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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MODLIŃSKA Nr domu 129 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-186 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 502 066 028

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-05-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14604491000000 6. Numer KRS 0000412653

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

Katarzyna Jadwiga 
Michniewska

Prezes Zarządu TAK

Jarosław Grzegorz 
Michniewski

Członek Zarządu TAK

Piotr Grodkiewicz 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

Iwona Polecka Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Małgorzata Katarzyna 
Moraszka

Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Marek Kośny Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA KORPORACYJNA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EKO CYKL

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Nadrzędnym celem Fundacji jest rozwój społeczeństwa ekologicznego i realizacja zasady 
zrównoważonego rozwoju w praktyce. Cel ten realizowany jest poprzez podejmowanie działań na wielu 
płaszczyznach, skierowanych do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży szkolnej. W roku 2016 do głównych inicjatyw podejmowanych przez fundację można 
zaliczyć:

• Wsparcie placówek oświatowych w celu rozwoju społeczeństwa recyklingu i promowania zasad 
zrównoważonego rozwoju.
Fundacja Eko Cykl od początku działalności dużą uwagę poświęca rozwinięciu potencjału edukacji 
ekologicznej w placówkach oświatowych. W 2016 roku udzielono wsparcia następującym placówkom 
oświatowym:
o Dnia 07.01.2016r. przekazane zostały materiały edukacyjne Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. G. G. 
Gorczyckiego w Bytomiu. Wśród materiałów znalazły się m. in.: walizka Eko-Badacza, gry, puzzle, maty 
edukacyjne oraz zestaw doświadczalny Biodegradacja. 
o Dnia 08.01.2016r. przekazane zostały materiały Zespołowi Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie. Wśród 
materiałów znalazły się m. in.: gry i puzzle z zakresu ochrony środowiska, mata podłogowa dotycząca 
rozkładu odpadów oraz walizka Eko-Badacza.
o Dnia 27.04.2016r. udzielono wsparcia finansowego wyjazdu Drużyny „Kangurowców” na Światową 
Olimpiadę Kreatywności w  Stanach Zjednoczonych. Kreatywność jest jedną z cech, która pozwala 
chronić środowisko naturalne np. poprzez nadanie odpadom drugiego życia. Dzięki Fundacji cecha ta z 
pewnością będzie jeszcze bardziej rozbudzona wśród dzieci ze szkoły Podstawowej w Skokowej. 
Na przełomie listopada i grudnia do Fundacji zgłosiły się kolejne placówki oświatowe z prośbą o 
wsparcie w podejmowanych przez nie działaniach na rzecz edukacji ekologicznej. Zarząd Fundacji 
podjął decyzję o udzieleniu wsparcia kilkunastu kolejnym placówkom. W tym celu dokonano zakupu 
materiałów edukacyjnych, natomiast ich przekazanie nastąpiło już w 2017 roku.

• Przeprowadzenie konkursu promującego upcykling.
W dniach 1-15 grudnia 2016r. Fundacja Eko Cykl przeprowadziła konkurs pt.  „EKOchoinka” dla klas 
szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski. Do konkursu przygotowany 
został regulamin, a informacja o konkursie została przesłana drogą mailową do placówek oświatowych  
z terenu całej Polski i ogłoszona w mediach elektronicznych Fundacji. Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem – nadesłano 189 zgłoszeń choinek wykonanych z odpadów i nimi przyozdobionych.  
Wyłoniono 3 zwycięskie prace oraz wyróżniono 7 kolejnych. Nagrody dla szkół zakupiono ze środków 
otrzymanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpłynęły z tego tytułu na konto 
Fundacji w 2016 roku.
Nagrodzone placówki oświatowe:
o I miejsce – Przedszkole nr 3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim,
o II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach,
o III miejsce – Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach,
o Wyróżnienie – Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
o Wyróżnienie – Przedszkole nr 5 w Krotoszynie,
o Wyróżnienie –  Przedszkole Miejskie nr 231 w Łodzi,
o Wyróżnienie –  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie,
o Wyróżnienie – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Rybniku,
o Wyróżnienie –  Zespół Szkół w Nowym Folwarku,
o Wyróżnienie –  Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi.

