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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina MYSŁOWICE

Powiat MYSŁOWICE

Ulica UL. GRUNWALDZKA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość MYSŁOWICE Kod pocztowy 41-400 Poczta MYSŁOWICE Nr telefonu 696914896

Nr faksu E-mail fundacja@po1czlowiek.pl Strona www www.po1czlowiek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36453427700000 6. Numer KRS 0000619975

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

IZABELA PIEKARCZYK PREZES FUNDACJI TAK

ALEKSANDRA SYNOWSKA WICEPREZES FUNDACJI 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

JOANNA KRAL PRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

TAK

AGNIESZKA KURZAK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ALEKSANDRA BUGAJ CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK została ustanowiona by nieść pomoc człowiekowi, który 
znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. 
Człowiekowi bezdomnemu, biednemu, człowiekowi którego dotknęła ciężka choroba czy niepełnosprawność jak i 
młodym utalentowanym ludziom w trudnej sytuacji materialnej.

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

Celem Fundacji MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK jest działalność na rzecz grupy, mającej 
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Pomoc człowiekowi bezdomnemu, biednemu, człowiekowi 
którego dotknęła ciężka choroba czy niepełnosprawność jak i młodym utalentowanym ludziom w trudnej sytuacji 
materialnej.
 W zakresie:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób.
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
5. Działalność charytatywna.
6. Działalność kulturalna.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.
11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
12. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
13. Wspieranie inicjatyw społecznych.
14. Wspieranie dobroczynności.
15. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
16. Działalność w zakresie ochrony środowiska.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej na rzecz osób znajdujących się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej 
lub życiowej w tym niepełnosprawnych.
2. Prowadzenie jadłodajni dla bezdomnych i osób w trudnej sytuacji materialnej.
3. Organizowanie zbiórek żywności, odzieży oraz innych potrzebnych artykułów dla potrzebujących.
4. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem biznesu oraz mediami.
5. Współpracę z wolontariatem.
6. Organizowanie imprez masowych i kampanii społecznych.
7. Organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, szkoleń, form warsztatowych. działań 
instruktorsko - metodycznych, spotkań i wystaw związanych z celami fundacji.
8. Organizowanie koncertów, festiwali, przeglądów filmowych oraz innych przedsięwzięć artystycznych rekreacyjnych 
i sportowych, mających na celu integrację podopiecznych z lokalną społecznością.
9. Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
10. Utworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych w mieście służących spotkaniom młodym ludziom.
11. Wspieranie młodych talentów z uboższych rodzin.
12. Tworzenie programów informacyjnych dla osób potrzebujących i odtrąconych, w szczególności poprzez 
wydawnictwa (biuletyny, podręczniki, plakaty, ulotki oraz bezpośrednie spotkania).
13. Inne formy działania na rzecz promocji osoby ludzkiej i integracji społecznej osób bezdomnych i dotkniętych 
ubóstwem, na miarę możliwości finansowych i personalnych Fundacji.
14. Finansowanie inwestycji remontowo – budowlanych na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej.
15. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do 
ratowania zdrowia lub życia osobom potrzebującym takiej pomocy.
16. Współpraca z ośrodkami rehabilitacyjnymi w celu organizacji rehabilitacji.
17. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
18. Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób 
niepełnosprawnych.
19. Współpraca z Zakładami Pracy Chronionej oraz warsztatami terapii zajęciowej.
20. Szerzenie świadomości wśród rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dotyczącej posiadanych 
dokumentów, orzeczeń oraz pomocy w korzystaniu z możliwości prawnych przy egzekwowaniu przysługujących praw 
z tytuły konkretnej niepełnosprawności.
21. Edukacja rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w celu przywrócenia niepełnosprawnemu możliwie pełnej 
sprawności fizycznej i psychicznej.
22. Pomoc psychologiczna dla rodzin, w których pojawiła sie niepełnosprawność, choroba, ubóstwo czy inna trudna 
sytuacja życiowa oraz integracja tych rodzin.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

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)

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

Człowiek bezdomny, biedny, człowiek którego dotknęła ciężka choroba czy niepełnosprawność 
jak i młodzi utalentowani ludzie w trudnej sytuacji materialnej.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

23. Prowadzenie przedszkola integracyjno - terapeutycznego.
24. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
25. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą i organizowanie kwest pieniężnych zgodnie z 
obowiązującym w Polsce prawem.
26. Działalność wydawniczą.
27. Prowadzenie sklepu internetowego.
28. Konsultacje, udzielanie informacji, doradztwo.
29. Aukcje charytatywne.
30. Promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem internetu.

