ich niezbędnych potrzeb: posiłki, odzież, pomoce szkolne; 
stypendia, 
- umożliwienie podjęcia prac zarobkowych, zdobycia doświadczeń, 
uczestniczenia w kursach przez młodzież w trudnej sytuacji finansowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja będzie osiągała cel statutowy poprzez:
1. Organizowanie niedochodowych imprez  publicznych propagujących 
cele i działalność Fundacji.
2. Prowadzenie  nieodpłatnej  działalności  informacyjnej  i  reklamowej.
3. Nieodpłatne prowadzenie szkoleń dla osób działających w ramach 
Fundacji oraz z nią współpracujących.
4. Nieodpłatne  organizowanie  zajęć  oraz  imprez  dla  dzieci  i  
młodzieży.
5. Przekazywanie środków rzeczowych dzieciom i młodzieży objętych 
działalnością Fundacji, a  także  finansowanie  ich  niezbędnych  potrzeb.
6. Nieodpłatne organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży 
objętych pomocą Fundacji.
7. Fundowanie stypendiów dla dzieci, młodzieży objętych działalnością 
Fundacji.
8. Organizowanie prac zarobkowych dla młodzieży objętej pomocą 
Fundacji, dających możliwości zdobywania doświadczeń zawodowych. 
9. Organizowanie pozaszkolnych formy edukacji artystycznej i sportowej 
oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 
10. Organizowanie kursów na opiekunów kolonii i kierowników placówek 
wypoczynku. 
11. Prowadzenia  działalności  turystycznej – organizowanie  wycieczek  
krajowych i zagranicznych. 
12. Udzielanie  noclegów  wycieczkom  i  młodzieży,  prowadzenie  
schronisk  i  hosteli.
13. Działalność wydawniczą – publikacje książek i czasopism, również w 
formie elektronicznej.
14. Zdobywanie środków finansowych niezbędnych do realizowania 
potrzeb dzieci w formie darowizn, bądź dzięki prowadzonej działalności 
gospodarczej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opis działalności Fundacji w 2018 roku.

Wstęp 

   2018 rok, jak poprzednie, zaczęliśmy, mając ogromne zaległości finansowe (niektóre zobowiązania sięgają kilku lat). Rok ten 
był równie trudny jak poprzedni. Wśród organizacji pozarządowych trwa silna rywalizacja o uzyskanie zgód m.in. w marketach - 
głównym źródle przychodu naszej Fundacji. Markety coraz mniej chętnie takich zgód udzielają. Administracja lokali 
wynajmowanych przez Fundację od 8 lat uniemożliwia nam działalność, okazało się, że lokale przyznane na działalność 
statutową stanowią zagrożenia dla życia ludzi, Fundacja zaczęła prace adaptacyjne,  a miasto Łódź żądało czynszu za lokale nie 
nadające się do użytku i od 6 lat grozi eksmisją. Na pocz.2013 r. zatrzymaliśmy prace remontowe w budynku na potrzeby 
ośrodka w tym hostelu dla dzieci. Trwa spór na drodze sądowej. We wrześniu 2016 roku wyrzucono Fundację z jej siedziby. 
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Nadmieniamy, że hostel działał i się rozwiał i w latach: koniec 2008 r.- pocz. 2011 r. skorzystało z niego ok. 1500 dzieci. Z 
powodu zakazu nie skorzystało, a mogło by do końca 2018 r skorzystać jeszcze ponad 13000 (łącznie prawie 15 000) dzieci, 
jednak nie mieliśmy już takiej możliwości, co też miało wpływ na kontynuację spadku dochodów (i przychylności sponsorów).

Współpraca ze szkołami. 

     Fundacja od kilkunastu lat współpracuje z setkami szkól w całej Polsce. W 2017r współpraca ze szkołami również jak w latach 
poprzednich przebiegała głównie w formach: 