• Organizacja wydarzeń o charakterze charytatywnym.
Fundacja Eko Cykl zorganizowała IV bal Charytatywny  oraz aukcję charytatywną podczas 
Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku. Uczestnikom tych wydarzeń przybliżono cele 
statutowe Fundacji, tłumacząc i promując zasadę zrównoważonego rozwoju. W trakcie wydarzeń 
przeprowadzono aukcje przedmiotów artystycznych, które wcześniej zostały podarowane Fundacji 
przez darczyńców. Zebrane środki zostały przekazane do wykorzystania na działanie i cele statutowe 
Fundacji. Ostatecznie udało się zebrać:
o 1.015 zł podczas aukcji na IV Balu Charytatywnym dnia 15.01.2016r.
o 6.435 zł podczas VI Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku Opakowania dnia 14.06.2016r.

• Organizacja spotkań i warsztatów promujących ochronę środowiska. 
W dniach 20 oraz 27.08.2016r. Fundacja Eko Cykl uczestniczyła w kampanii społecznej Urzędu m.st. 
Warszawy „Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto”, mającej na celu zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest 
dbanie o wspólną nadwiślańską przestrzeń oraz sprzątanie po sobie. Zorganizowane zostało stoisko 
informacyjno – edukacyjne, na którym można było zatrzymać się i porozmawiać o prawidłowym 
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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 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)

6900

250

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

postępowaniu z odpadami, wziąć udział w warsztatach, zagrać w ekologiczne gry planszowe oraz kręgle 
stworzone z pustych butelek, a także otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu edukacji 
ekologicznej.
  
