
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone 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 2016-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina GNIEZNO

Powiat GNIEŹNIEŃSKI

Ulica Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość DĘBNICA Kod pocztowy 62-271 Poczta DZIAŁYŃ Nr telefonu 519-304-646

Nr faksu E-mail 
scrk.promyk.debnica@wp.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-10-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30221341700000 6. Numer KRS 0000430706

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

Bogumiła Górniak Prezes TAK

Marian Warchał Wiceprezes TAK

Teresa Górna Skarbnik TAK

Agnieszka Filipiak Sekretarz 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

Zdzisław Nitecki Przewodiczący TAK

Jadwiga Czerkawska Członek TAK

Wanda Wietrak Członek TAK

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNO-REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE "PROMYK" DĘBNICA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

180

6

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie  Artystyczno - Rehabilitacyjno - Terapeutyczne  "Promyk"  Dębnica  w  roku   
sprawozdawczym prowadziło działalność nieodpłatną na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, 
integrację europejską oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność 
upowszechniającą kulturę, sztukę i tradycję oraz działalność na rzecz wszechstronnego i 
zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego wsi i aktywizacji ludności wiejskiej. 
Na rzecz osób niepełnosprawnych podjęło następujące działania:
- aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych i starszych do podejmowania obowiązków 
społecznie użytecznych (pomoc w remoncie siedziby Stowarzyszenia i budowę placu rekreacyjnego w 
Dębnicy, organizowanie imprez integracyjnych o charakterze sportowym, kulturalnym i zdrowotnym, 
propagowanie warsztatów rękodzielniczych, wystaw, plenerów, rajdów, popularyzowanie terapeutyki. 
Były to również działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi. 
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 
społeczeństwami polegały na wzajemnych kontaktach organizacji osób niepełnosprawnych z Niemiec 
Teltof Fleming, Dahme i Petkus. Kontakty dotyczyły wymiany doświadczeń rehabilitacyjnych, wspólne 
warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne, prezentacje dóbr kulturalnych, tradycji obu narodów oraz 
działania terapeutyczne.
1. W zakresie rehabilitacji i zdrowia podjęto następujące działania:
- udostępnianie sali rehabilitacyjnej i sprzętu osobom indywidualnym
- wypożyczanie sprzętu do indywidualnych potrzeb osobom ćwiczącym w domu (chodziki, kule, wózki, 
steptery)
- organizowanie spotkań z rehabilitantami na temat „Jak ćwiczyć, żeby sobie nie zaszkodzić”
- pogadanki na temat ukierunkowanego ruchu stymulującego poprawę zdrowia i sprawności fizycznej 
osób z różnymi schorzeniami
- wyjazd na rekreację do Sianożet nad morze.

2. W zakresie kultury prowadzone były działania w zakresie:
- pielęgnowanie tradycji i obrzędów podczas spotkań wielopokoleniowych na wspólnych imprezach 
środowiskowych: święto pyry, kartki świąteczne na Boże Narodzenie, rajd mikołajkowy
- zajęcia arterapeutyczne (tkanina artystyczna, patchworki, aplikacje, haft krzyżykowy, malarstwo 
sztalugowe), warsztaty w Dębnicy i Rogalinku
- wystawa prac wykonanych przez członków Stowarzyszenia w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłecku
- wystawa prac wykonanych podczas warsztatów terapeutycznych w Juterborgu i Petkus (Niemcy) – 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Dom Kultury w Kłecku
- wystawa fotograficzna obrazująca 10-lecie współpracy Stowarzyszenia „Promyk” Dębnica z 
niemieckimi organizacjami osób niepełnosprawnych –  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Druk: MPiPS 2



