
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica UL. MARIANA 
SMOLUCHOWSKIEGO

Nr domu 7 Nr lokalu 45

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-214 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@jatez.org.pl Strona www www.jatez.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22179331100000 6. Numer KRS 0000441123

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

Małgorzata Bulczak Prezes Zarządu TAK

Magdalena Dawidowska Wiceprezes Zarządu TAK

Iwona Różeńska-Simon 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

Małgorzata Tułodziecka Komisja Rewizyjna TAK

Wioletta Anita Grabowska Komisja Rewizyjna TAK

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU "JA TEŻ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wspierana rozwoju 
osób niepełnosprawnych, osób z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, 
osób z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, oraz osób 
potrzebujących wsparcia w rozwoju; wyrównywanie szans tych osób; 
2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom; 
3. Ochrona i promocja zdrowia; 
4. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
5. Rozwój kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji; 
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
7. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i potrzebujących wsparcia; 
8. Działania na rzecz czynnego udziału osób niepełnosprawnych i 
specjalnej troski w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym kraju; 
9. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami 
związanymi z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych; 
10. Działania na rzecz emerytów i rencistów; 
11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
12. Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży; 
13. Wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz  przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 
15. Promocja i organizacja wolontariatu; 
16. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe w zakresie celów statutowych 
Fundacji; 
17. Skupianie wokół idei Fundacji: lekarzy, naukowców, działaczy 
społecznych, ludzi dobrej woli w kraju i za granicą