1. Szkolna Drużyna Baśniowa (Baśniowa sprzedaż zapałek).

     Pierwsza forma to akcje szkolne zewnętrzne - wolontariusze ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich biorą udział 
w animacji teatrzyku Dziewczynki z zapałkami w centrach handlowych i supermarketach. Wolontariusze, czasem  w baśniowych 
kostiumach, bawili się z nami, jednocześnie pakując zakupy i sprzedając klientom marketów Baśniowe Zapałki (duże - pachnące 
- nasączone ekstraktami zapachowymi i inne), a także kartki i inne materiały. Dzieci na miejscu brały udział w zabawach, a w 
razie doraźnej potrzeby otrzymywały indywidualną pomoc, bo do wolontariatu zgłaszały się też dzieci głodne i z innymi 
problemami. Wolontariusze, oprócz dyplomów za udział, zawsze dostawali też poczęstunek na miejscu. Dzieci ubogie z tychże 
szkól, nie tylko te najbardziej zaangażowane  w wolontariat, brały udział w organizowanych przez nas wakacjach i wycieczkach. 
Sprzedaż baśniowych zapałek jest działalnością gospodarczą Fundacji. Sprzedaliśmy m.in. prawie dwieście tysięcy sztuk zapałek 
i innych rekwizytów. Przy okazji informowaliśmy też o możliwości przekazania: „1% dla Dziewczynki z zapałkami”. Akcje 
organizowane w weekend są najczęściej 2 dniowe (piątek sobota) z powody wprowadzenia niedziel wolnych od handlu.
     Angażując dzieci w wolontariat jednocześnie realizowaliśmy nasz cel statutowy – organizowania im czasu wolnego oraz 
wychowania i edukacji przez wolontariat. Dzieci uczestniczące w powyższych akcjach, bawiąc się - robią coś pożytecznego. W 
prawie 100 miastach w kraju przeprowadzono prawie 250 takich akcji weekendowych z udziałem ok. 3 500 wolontariuszy - 9 z 
tych akcji miało formę zbiórek publicznych. Kolejnym ponad dwudziestu akcjom (w Biedronkach) towarzyszyła zbiórka żywności 
– zebrano żywność o wartości kilku tysięcy zł, którą przekazano na potrzeby uczniów uczestniczących w akcjach szkół. Koszty 
takich akcji to: wynagrodzenie opiekuna-animatora, poczęstunki i dyplomy dla wolontariuszy, rachunki telefoniczne, opłacenie 
koordynatorów w biurze (oni pilnują terminów wyznaczonych przez markety, organizują szkolny wolontariat, wybierają szkoły 
mające dogodne położenie względem marketów - tj. koszt statutowy); a koszt delegacji tj. diet, noclegów, przejazdów 
animatora i rekwizytów sprzedaży jest tutaj kosztami działalności gospodarczej. Takie akcje to również zysk z Baśniowej 
Sprzedaży Zapałek, podstawowy dochód Fundacji, który jest przeznaczony na realizację celów statutowych: np. dofinansowanie 
posiłków, organizację ferii, wakacji  i wycieczek. Średni przychód z akcji to 1831 zł - to o 108 zł (6%) mniej niż w roku 
poprzednim (z powodu braku niedziel), koszty jednak prawie się nie zmniejszyły. Część z tych pieniędzy trafiło właśnie do szkół, 
z których byli wolontariusze.

2. Pomoc uczniom szkół.

     Druga podstawowa forma współpracy polega na tym, że szkoły zwracają się do nas o pomoc materialną lub dofinansowanie 
m.in. posiłków, podręczników, wycieczek, księgozbioru szkolnego. Z reguły szkoły pozyskiwały od nas np. 20-50% PRZYCHODU z 
akcji sprzedaży zapałek, co w przypadku słabszych akcji po uwzględnieniu kosztów ich przygotowania bywało wyższe niż 
DOCHÓD z takiej akcji.
     To był kolejny rok w którym, z powodów administracyjnych nie działały: hostel i świetlica, co powodowało, że nie mogliśmy 
zaprosić dzieci z innych miast do Łodzi. Wyjazdy dla dzieci udało się zorganizować dzięki współpracy z ośrodkami 
wypoczynkowymi w Karkonoszach. Szczegóły organizowanych tam Ferii i wakacji poniżej. 

Ferie i Wakacje i Zielona Szkoła. 