3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

warsztaty artystyczne, 
rehabilitacja, artterapia: - 
udostępnianie sali 
rehabilitacyjnej i sprzętu 
osobom indywidualnym - 
wypożyczanie sprzętu do 
indywidualnych potrzeb 
osobom ćwiczącym w domu 
(chodziki, kule, wózki, 
steptery) - organizowanie 
spotkań z rehabilitantami 
na temat „Jak ćwiczyć, żeby 
sobie nie zaszkodzić” - 
pogadanki na temat 
ukierunkowanego ruchu 
stymulującego poprawę 
zdrowia i sprawności 
fizycznej osób z różnymi 
schorzeniami - wyjazd na 
rekreację nad morze, 
współpraca ze Specjalnym 
Punktem Przedszkolnym 
"Gniazdko" Gniezno 
działającym na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych - 
tworząc wspólnie prac 
zabaw dla dzieci.
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działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

imprezy integracyjne, 
kulturalne, sportowe: - 
pielęgnowanie tradycji i 
obrzędów podczas spotkań 
wielopokoleniowych na 
wspólnych imprezach 
środowiskowych: święto 
pyry, kartki świąteczne na 
Boże Narodzenie, rajd 
mikołajkowy - zajęcia 
arterapeutyczne (tkanina 
artystyczna, patchworki, 
aplikacje, haft krzyżykowy, 
malarstwo sztalugowe), 
warsztaty w Dębnicy - 
wystawa prac wykonanych 
przez członków 
Stowarzyszenia, warsztaty 
pt. "Chrzcielnice na Szlaku 
Piastowskim w kościołach 
drewnianych i 
zabytkowych"  - wystawa 
prac wykonanych podczas 
w/w warsztatów w 
Publicznej Bibliotece Miasta 
Gniezna, Starostwie 
Powiatowym w Gnieźnie, 
Domie Kultury w Kiszkowie i 
Kłecku, wybudowanie 
letniej sali ćwiczeń dla 
celów rehabilitacyjno - 
rekreacyjnej.

działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami

Przedmiotem działania w 
tej sferze działalności 
pożytku publicznego jest 
współpraca z organizacjami 
osób niepełnosprawnych z 
Niemiec i Węgier: Działania 
na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy 
miedzy społeczeństwami 
polegały na wzajemnych 
kontaktach organizacji osób 
niepełnosprawnych z 
Niemiec Teltof Fleming, 
Dahme i Petkus oraz 
Esztergom. Kontakty 
dotyczyły wymiany 
doświadczeń 
rehabilitacyjnych, wspólne 
warsztaty rękodzielnicze, 
fotograficzne, prezentacje 
dóbr kulturalnych, tradycji 
obu narodów oraz działania 
terapeutyczne. Współpraca 
z Węgrami dotyczy się 
również wzajemnych relacji 
na przestrzeni historyczno - 
kulturalnej.
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4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

warsztaty artystyczne, 
rehabilitacja, artterapia: - 
udostępnianie sali 
rehabilitacyjnej i sprzętu 
osobom indywidualnym - 
wypożyczanie sprzętu do 
indywidualnych potrzeb 
osobom ćwiczącym w domu 
(chodziki, kule, wózki, 
steptery) - organizowanie 
spotkań z rehabilitantami 
na temat „Jak ćwiczyć, żeby 
sobie nie zaszkodzić” - 
pogadanki na temat 
ukierunkowanego ruchu 
stymulującego poprawę 
zdrowia i sprawności 
fizycznej osób z różnymi 
schorzeniami - wyjazd na 
rekreację nad morze, 
współpraca ze Specjalnym 
Punktem Przedszkolnym 
"Gniazdko" Gniezno 
działającym na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych - 
tworząc wspólnie prac 
zabaw dla dzieci.
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działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