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

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

100

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

PROJEKT „DUŻE SPRAWY”-WARSZTATY DLA DZIECI-
ROZPOCZĘCIE 5 STYCZEŃ 2017R.
-KONTYNUACJA W ROKU 2018R.
Kontynuacja projektu z roku 2017 na podstawie książki 
Agnieszki Kossowskiej „Duże sprawy w małych 
głowach",która stała się przewodnikiem dla warsztatów 
przedszkolnych.
Fundacji udało się zaopatrzyć wszystkie przedszkola w 
książkę  na podstawie, której już nauczyciele przedszkoli 
sami przeprowadzają warsztaty. Celem było 
opowiedzenie dzieciom,czym jest niepełnosprawność. 
Pokazanie, że niepełnosprawność to inne odczuwanie, 
widzenie, a czasem także inne rozumienie świata.

PROJEKT AMAZING GIRLS AND FANTASTIC BOYS– 
kontynuacja w roku 2018r.
Wystawę Amazing Girls and Fantastic Boys na początku 
stycznia 2018 r. można było  oglądać w Amarantus Sklep 
i Kawiarnia w Mysłowicach przy ulicy Nygi 1.
Głównym celem projektu było podniesienie wartości i 
godności każdego człowieka, jego osiągnięć w oczach 
swoich oraz innych ludzi oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnoty lokalnej wśród mieszkańców miasta. 
Niesamowite osoby można było zobaczyć w naszym 
kalendarzu,który dostępny był w mysłowickich 
placówkach.

KWIECIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
Dnia 28 kwietnia 2018 roku MYSŁOWICKA FUNDACJA PO 
PIERWSZE CZŁOWIEK zorganizowała Dzień Świadomości 
Autyzmu-STOP PRZEMOCY W AUTYZMIE!

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY
we współpracy z firmą Agisflou–med. skierowane 
szczególnie do Rodziców dzieci niepełosprawnych.

0,00 zł

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

AKCJA "WYMIANA CIEPŁA"
W listopadzie 2018 r. kolejny raz Fundacja włączyła 
Mysłowice do akcji WYMIANA CIEPŁA i tym samym 
miasto wpisało się na mapkę ogólnopolskiego 
przedsięwzięcia. Publiczny wieszak na ubrania stanął 
przy Urzędzie Miasta, Przedszkolu nr 5, oraz przy 
Amarantus Sklep i Kawiarnia . Nie tylko bezdomni, ale i 
ubodzy mogli z nich korzystać.
Na wieszaku ustawionym na ulicy można zostawić 
zbędne rzeczy, a marznący po prostu mogą je zabrać. 
Zawiesić - wziąć. Prościej nie można, i w tej prostocie 
całe powodzenie tej akcji. Podpowiadamy, jak 
wykorzystać zbędne już ubrania, by pomóc 
potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.

ZAINICJOWANIE ZBIÓRKI ODZIEŻY DLA OSÓB W 
POTRZEBIE.
MYSŁOWICKA FUNDACJA PO PIERWSZE CZŁOWIEK 
zainicjowała w okresie zimowym zbiórkę odzieży przy 
współpracy Nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 9 im. Bernarda Świerczyny w 
Mysłowicach. Okazano otwartość i hojność. Dary 
odebrała Noclegownia dla mężczyzn w Mysłowicach.

0,00 zł
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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 zysków i strat) 14 986,98 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 986,97 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

3 działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

CIUCH PARTY DLA MAM / DZIECI NA WARSZTAT

Fundacja została zaproszona do towarzyszenia z akcją 
„Wymiana ciepła” w Ciuch party dla mam / Dzieci na 
warsztat. Klub 100 Pociech połączył siły z 
zaprzyjaźnionym Przedszkolem nr 5 w Mysłowicach i 
powstała akcja pełna atrakcji, nie tylko dla dzieci. Cykl 
warsztatów: muzyczne dla maluszków, kreatywne i 
taneczne dla „starszaków” i bajka na dużym ekranie. W 
ten sposób powstała twórcza i bezpieczna strefa dla 
dziecięcej wyobraźni i wybryków. W tym samym czasie 
mamy mogły zrelaksować się podczas „Ciuch Party”. To 
nawiązanie do słynnych „swap’ów”, czyli towarzyskich 
spotkań w ramach których można wymieniać się 
ubraniami, garderobą i akcesoriami dziecięcymi, 
książkami, zabawkami. Dla dzieci to twórcza zabawa, a 
dla mam przyjemny odpoczynek. Towarzyszyły również: 
Sklep i Kawiarnia Amarantus z pysznymi przekąskami, 
porady dietetyczne dla rodziców, zbiórka misiów i 
książek dla dzieci z chorobami onkologicznymi. 
DLA MAM:
Ciuch Party – wymiana ubrań,akcesoriów dziecięcych, 
książek, zabawek i garderoby damskiej.

0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,01 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 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)

17 170,04 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,15 zł

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.

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 17 170,19 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -2 183,21 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 - dodatkowo podać 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
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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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
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)

0 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

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

Druk: NIW-CRSO 7



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 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej 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

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

organizacji

IZABELA PIEKARCZYK
ALEKSANDRA SYNOWSKA Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15

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