       W związku z trudną sytuacją finansową oraz brakiem zgody Administracji na wykorzystanie bazy lokalowej, również w roku 
2018 nie mogliśmy zaprosić do Łodzi dzieci z innych miast, nie organizowaliśmy też jednodniowych zajęć otwartych z powodu 
braku alternatywnego lokalu i nieprzewidywalnej pogody.
      Dzięki współpracy z ośrodkiem wczasów dziecięcych MARGO w Bukowcu koło Karpacza w lutym na 3 siedmiodniowych 
turnusach ferie spędziło 58 dzieci, w tym 27 Łodzi  i 31 z 5 innych miast (Wejherowo, Sulechów, Kalisz, Skarżysko-Kamienna, 
Zgierz). Wśród atrakcji były: Zwiedzanie Kowar, Karpacza, Park Wodny (basen). Dzieci brały udział w wycieczkach pieszych 
obejmujących m.in.: wodospad, zaporę, skocznię narciarską, pokonywanie szlaków górskich. Wśród rozrywek były: ognisko, 
dyskoteka, turniej talentów, zabawy plastyczne, sportowe oraz wokalno-taneczne.
      Na przełomie czerwca i lipca w Szklarskiej Porębie miało zorganizowane 16 dniowe wakacje 23 dzieci z Białegostoku. 
Wakacje 2018 to też kontynuacja współpracy z ośrodkiem w Bukowcu, na trzech 7-dniowych turnusach atrakcyjnie czas 
spędziło 92 dzieci z 14 miejscowości (np. z Kędzierzyna-Koźla, Choszczna, Sulechowa, Wartkowic, Nowego Tomyśla, 
Aleksandrowa, Zielonej Góry, Szadku, Bystrej Podhalanskiej) W programie były m.in. warsztaty tkackie, projekcje slajdów, 
wieczory filmowe oraz atrakcje wspomniane już przy opisie ferii.. 
      Łącznie ferie i wakacje to 176 dzieci na 20 wycieczkach z prawie 17 miejscowości z całej Polski.
      Za wycieczki te Fundacja pobierała opłatę (na pokrycie części kosztów) niektóre dzieci były jednak i z tej opłaty zwolnione  w 
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części lub w całości. Opiekunami  były m.in. osoby po studium pedagogicznym, studenci i magistrowie pedagogiki, nauczyciele i 
inne osoby z uprawnieniami, które ukończyły wymagane kursy. Tu również jak powyżej ponieśliśmy koszty: opiekunów, 
posiłków, telefonów, przejazdów, noclegów, atrakcji. 
 
Zajęcia pozalekcyjne i wolontariat w formie warsztatów. 

     Z powodów Administracyjnych, opisanych wcześniej, w 2018 roku nie udało się uruchomić zajęć pozaszkolnych przy siedzibie 
Fundacji, natomiast były prowadzone warsztaty z wolontariatu odbywały się one w szkołach na terenie Łodzi i Zgierza, były to 
podstawówki, gimnazja i licea. W przeciągu roku przeprowadzono około dwudziestu takich warsztatów, w których wzięło udział 
kilkuset wolontariuszy. Warsztaty poległy m.in. na zapachnianiu ekstraktami zapachowymi pakowaniu do pudełeczek 
baśniowych zapałek. Warsztaty odbywały się głównie w budynkach szkół,  w ramach godzin wychowawczych lub po zajęciach 
lekcyjnych. Na początku zajęć uczniowie słuchali wykładu o idei wolontariatu, o Fundacji "Dziewczynka z zapałkami", jej 
działalności i efektach, jakie przynosi sprzedaż baśniowych zapałek. Dzięki zdobytym informacjom jak działa Fundacja całym 
sercem angażują się w wykonanie paczuszek z zapałkami. 
    W projekt pakowania zapałek zaangażowały się również działające w okolicy Ośrodek Uzależnień i Dom Opieki osób 
starszych, gdzie w zajęciach uczestniczyło kilkudziesięciu wolontariuszy. Była też czwórka licealistów, którzy przychodzili na 
wolontariat do siedziby Fundacji, wykonywali również różne drobne prace, każde z nich przepracowało w ten sposób około pół 
setki godzin. 

Pomoc dla młodzieży. (Pierwsza Praca) 