imprezy integracyjne, 
kulturalne, sportowe: - 
pielęgnowanie tradycji i 
obrzędów podczas spotkań 
wielopokoleniowych na 
wspólnych imprezach 
środowiskowych: święto 
pyry, kartki świąteczne na 
Boże Narodzenie, rajd 
mikołajkowy - zajęcia 
arterapeutyczne (tkanina 
artystyczna, patchworki, 
aplikacje, haft krzyżykowy, 
malarstwo sztalugowe), 
warsztaty w Dębnicy - 
wystawa prac wykonanych 
przez członków 
Stowarzyszenia, warsztaty 
pt. "Chrzcielnice na Szlaku 
Piastowskim w kościołach 
drewnianych i 
zabytkowych" - wystawa 
prac wykonanych podczas 
w/w warsztatów w 
Publicznej Bibliotece Miasta 
Gniezna, Starostwie 
Powiatowym w Gnieźnie, 
Domie Kultury w Kiszkowie i 
Kłecku, wybudowanie 
letniej sali ćwiczeń dla 
celów rehabilitacyjno - 
rekreacyjnej.

działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami

Przedmiotem działania w 
tej sferze działalności 
pożytku publicznego jest 
współpraca z organizacjami 
osób niepełnosprawnych z 
Niemiec i Węgier: Działania 
na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy 
miedzy społeczeństwami 
polegały na wzajemnych 
kontaktach organizacji osób 
niepełnosprawnych z 
Niemiec Teltof Fleming, 
Dahme i Petkus oraz 
Esztergom. Kontakty 
dotyczyły wymiany 
doświadczeń 
rehabilitacyjnych, wspólne 
warsztaty rękodzielnicze, 
fotograficzne, prezentacje 
dóbr kulturalnych, tradycji 
obu narodów oraz działania 
terapeutyczne. Współpraca 
z Węgrami dotyczy się 
również wzajemnych relacji 
na przestrzeni historyczno - 
kulturalnej.

Druk: MPiPS 6



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 22,567.82 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18,654.82 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,913.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2,060.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 8,359.60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

5,804.93 zł

12,355.31 zł

0.00 zł

0.00 zł

91.25 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 6,953.22 zł

18,251.49 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 18,251.49 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

4,316.33 zł

Druk: MPiPS 7
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4.3. 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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 zatrudnione 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)

0.0 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)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

1 działalność statutowa Stowarzyszenia 8,359.60 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

3.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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SART "Promyk" w Dębnicy, gmina Kłecko, upowszechniało kulturę i sztukę (rękodzieło artystyczne członków), w 
Niemczech (Dahme, Juteborg, Petkus) i na Węgrzech (Esztergom) poprzez warsztaty, wystawy, prezentacje dóbr 
kultury polskiej. Organizowano imprezy plenerowe związane z tradycją ludową. Prowadziło wymianę doświadczeń w 
zakresie rehabilitacji z organami osób niepełnosprawnych z Niemiec i Węgier.
1) Współorganizowano warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Gołąbkach k. 
Trzemeszna (czerwiec 2015 r.).
2) Kontynuowano współpracę z przedszkolem "Gniazdko" dla dzieci niepełnosprawnych w zakresie:
a) szkoleń wychowawców 
b) założenia placu zabaw przy Ośrodku SART "Promyk" w Dębnicy
3) Zagospodarowano teren rekreacyjny - wybudowano letnią salę ćwiczeń dla celów rehabilitacyjno - rekreacyjnych.
4) Realizowano projekt dotyczący współpracy między młodzieżą z Węgier i Polski - ukierunkowany na wzmocnienie 
relacji węgiersko - polskich,
5) Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem "Pomocna dłoń" w celu realizacji rac związanych z terenem 
rekreacyjnym.
6) Zrealizowano projekty:
a) II etap Chrzcielnice na Szlaku Piastowskim w kościołach drewnianych i zabytkowych - warsztaty fotograficzne i 
rękodzielnicze,
b) Wzmocnienie relacji węgiersko- polskich w przestrzeni historyczno - kulturalnej Esztergom - Visegrad, Gniezno - 
Lednica - jako zalążku dla krajów".

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Bogumiła Górniak
30.06.2016r. Data wypełnienia sprawozdania 2016-06-30
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