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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AD1 - Prowadzenie projektów eukacyjnych, integracyjnych, prowadzenie 
gabinetów terapii, projektów komunikacji, akceptacji
AD2 - Organizowanie spotkań, grup wsparcia, szkoleń. Prowazenie 
projektów wsparcia wychowania, komunikacji, rozwoju społecznego. 
Spotkania z rodzicami małych dzieci
AD3 - Wspólpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, szkolenia z 
pierwszej pomocy, spotkania ze studentami medycyny, spotkania i 
szkolenia z lekarzami
AD4 - Działania na rzecz integracji w szkołach podstawowych, 
wprowadzanie nowych metod edukacyjnych, spotkania z nauczycielami, 
wsparcie w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, warsztaty 
wychowania
Ad5 - Prowadzenie warsztatów Dramy, włączenie w działania Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego I teatru Muzycznegow Gdyni. Udział 
praktykantów z zespołem Downa w wystawach malarskich i eventach 
artystycznych
AD6 - Wsparcie i organizacja prowadzenia zajęć sportowych na koloniach 
oraz sekcji JUDO w klubie ADA JUDO Fun
AD7 - Prowadzenie nieodpłatnej terapii oraz aktywizacji młodzieży, 
działania na rzecz rodzin
AD8 - Rozwój koncepcji pracy na stanowisku OBSŁUGA WIDZA w 
Gdańskim Teatrze szekspirowskim, Teatrze Muzycznym w Gdyni, w biurze 
Fundacji - promowanie idei i wizerunku zawodowego i społecznego osoby 
z zespołem Downa
AD 9 - Właczenie i aktywna komunikacji z organizacjami DSI, EDSA, EASPD 
oraz innymi Fundacjami i Stowarzszeniami na świecie,  udział w wyjazdach 
edukacyjncyh na temat rehabilitacji społecznej i zawodowej w innych 
krajach
AD10 - właczenie dorosłych osób z zespołem Downa pobierających renty 
w aktywne życie społeczne i zawodowe w ramach zatrudnienia, praktyk i 
wolontariatu
AD11 - budowanie wizerunku osób z zespołem Downa w lokalnych 
społecznościach, tworzenie społeczności młodziezy z zD
AD12 - Organizacja zajeć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie wakacji
AD14 - Włączenie w projekty AIESEC, właczenie studentów zagranicznych 
w działania na rzecz podopiecznych Fundacji
AD15 - Wspólpraca i właczanie wolontariuszy z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego w działania Fundacji, 
wolontaiat osób z niepełnosprawnością intelektualną, wolontariat 
rodziców
AD16 - szkolenia
AD17 - Organizacja konferencji, spotkan, eventów. Stała wspólpraca z 
GUMed, właczanie ludzi dobrej woli z biznesu do zaangażowania 
aktywnego w działaniach Fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Projekt - Warsztaty Akceptacji prowadzone w szkole SP57 w formie dramy – prowadzone przez 
trenera dramy oraz dorosłą osobę z zespołem Downa – projekt finansowany przez Fundację ENERGA
Liczba odbiorców – 120 osób
2. Projekt – MOJE MIASTO – projekt samodzielnego poruszania się młodzieży z zespołem Downa na 
wybranych codziennych trasach z domu do szkoły, czy na zajęcia dodatkowe. Projekt realizowany z 
trenerami z środków otrzymanych od Firmy MEDIADEM Elżbieta Dmowska-Mędrzycka w ramach akcji 
Mikołaj i niezła sztuka.
Liczba odbiorców – 12 osób
3. Rozwój nowych form edukacji - kontynuacja i wsparcie procesu edukacji włączającej w polskich 
szkołach i przedszkolach
Cel statutowy – działania na rzecz zmian i postaw edukacyjnych wobec dzieci z zespołem Downa, 
Działania na rzecz włączenie grupy dzieci w celu zapobiegania samotności i zwiększenia możliwości 
wyodrębnienia grupy do zajęć własnych
• Klasa „1A/2A” w SP57 w Gdańsku łącząca 5 dzieci z zespołem Downa i 10 dzieci w normie rozwojowej, 
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bez zaburzeń zachowania. Projekt realizowany we współpracy z władzami miasta Gdańsk, w oparciu o 
innowację edukacyjną dyrektor PPP nr 7 Pani Moniki Gołubiew-Koniecznej
• Współpraca z przedszkolami – kontynuacja współpracy z przedszkolami z zakresu włączania dzieci z 
zespołem Downa do grup integracyjnych, wsparcia nauczycieli w rozwoju z wybranych metod 
edukacyjnych i terapeutycznych – Metoda Krakowska i Oxford NUMICON, wsparcie w poznaniu 
zachowań i możliwości dobrego i skutecznego oddziaływania.
• Szkolenia dla kadr pedagogicznych – szkolenia z zakresu Metod edukacji prowadzonych w Fundacji JA 
TEŻ dla Rad Pedagogicznych i wybranych nauczycieli szkół zainteresowanych podjęciem nowych działań 
na rzecz rozwoju potencjału dzieci realizowane w całej Polsce.