     Oprócz dzieci, z pomocy Fundacji korzysta młodzież po 16 roku życia, która oprócz wolontariatu podejmując się dłuższej 
współpracy np. sprzedając Baśniowe zapałki w centrach handlowych dostaje stałe wynagrodzenie, co traktujemy jako swojego 
rodzaju stypendium lub kieszonkowe wypłacane w ramach umów cywilnoprawnych. Młodzież Pracująca to nie tylko akcje 
Baśniowej Sprzedaży głównie zapałek w marketach (w której brała udział niemal cała zatrudniona młodzież), ale i pomoc w 
pracach biurowych, gospodarczych czy w opiece nad młodszymi dziećmi, czy w eventach organizowanych przez Fundację. 
Studenci zarabiają na studia, a absolwenci często podejmują pierwszą w życiu pracę, zdobywają doświadczenie m.in. w pracy 
biurowej przez co w przyszłości mogą sobie lepiej radzić na rynku pracy.
     W 2018 roku akcje z Młodzieżą Pracującą w marketach odbywały się tylko w czasie wakacji, tylko poza Łodzią (w Łodzi brak 
zgód w marketach) takich akcji odbyło się 27 w 9 miastach: Nowy Targ, Legnica, Kielce, Mielec Mikołów, Mysłowice, Nowy Sącz, 
Tarnów, Rzeszów. Pięć z tych akcji miało formę zbiórek. Mogło być więcej, ale coraz trudniej jest uzyskać zgody, a konkurencja 
innych Fundacji jest ogromna. Zatrudnionej młodzieży było około 80 osób. Oprócz zbiórki tak jak w latach poprzednich była to 
sprzedaż baśniowych zapałek. 
     Młodzież chętnie zdobywała cenne doświadczenie pracując do kilkunastu dni, a pierwsze godziny były szkoleniowym 
wolontariatem. Była to młodzież często z mniej zamożnych rodzin, a zarobione pieniądze przeznaczała nie tylko na swoje 
potrzeby (nauka, kultura, rozrywka), ale i na wsparcie budżetów domowych, cieszy nas, że mogliśmy pomóc tak dużej liczbie 
młodych ludzi wchodzącym dopiero w dorosłość. Koszt ich wynagrodzenia zawiera się w działalności statutowej.
(Statut: § 7 punkt 8 - Organizowanie prac zarobkowych dla młodzieży objętej pomocą Fundacji, dających możliwości 
zdobywania doświadczeń zawodowych).
     W tym przypadku również jest generowany zysk z Baśniowej Sprzedaży zapałek, ale ten zysk jest symboliczny w porównaniu 
z kosztami, mniejszy, niż z wolontariatu w trakcie roku szkolnego, ale pozwolił nam przetrwać lato, opłacić koszty eksploatacji 
lokalu i najpilniejszych bieżących wydatków wakacyjnych. Koszty to: przygotowanie logistyczne akcji (wynagrodzenia 
pracowników biura), szkolenia, opiekunowie, zakup zapałek, wynagrodzenia opiekunów.

Inne. 

     Prócz pomocy dla uczniów, na prośby skierowane ze szkół, realizujemy też pomoc indywidualną. W przeciągu roku było kilka 
takich przypadków. Odbywały się też happeningi, eventy (np.„Protest Pluszaków”) i Baśniowe Parady (np. ze smokiem w 
Karpaczu) z udziałem wolontariuszy. Bardzo widowiskowo wyglądały „Protesty Pluszaków”, których w okresie letnim i jesienią 
przy sprzyjającej pogodzie zorganizowaliśmy w Łodzi kilkanaście - przed Urzędem Miasta Łodzi oraz 4 takie protesty w 
Warszawie (przed Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą Krajową i 2x Pałacem Prezydenckim). Był to kolorowy 
„kobierzec” złożony z ponad tysiąca pluszowych maskotek Celem protestu było zwrócenie uwagi na sytuację Fundacji, do której 
doprowadził brak współpracy z władzami Łodzi, która uniemożliwia jej normalnie działać i realizować cele statutowe. Tutaj 
główny koszt stanowił transport maskotek na miejsce protestu.  

     W opisany powyżej sposób zrealizowaliśmy większość projektów realizujących cele statutowe.

Świadczenia odpłatne 

     Większość rodziców pokrywała część kosztów związanych np. z przejazdem dzieci na miejsce wypoczynku zimowego, lub 
letniego. Mimo tych opłat ubogie rodziny chętnie korzystały z naszej oferty, bo była bardzo konkurencyjna do innych ofert, a 
dzięki 500+ większość było stać na tą symboliczną opłatę. Żadnych innych opłat Fundacja nie pobierała.

Druk: NIW-CRSO 4



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)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

180 to liczba odbiorców wspartych bezpośrednio przez Fundację, których część pokryła 
częściowe koszty wyjazdów, a część była całkowicie nieodpłatnie. Można tu by jeszcze doliczyć 
ok.80 osób objętych programem dla młodzieży (Pierwsza Praca) oraz osób, które dostały pomoc 
za pośrednictwem współpracujących z nami szkół (np. w postaci obiadów, i inne). Prócz tego 
tysiące dzieci uczestniczyło w zajęciach połączonych z wolontariatem i poczęstunkiem

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

180

39

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

Studenci z zagranicy

     Latem fundacja gościła siódemkę studentów z zagranicy, którzy w ramach wymiany międzynarodowej ISEC/Erasmus 
przyjechali do nas na wolontariat. Pomagali nam przy organizowaniu eventów, prowadzili zajęcia z dziećmi ze Zgierskiej 
świetlicy środowiskowej, uczyli angielskiego. Byli z Egiptu, Algierii, Indii, Chin, Indonezji spędzili u nas półtora miesiąca.