• Promowanie zasady zrównoważonego rozwoju oraz działania informacyjne mające na celu 
przyczynianie się do budowy społeczeństwa recyklingu, w tym m.in.: 
o Prowadzenie strony www.fundacja-ekocykl.pl oraz profilu Fundacji w mediach społecznościach 
(facebook) mającym około 1.100 odbiorców. Poprzez wiadomości, ciekawostki, newsy zamieszczane w 
mediach internetowych Fundacja promowała zasadę zrównoważonego rozwoju. 
o Członkostwo w Kapitule Konkursu „Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo”. 
W dniach 12-13 maja 2016 r. przedstawiciel Fundacji Eko Cykl po raz kolejny zasiadł w kapitule 
konkursu „Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo” .
Celem konkursu jest propagowanie proekologicznych projektów przedsiębiorców oraz wskazanie 
negatywnych, niekorzystnych dla środowiska, przykładów ich działań. Konkurs prowadzony jest w 
dwóch kategoriach: kategoria I – Przedsiębiorca efektywny surowcowo – Eko-Hit, z podziałem na Eko-
Hit Produkt i Eko-Hit Usługa; Kategoria II- Przedsiębiorca nieefektywny surowcowo – Eko-Kicz. Celem 
jest także zwrócenie uwagi konsumentów na działalność firm oraz ich podejście do środowiska w 
kontekście wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach. Zwycięzcę w konkursie wyłania 
Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą autorytety świata nauki i biznesu związane z ekologią. 
Poprzez tę inicjatywę Fundacja Eko Cykl dociera ze swoim przekazem do szerokiego grona odbiorców – 
konsumentów i przedsiębiorców www.efektywnysurowcowo.pl.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Wsparcie placówek 
oświatowych materiałami 
dydaktycznymi oraz 
merytorycznie. 
Każda placówka oświatowa 
ma możliwość zgłoszenia 
się do Fundacji z wnioskiem 
o wsparcie w postaci 
zgodnej z celami 
statutowymi Fundacji. Na 
stronie internetowej 
Fundacji zamieszczony jest 
w tym celu formularz 
zgłoszeniowy. Po 
wpłynięciu zgłoszenia do 
Fundacji, Zarząd Fundacji 
decyduje o przydzieleniu 
wsparcia, jego zakresie i 
terminie udzielenia. Przy 
podejmowaniu decyzji 
Zarząd Fundacji promuje te 
ośrodki edukacyjne, której 
już podejmują działania z 
zakresu promowania zasad 
zrównoważonego rozwoju, 
jak np. działalność kół 
ekologicznych czy 
przeprowadzanie akcji 
ekologicznych. Zarząd 
rozpatruje w jaki sposób 
przekazane środki zostaną 
wykorzystane. Jednym z 
celów statutowych Fundacji 
jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych, dlatego 
szczególną uwagę Fundacja 
poświęca wspieraniu 
placówek z małych, ubogich 
miejscowości.
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ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja propaguje zasadę 
zrównoważonego rozwoju 
na wszelkich możliwych 
polach swej działalności. 
Ochrona środowiska jest 
promowana w mediach 
elektronicznych Fundacji 
(strona www oraz profil 
społecznościowy) oraz na 
wydarzeniach 
organizowanych przez 
Fundację lub w których 
Fundacja uczestniczy. 
Wśród wydarzeń, na 
których przedstawiciele 
Fundacji propagują ideę 
budowy społeczeństwa 
recyklingu należy wyróżnić: 
Międzynarodową 
Konferencję Logistyka 
Odzysku oraz Konkurs 
Przedsiębiorca Efektywny 
Surowcowo. Dzięki takim 
działaniom wokół idei 
Fundacji skupiani są 
uczniowie, studenci, 
naukowcy, ekolodzy, 
przedsiębiorcy oraz osoby 
działające na rzecz ochrony 
środowiska. Dzięki 
szerokiemu gronu 
odbiorców Fundacji 
koncepcja 
zrównoważonego rozwoju 
jest przybliżana nie tylko 
najmłodszemu pokoleniu, 
ale również osobom 
starszym, naukowcom, oraz 
przedsiębiorcom, co równie 
efektywnie może przełożyć 
się na poprawę stanu 
środowiska naturalnego 
oraz budowanie 
społeczeństwa recyklingu w 
Polsce.

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
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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) 54,591.98 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22,270.60 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7,200.00 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Działalnością odpłatną 
pożytku publicznego 
Fundacji są przychody 
uzyskane ze sprzedaży 
licytacyjnej bądź sprzedaży 
w jakiejkolwiek innej formie 
przedmiotów darowizny 
stanowiących własność 
Fundacji. Sprzedaż 
licytacyjna przedmiotów 
była prowadzona na IV balu 
Charytatywnym  oraz 
podczas Międzynarodowej 
Konferencji Logistyka 
Odzysku. Uczestnikom tych 
wydarzeń przybliżono cele 
statutowe Fundacji, 
tłumacząc i promując 
zasadę zrównoważonego 
rozwoju. Środki pozyskane 
w ten sposób były 
wykorzystywane na 
prowadzenie działalności 
statutowej - udzielanie 
wsparcia  placówkom 
oświatowym, które 
prowadzą lub chcą 
prowadzić działania na 
rzecz ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju.

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
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 25,121.38 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 22,270.60 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 4,795.60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,795.60 zł

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

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)

10,834.04 zł

11,243.62 zł

0.00 zł

6,169.67 zł

10,313.36 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.)

własność

1 Zakup nagród rzeczowych w konkursie EKOchoinka - wyłoniono 3 zwycięskie prace oraz przyznano 
7 wyróżnień. Konkurs promował powtórne wykorzystanie odpadów.

4,795.60 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

38,560.69 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 38,560.69 zł

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

16,031.29 zł

12,221.12 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł
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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)

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

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

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)

1.00 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 2,000.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,000.00 zł2. 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

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

organizacji

Katarzyna Jadwiga Michniewska, 
Jarosław Grzegorz Michniewski, 

Piotr Grodkiewicz, 14.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

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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