Liczba odbiorców – 90 osób
4. Włączenie Fundacji w członkostwo wielu organizacji międzynarodowych – DSI, EDSA, EASPD w celu 
wymiany doświadczeń oraz poznania systemów rozwoju, wsparcia i działań na rzecz osób z zespołem 
Downa
Cel statutowy – działania na rzecz wiedzy, samodzielności, zmian pozwalających na usprawnienie i 
usamodzielnienie osób z niepełnosprawnościami. Poznanie rozwiązań, implementacja idei
5. Rozwój wiedzy rodziców i opiekunów – spotkania szkoleniowe oraz spotkania i rozmowy z rodzicami 
nowych dzieci
- Stymulacja małego dziecka w domu – wsparcie procesu terapeutycznego przez rodziców
 - Warsztaty wychowania z Zofią Śpiewak
 - Aspekty prawne ubezwłasnowolnienia
 - Warsztaty seksualności
Liczba odbiorców – 45 osób
6. Stałe wsparcie dla rodzin oczekujących dziecka z zespołem Downa oraz rodziców nowo narodzonych 
dzieci realizowane przy współpracy z Poradnią Genetyczną GUM
Cele statutowe – działania na rzecz wsparcia rodzin, działania na rzecz rozwoju edukacji i włączenia 
społecznego dzieci i młodzieży z zespołem Downa
Liczba odbiorców – 18 osób
7. Udział w Konferencjach - upowszechnianie informacji o życiu i funkcjonowaniu rodzin dzieci z 
zespołem Downa – zmiana obrazu
Cele statutowe – Działania na rzecz integracji, włączenia osób z zespołem Downa, oraz osób 
zagrożonym wykluczeniem w życie społeczne, działania na rzecz zmiany postaw społecznych
Konferencja na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu-02.12.2017
• Konferencja na Uniwersytecie Gdańskim – od genotypy do fenotypu w perspektywie psychologii 
rehabilitacji
• Konferencja w Wejherowie 
• „Wokół różnych form terapii” Szkoły Magellanum, „Nauka czytania dzieci z zaburzeniami rozwoju” 
• Dzień Pedagoga Specjalnego, Uniwersytet Gdański, „Praca Metodą Krakowską z dziećmi z 
zaburzeniami”  
8. Warsztaty Rozwoju Mowy – terapia Metodą Krakowską realizowana w okresie 10 dni roboczych w 
formie 5 godzinnych bloków zajęć. Warsztaty organizowane w formule letniej i zimowej w czasie ferii
Cele statutowe – rozwój dzieci w zakresie kompetencji językowych i kompetencji społecznych, pracy w 
grupie, rozwój wiedzy rodziców w zakresie działań codziennych na rzecz wsparcia rozwoju dzieci, 
promocja i rozwój wolontariatu
Liczba odbiorców – 60
9. Zajęcia terapeutyczne – realizowane w formie terapii indywidualnej w miejscach zamieszkania dzieci, 
przedszkolach, Domu Dziecka oraz w gabinetach terapii Fundacji JA TEŻ.
Cele statutowe – rozwój funkcji poznawczych i kompetencji językowych dzieci, wspieranie rodzin w 
zakresie codziennej stymulacji rozwoju dziecka
Liczba odbiorców – 115 dzieci
10. We współpracy z Adą Dadci – Smoliniec – mistrzynią olimpijską judo – kontynuacja współpracy w 
zakresie działania sekcji judo dla młodzieży i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Cel statutowy: działania na rzecz rozwoju, zdrowia i samodzielności. Motywowanie do osiągania 
sukcesów i samodoskonalenia.
Liczba odbiorców – 15 osób
11. Szkolenia z zakresu nowoczesnych metod edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami
Cele statutowe – działania na rzecz edukacji, działania na rzecz rozwoju dzieci poprzez rozwój rodziców 
i terapeutów oraz nauczycieli
• Szkolenia z Metody Krakowskiej
1. Metody badania zagrożenia dysleksją-5.02.2017
2. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych-24.06.2017
3. Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera-26.06.2017
4. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania-04.08.2017
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5. Programowanie języka-05.08.2017
• Rozwój myślenia matematycznego z wykorzystaniem metody Numicon-, SP 57 Gdańsk-2.10.2017, 
Olsztyn-20.10.2017, Ciechanów-8.12.2017
• Wykład edukacyjno-szkoleniowy dla rodziców i pedagogów-SOSW Pelplin-19.05.2017
Liczba odbiorców – 250 osób
12. Projekty miejskie i współpraca z miastem ( Cele statutowe: działania na rzecz rozwoju dzieci, 
wsparcia rodzin
• Projekty: Droga do samodzielności - działania na rzecz wychowania i wsparcia w osiąganiu 
samodzielności – 30 osób)
• Projekt – JA i TY nasz dialog - projekt miał na celu wzmocnienie kompetencji komunikacji wzajemnej 
nastolatków, wraz z nabywaniem doświadczenia w samodzielnym poruszaniu się, kupowaniu i 
planowaniu czynności – 12 osób)
• Projekt – JA TEŻ odpoczywam i rozwijam się – organizacja aktywnego wypoczynku w formie 
warsztatów letnich dla młodzieży - 12 osób