Działalność gospodarcza. (Baśniowa Sprzedaż Zapałek).

     Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców jako sprzedaż hurtowa i 
detaliczna, jednak w rzeczywistości ograniczało się to tylko do detalicznej ‘Baśniowej Sprzedaży’ zapałek i innych materiałów 
przez wolontariuszy i młodzież,  właśnie dzięki zyskowi z tej działalności mogliśmy realizować cele statutowe. Jest to główne 
źródło przychodu Fundacji. Zapałki, książki i pocztówki były sprzedawane przez Młodzież Pracującą głównie w wakacje, oraz 
przez wolontariuszy w ramach Szkolnej Drużyny Baśniowej, co zostało szerzej opisane powyżej. 
     Zysk z tej działalności to dochód uzyskany dzięki Baśniowym Zapałkom minus koszty prowadzenia takich akcji, 
wynagrodzenie animatorów, zakupu zapałek, kartek, książek i innych materiałów oraz koszty delegacji. 

Zbiórka publiczna 

      Ponieważ część marketów wymaga, by akcje miały formę nie Baśniowej Sprzedaży zapałek - działalności gospodarczej, a 
zbiórek publicznych i tak były rozliczane, kontynuowaliśmy projekt rozpoczęty 3 lata wcześniej roku. Zbiórka ta w sierpniu 2014 
r. zarejestrowana została jako permanentna i w jej ramach od stycznia do grudnia 2018 roku przeprowadzono 14 takich akcji. 
Przy 5 akcjach zaangażowaliśmy młodzież, o czym wspominamy powyżej.
     Koszty takich akcji to: dieta opiekuna-animatora, ceny dojazdów i noclegów, rekwizytów, są tutaj kosztami zbiórki publicznej. 
Koordynatorzy w biurze, (którzy, organizują również „Baśniową sprzedaż zapałek”) rachunki telefoniczne, a także dyplomy dla 
wolontariuszy - ze względu na trudność ich wyodrębnienia są tutaj w kosztach działalności gospodarczej, za wyjątkiem 
poczęstunku, który stanowi koszt organizacji czasu wolnego, Zysk jest przeznaczony na realizację celów statutowych np. 
dofinansowanie posiłków, organizację ferii, wakacji i wycieczek. 
    Było też przeprowadzonych kilkanaście zbiórek żywności, która została rozdysponowana potrzebującym przez pedagogów ze 
szkół, z których wolontariusze uczestniczyli w akcjach

Kampania 1% 

      W 2018 roku po trudnościach w latach wcześniejszych, mizernym efekcie kampani, oraz brakiem środków finansowych 
zaniechaliśmy działań, które wymagały by dodatkowych inwestycji.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 promocja i organizacja wolontariatu

Pierwsze działanie jest na granicy dwóch sfer: 
Promocja i organizowanie wolontariatu oraz 
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 
Fundacja organizuje dla dzieci różne zajęcia – 
wolontariat to szczególna z form, która 
uwrażliwia na potrzeby innych, sprawia, że 
czujemy się pożyteczni i potrzebni, uczy 
otwartości pracowitości i odpowiedzialności. 
Wolontariat organizujemy zarówno w siedzibie 
Fundacji (prace porządkowe, przygotowywanie 
rekwizytów: wiązanie i zapachnianie zapałek, 
pakowanie np. do pudełeczek) jak i poza nią: w 
szkołach za zajęciach pozalekcyjnych (jw 
rekwizyty), na różnego rodzaju happeningach i 
ventach, oraz najliczniejsza grupa w marketach 
podczas zbiórek publicznych i sprzedaży 
baśniowych zapałek.

85.60.Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

Wyraża się to jako pomoc społeczna dzieciom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównanie szans tych rodzin i osób. Jest to 
pomoc zarówno materialna jak i finansowa, 
realizowana najczęściej we współpracy ze 
szkołami i za pośrednictwem szkół. Fundacja 
realizuje w ten sposób różne dofinansowania, 
zaspakajając indywidualne potrzeby 
najbiedniejszych uczniów tych szkół. Mogą to 
być między innymi: żywność, posiłki, książki i 
pomoce dydaktyczne, zielone szkoły 
(zapraszaliśmy na wypoczynek organizowany 
przez Fundację, jak i dofinansowanie imprez 
organizowanych przez inne podmioty), leczenie i 
rehabilitacja.