13. Działania integracyjne rodzin
Cel statutowy – integracja rodzin i dzieci. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, przynależności do 
grupy, dostarczenie informacji i opieka nad rodziną
• Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa 
•  Spotkanie opłatkowe oraz wizyta świętego Mikołaja w hotelu Qubus 
• Piknik rodzinny – Leśniczówka Paraszynek
Liczba odbiorców – 60 rodzin
14. Działania zmierzające do usamodzielniania i organizacji czasu wolnego młodzieży 
WARSZTATY DRAMY – MOJE EMOCJE – JA I TY – realizowane z Jarosławem Rebelińskim (wsparcie w 
postaci sal ze strony Szkoły Podstawowej nr 15 – 12 osób)
WYJAZDY USAMODZIELNIAJĄCE – FARMA EDUKACJI, TERAPII I AKTYWIZACJI FETA (finansowe wsparcie 
projektu przez sponsora Many Mornings – 12 osób)
Cel statutowy – tworzenie środowiska młodych ludzi, którzy naucza się sobie wzajemnie pomagać i 
staną się podstawa tworzenia wspólnej przestrzeni życia.

15. Kontynuacja współpracy i współdziałaniu Fundacji z Uniwersytetem Gdańskim w zakresie włączania 
studentów do praktyk i rozwoju wiedzy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
Liczba odbiorców – 35 osób
16. Kontynuacja współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym - prowadzenie spotkań, wykładów 
i warsztatów dla studentów medycyny i pielęgniarstwa GUM. 
Celem spotkań – było zapoznanie studentów z życiem, problemami i trudnościami rodzin z dziećmi z 
niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem pobytu w szpitalu, czy na wizycie 
medycznej. Czym jest i jak funkcjonują rodziny i dzieci z zespołem Downa?,
Czy rodzic dziecka z zespołem Downa traci swoje życie i szansę na pracę?
Cele statutowe 14-15 – działania na rzecz rozwoju wiedzy i zmiany postaw środowiska lekarzy i 
przyszłych nauczycieli, podagogów, psychologów i logopedów
Liczba odbiorców – 45 osób
17. Kontynuacja akcji „Świąteczne pierniczki”. Świąteczne pierniczki pieczone przez rodziców i rodziny 
Fundacji trafiają do biznesu w formie świątecznej akcji wsparcia.
Główne cele statutowe działań – integracja i wsparcie rodzin i dzieci, terapia i działania na rzecz 
rozwoju, rozwój edukacji oraz roli rodziców w procesie rozwoju dziecka, edukacja społeczna o 
niepełnosprawności intelektualnej i zespole Downa, włączanie studentów w działania w celu poznania i 
zaszczepienia idei wolontariatu, działania na rzecz rozwoju współpracy między organizacjami, działania 
wsparcia przyszłości, działania upowszechniania świadomości społecznej wśród pracowników firm
Liczba odbiorców – 500 osób
18. Projekt – Przystanek Szekspir oraz jego kontynuacja SZEKSPIR NA START– działania na rzecz 
aktywizacji zawodowej i włączenia społecznego dorosłych osób z zespołem Downa. Kontynuacja 
współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. Praktyka zawodowa sześciu osób z zespołem Downa 
w biurze obsługi widza teatru. (projekt finansowany z środków sponsora)
Udział w spektaklach, koncertach i eventach organizowanych na terenie teatru
Przygotowanie i powitanie pary książęcej w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim
Liczba odbiorców – 6 osób
19. Zatrudnienie osoby z zespołem Downa w charakterze pomocy biurowej – Emilia Kochańska (24 lata) 
została pracownikiem Fundacji JA TEŻ 
Liczba odbiorców – 1
20. Zaangażowanie dorosłych osób z zespołem Downa w działania wolontariackie na rzecz Fundacji w 
projekcie DROGA DO SAMODZIELNOŚCI
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

350

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

Główne cele statutowe działań  17-19 - Działania na rzecz czynnego udziału osób niepełnosprawnych i 
w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym kraju
Liczba odbiorców – 4 osoby
21. Włączenie się w projekt wolontariatu z organizacją AISEC. Przyjęcie 5 osób ze świata do 
wolontariatu na rzecz organizacji przez całe 5 tygodni wakacji. Organizacja pracy, nadzór merytoryczny 
– praca na rzecz poznania sposobów działania organizacji na całym świecie
Główne cele statutowe – Promocja wolontariatu, działania na rzecz rozwoju wiedzy
Liczba odbiorców – 5 osób
22. Podjęcie prac w zespole powołanym do konsultacji propozycji związanych z wdrożeniem Programu 
Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin ŻA ŻYCIEM
Cele statutowe – zmiana sytuacji społecznej i materialnej osób z zespołem Downa oraz z innymi 
niepełnosprawnościami
Liczba odbiorców – środowisko osób z niepełnosprawnością
23. Przygotowanie i promocja filmów
- Film z realizacji treningów i pracy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim – promocja zatrudnienia i 
włączenia społecznego osób z zespołem Downa w świecie kultury i sztuki
- Filmy na Dzień Zespołu Downa – 3 kategorie wiekowe – Kim jestem i co lubię
 - Piosenka i teledysk piosenki JA TEŻ – realizowany w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w wykonaniu 
zespołu SPARK oraz Artura Gadowskiego
Cele statutowe – zwiększenie akceptacji społecznej, promocja zatrudnienia i włączenia w życie 
społeczne
Liczba odbiorców – mamy nadzieję, że bardzo duża – zasięg Facebooka min 3800 obserwatorów