88.99.Z 0,00 zł

3 wypoczynek dzieci i młodzieży

Ferie i Wakacje oraz zielone szkoły zostały 
opisane szczegółowo w punkcie II.1.1  
Zapraszaliśmy dzieci z ubogich rodzin, między 
innymi wskazane przez pedagogów szkolnych, w 
tym aktywnych wolontariuszy. Część dzieci była 
zgłoszona bezpośrednio przez rodziców, którzy 
często dokumentowali swoją sytuację. Opłaty 
nie przekraczają kosztów organizacji 
wypoczynku. Część dzieci korzystała z opisanych 
wycieczek nieodpłatnie – dzieci z 
najbiedniejszych rodzin były zwolnione z opłat 
częściowo (lub pokrywając tylko koszt przejazdu 
na miejsce wypoczynku) bądź w całości.

79.12.Z 3 707,10 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 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 zysków i strat) 661 791,94 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 47 981,20 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Ferie i Wakacje oraz zielone szkoły zostały 
opisane szczegółowo w punkcie II.1.1 
Zapraszaliśmy dzieci z ubogich rodzin, 
między innymi wskazane przez pedagogów 
szkolnych, w tym aktywnych wolontariuszy. 
Część dzieci była zgłoszona bezpośrednio 
przez rodziców, którzy często 
dokumentowali swoją sytuację. Opłaty nie 
przekraczają kosztów organizacji 
wypoczynku. Część dzieci korzystała z 
opisanych wycieczek odpłatnie często 
pokrywając tylko część poniesionych przez 
Fundację kosztów (koszty dojazdu dzieci do 
ośrodka, najmu ośrodka, atrakcji, 
wyżywienia, kadry ). Opłaty wprowadzono 
dlatego, by można było zaprosić na 
wypoczynek większą ilość dzieci.

79.12.Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.99.Z

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS w Rejestrze 
Przedsiębiorców jako sprzedaż hurtowa i detaliczna, jednak w rzeczywistości ograniczało się 
to tylko do detalicznej ‘Baśniowej Sprzedaży’ pachnących zapałek (a także innych rekwizytów) 
przez wolontariuszy i młodzież, głównie na akcjach marketowych, to dzięki zyskowi z tej 
działalności mogliśmy realizować cele statutowe. (Jednak z roku na rok wyniki są coraz 
słabsze i nie wystarczają na pokrycie całości działalności statutowej, która też co roku się 
kurczy. Przyczyną tego kryzysu są m.in. problemy lokalowe i przedłużający się spór z miastem, 
brak zgód na akcje w marketach, braki kadrowe oraz rosnące zadłużenie). Jest to główne 
źródło przychodu Fundacji. Zapałki, książki, kartki i maskotki były sprzedawane przez 
wolontariuszy w ramach Szkolnej Drużyny Baśniowej, oraz przez Młodzież pracującą (głownie 
w wakacje), co zostało opisane w pkt II 1.1. Zyskiem jest przychód minus koszty tych akcji: 
wynagrodzenie animatorów, zakup zapałek, zapachów i innych materiałów oraz koszty 
delegacji, gdyż akcje odbywają się w całej Polce.

Druk: NIW-CRSO 7



b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 83 550,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 515 866,09 zł

d) przychody finansowe 352,23 zł

e) pozostałe przychody 14 042,42 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 48 131,89 zł

2.4. Z innych źródeł 609 952,95 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 707,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

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

w 
tym:

0,00 zł

5 148,82 zł

0,00 zł

42 832,38 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

150,69 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -39 443,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -341 804,48 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 264 726,99 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 859 610,09 zł 3 707,10 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

87 424,30 zł 0,00 zł

425 354,48 zł 3 707,10 zł

251 139,10 zł

901,35 zł

0,00 zł

94 790,86 zł 0,00 zł

0,00 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 264 726,99 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.

Druk: NIW-CRSO 9



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

16 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

13,00 etatów

149 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

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)

4 000 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

4 000 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 489 160,75 zł

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

363 142,81 zł

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

126 017,94 zł

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 100,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 503,16 zł

0 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

288 606,22 zł

288 606,22 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 200 554,53 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 353 714,16 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 9 428,65 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Osoby zatrudnione w działalności odpłatnej wykonywały 
również czynności w sferze działalności nieodpłatnej w 
ramach tej samej umowy bez wydzielania odrębnego 
wynagrodzenia.

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

2 100,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 560,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Potasiak Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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