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 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Działania na rzecz 
dzieci, młodziezy i osób 
dorosłych 
wspomagające ich 
rozwój i pokonywanie 
deficytów, działania 
pozalekcyjne, 
edukacyjne i 
integracyjne.
Fundacja w ramach 
działań nieodpłatych 
realizuje działania 
skupione głównie 
wokół młodziezy i ih 
samodzielności oraz 
integracji - poprzez 
prowadzenie takich 
projektów jak 
Warsztaty Dramy - 
poznanie i zarządzanie 
emocjami, Droga do 
samodzielności, Ja i ty 
nasz Dialog, Moje 
miasto.
Dodatkowo w ramach 
działań nieodpłatnych 
organizowany jest czas 
letniego wypoczynku w 
formie warsztatów 
edukacyjnych.

85.60.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działania właczenia 
osób z zespołem Downa 
w pracę w Gdańskim 
Teatrze 
Szekspirowskiem oraz 
Teatrze Muzycznym w 
Gdyni. Działania 
przygotowania, 
treningu,  integracji 
społecznej, wdrożenia 
w obowiazki 
zawodowe, 
samodzielnego 
poruszania się, 
przestrzegania norm 
społecznych oraz 
wytycznych 
zawodowych. 
Integracja z 
pracownikami oraz 
widzami (Praktyka 
zawodowa). 
Praktykanci realizują się 
w pracy w szatni, na 
rozdzielaniu, 
wybranych salach i 
sektorach. Dodatkowo 
Obsługują wystawy 
artystyczne czy 
konferencje pracując w 
charakterze wsparcia 
dla widzów

85.60.Z

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Edukacja rodzin małych 
dzieci w zakresie 
działań wspierających 
rozwój dziecka, 
szukania równowagi, 
wyznaczania celów, 
myslenie o przyszłości. 
Wzajemne wsparcie 
rodziców. W ramach 
wsparcia Fundacje 
realizuje indywidualne 
spotkania z rodzinami 
nowo narodzonych 
dzieci, interwencje 
szpitalną, grupy 
wsparcia. Żeby 
podnieść mozliwości i 
siłę rodzin zapraszamy 
je na konsultacje, 
warsztaty z zakresu 
wychowania, poznania 
metod pracy z dziećmi. 
W ramach zapobiegania 
wykluczeniu 
organizujemy wspólne 
spotkania rodzin

85.60.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 osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie terapii 
logopedyczno-
pedagogicznej - terapia 
rozwoju mowy. 
Fundacja realizuje 
zajęcia logopedyczno-
terapeutyczne oparte o 
założenia pracy Metodą 
Krakowską oraz 
Metodą NUMICON. 
Głównym założeniem 
terapii indywidualnej i 
grupowej jest rozwój 
kompetencji 
językowych w 
komunikacji z drugim 
człowiekiem. Dla wielu 
dzieci z zaburzeniem 
rozwoju i 
niepełnosprawnością 
intelektualną nauka 
mówienie jest jak 
nauka języka obcego. 
Terapia rozwoju mowy 
wsparta jest nauka 
czytania sylabowego. W 
okresie letnim Fundacja 
realizuje turnusy 
logopedyczno-
terapeutyczne dla 
dzieci z całej Polski. 
Rozówj języka 
traktujemy jak działania 
w zakresie ochrony 
zdrowia. Brak języka u 
naszych dzieci wynika 
właśnie z zaburzeń 
zdrowotnych. 
Organizacja zajęć 
sportowych oraz letiej 
opieki nad dziećmi z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

85.51.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie szkoleń 
dla rodziców, 
pedagogów, lekarzy, 
nauczycieli szkoł i 
przedszkoli.
Fundacja działa atywnie 
na rzecz poznania 
metod pracy jakimi 
pracuje Fundacja. W 
procesie szkoleń i 
warsztatów 
przygotowujemy 
przyszłych terapeutów, 
studentów, nauczycieli i 
rodziców. Poznania 
metod pracy i ich 
zrozumienie 
gwarantuje nam 
wielopodmiotowość 
oddziaływania na 
dziecko. Dodatkowo 
Fundacja realizuje inne 
potrzeby szkoleniowe 
terapeutów i rodziców 
w zakresie prawa, 
edukacji seksualnej, 
samodzielności itp.

85.59.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

Indywidualna terapia 
logopedyczna 
realizowana przez 
logopedów w ramach 
zajęć indywidualnych 
dzieci na terenie 
Fundacji lub w domu 
rodzinnym, a także na 
terenie przedszkoli oraz 
Domu małeggo dziecka. 
Jej celem jest poprawa 
stanu Funkcjonowania 
dziecka poprzez 
opanowanie systemu 
językowego oraz 
myślenie językowe. 
Zaburzenia wynikające 
często z wad 
genetycznych lub 
nabytych dysfunkcji 
utrudniają dzieciom 
rozwój i właczenie 
społeczne. Są 
jednocześnie 
bezpośrednim efektem 
zaburzeń będących 
wynikiem choroby.

86.90.E
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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) 718,299.71 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 217,562.23 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 474,757.49 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 29.99 zł

e) Pozostałe przychody 25,950.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

10,950.00 zł

15,000.00 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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.11.Z Działalność agencji reklamowych. 
Przenaczeniem tych działań jest działania w 
ramach promocji i wspólpracy z firmami 
sponsorującymi działania statutowe Fundacji. 
Działalność rozpoczyna się na etapie ustalenia 
strategi poprzez przygotowanie projektu i 
promowanie działań. Fundacja prowadzi 
działania promocyjne w Internecie, stronie 
WWW, na forach społecznościowych. 
Dodatkowo działania promocyjne realizowane 
sa w postaci artykułów, wywiadów 
publikowanych w prasie, TV oraz na portalach 
informacyjnych. Wszystkie działania promocji 
projektów sponsorskich mają jednoczęsnie 
charakter promowania wizerunku osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną pod kątem 
poszanowania godności, prawa do pracy i 
miejsca w społeczeństwie

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 25,950.00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 65,178.00 zł

0.00 zł

19,497.00 zł

45,681.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 627,171.71 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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 177,090.47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 18,992.82 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 0.00 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: 560,906.15 zł 0.00 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

40,471.76 zł 0.00 zł

455,764.67 zł 0.00 zł

0.00 zł

509.60 zł

63,351.07 zł

809.05 zł 0.00 zł

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

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

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 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)

0.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 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
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0.00 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 
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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 265,730.49 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

10,000.00 zł

10,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 255,730.49 zł

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

265,730.49 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 233,247.87 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 32,482.62 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

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)

0.00 zł

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

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)

22,144.21 zł

7.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

2.00 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)

14.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

14.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 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)

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)

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

1 JA TEŻ odpoczywam i 
rozwijam się

warsztaty i opieka wakacyjna WRS Miasto Gdańsk 10,000.00 zł

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

7,170.00 zł

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

1 Droga do samodzielności Wypracowanie i edukacja w 
zakresie wychowania do 
samodzielności

PFRON środki przekazane przez 
miasto

10,000.00 zł

2 Ja i ty nasz dialog Rozwój kompetencji 
komunikacji wśród młodzieży w 
NI

PFRON / Miasto 5,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

W kosztach administracyjnych obecnie znajdują się koszty utrzymania gabinetów terapii - Fundacja nie posiada 
lokalu miejskiego, ani żadnych preferencji w wynajmie na rynku prywatnym. Bezskutecznie stara się o lokal miejski. 
Koszty gabinetów w przyszłości kluczem zostaną przeniesione na terapię - gdyż w gabinetach odbywa się wyłacznie 
terapia. Po odliczeniu kosztów gabinetów na odpłatnej działalności gospodarczej wyjdzie strata.
W przychodach Fundacji znajdują się kumulowane środki pozyskiwane na działania statutowe w latach poprzednich 
w wysokości 130 tyś. Pozwalają one Fundacji na 4 miesięczną płynność finansową w sytuacji opóźnienia płatności. 
W całości przeznaczone są na działania statutowe.
Fundacja ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu, agencji reklamowych i sprzedaży 
detalicznej. W tym roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

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

organizacji

Małgorzata Bulczak - Prezes 
Zarządu

12.07.2018 roku Data wypełnienia sprawozdania

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

1 MOPS 1
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