
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego
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• 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 2021-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina IZABELIN

Powiat WARSZAWSKI 
ZACHODNI

Ulica UL. 3 MAJA Nr domu 83 Nr lokalu 

Miejscowość HORNÓWEK Kod pocztowy 05-080 Poczta IZABELIN Nr telefonu 

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-06-21

2020-03-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36476515000000 6. Numer KRS 0000621363

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Kamiński Prezes 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

Krzysztof Charchuła Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Wojciech Białas Członek Rady Fundacji TAK

Joanna Miałkowska Członek Rady Fundacji TAK

Artur Mączka-Leonhardt Członek Rady Fundacji TAK

Waldemar Czaplejewicz Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA IM. KSIĘDZA ALEKSANDRA FEDOROWICZA "PRZYJACIELE ALEGO"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
2) INTEGRACJA I REINTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
3) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;
4) PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
5) SZERZENIE PAMIĘCI I KONTYNUOWANIE DZIEŁ MIŁOSIERDZIA KSIĘDZA
ALEKSANDRA FEDOROWICZA ORAZ JEGO BRATA KSIĘDZA TADEUSZA FEDOROWICZA
ORAZ INNYCH OSÓB, KTÓRE ODEGRAŁY ZNACZĄCĄ ROLĘ W HISTORII KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO;
W ramach działalności stałej, Fundacja poprzez swoich wolontariuszy bezpłatnie organizuje
i prowadzi systematyczne spotkania (niektóre z nich odwołane zostały w trakcie pandemii
choć wolontariusze podając do publicznej wiadomości swoje telefony udzielali porad
w miarę potrzeb Osób zainteresowanych). Prócz Osób udzielających porad, informacji prasowych etc. jest wiele 
Osób wykonujących pracę administracyjno/biurową (prowadzenie sekretariatu, strony internetowej, wykonywanie 
potrzebnych, bieżących ulotek i plakatów, wypełnianie i przygotowywanie wniosków i potrzebnych dokumentów, 
pozyskiwanie środków finansowych).
W okresie sprawozdawczym odbywały się:
1/ spotkania grupy wsparcia dla osób z chorobą uzależnienia od alkoholu – wsparcie adresowane jest również dla 
rodzin tychże osób,
2/ dyżury adwokackie dla osób ubogich znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i rodzinnej,
3/ porady psychologiczne dla osób w potrzebie,
4/ warsztaty pisania ikon dla młodzieży i dorosłych.
W omawianym okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała następujące projekty:
6.01.2020 r. – Zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe w pomieszczeniach Fundacji wspólnie ze wszystkimi 
Wolontariuszami i Sympatykami Fundacji. Na spotkaniu obecni byli również Kapłani z Parafii św. Franciszka z Asyżu. 
Pokazano film przygotowany na tę okoliczność, zrealizowany przez Wolontariusza prowadzącego stronę internetową 
podsumowujący cały ubiegły rok 2019. Film do obejrzenia łącznie z relacją ze spotkania na stronie Fundacji.
8.02.2020 r. Na stronie www Fundacji oraz na fb Wolontariuszka Fundacji rozpoczęła prowadzenie blogu o Ks. Alim.
03.2020 r. Fundacja dzięki staraniom mecenasa udzielającego porad w Fundacji zyskała status OPP.
1.03.2020 r. – Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Kostowcu w której proboszczem jest Ks. 
Ludwik Nowakowski (drugi prezes fundacji i niedawny rezydent Izabelińskiej parafii) gościła przedstawicieli naszej 
fundacji. Po każdej Mszy Wolontariusze opowiadali o Ks. Alim, a także działalności Fundacji. Zaprezentowane 
zostały także dotychczasowe publikacje.
3.03.2020 r. Wolontariuszka Fundacji Magda Kamińska przeprowadziła wywiad z Ks. Piotrem Pawlukiewiczem na 
temat Ks. Alego. Ks. Piotr opowiadał o pisaniu swojej pracy doktorskiej i o tym dlaczego zachwyciła go postać 
pierwszego proboszcza z Izabelina. Okazało się, że był to ostatni wywiad przed śmiercią Ks. Piotra, który zmarł 
niespełna miesiąc później. Strona fundacji po opublikowaniu wywiadu miała kilka tysięcy odsłon w ciągu doby.
13.03.2020 r. W pomieszczeniach Fundacji odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie dla wszystkich chętnych 
dotyczące problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Temat omawiał specjalista terapii uzależnień.
05.2020 r. W Radiu Warszawa nagrane zostały dwie audycje promujące postać pierwszego proboszcza z Izabelina
03-08.2020 r. Zajęcia z pisania ikon w pomieszczeniach Fundacji zostały odwołane z uwagi na pandemię. 
Przygotowano filmy instruktarzowe, pomoce i wszyscy chętni mogli skorzystać z zajęć wirtualnych, które cieszyły się 
dużą popularnością.
9.07.2020 r. W tygodniku „Niedziela” ukazał się artykuł Magdy Kamińskiej pt. „Misja Proboszcza trwa” o otrzymanych 
łaskach i cichych cudach za wstawiennictwem Ks. Aleksandra Fedorowicza.
10.07.2020 r. W „Gościu Niedzielnym” ukazał się artykuł o Ks. Aleksandrze Fedorowiczu pt. Święty uśmiechnięty”.
17.07.2020 r. Na portalu Stacja7 archidiecezji warszawskiej ukazał się Materiał o ks. Aleksandrze Magdaleny 
Kamińskiej w 55. rocznicę śmierci Ks. Alego.
18.07.2020 r. Ks. Ali we wspomnieniu ks. prałata Bronisława Piaseckiego – felieton Barbary Sułek-Kowalskiej 
zrealizowany został dla Redakcji Katolickiej PR
07.2020 r. Przez wolontariuszkę Magdalenę Kamińską spisane zostało świadectwo pani Ewy w obecności wikariusza 
ks. Jacka Gomulskiego odnośnie uzdrowienia za wstawiennictwem Ks. Aleksandra Fedorowicza.
2.08.2020 r. Na portalu Idziemy opublikowany został artykuł pt. Niezwykły proboszcz z Izabelina autorstwa Wojciecha 
Świątkiewicza.
3.11.2020 r. Magdalena i Piotr Kamińscy opowiadali o Ks. Aleksandrze w programie TV „Moda na Rodzinę”.
12.2020 r. Od końca listopada trwała wspólna akcja Gminnego Przedszkola W Izabelinie i naszej Fundacji dotycząca 
zbiórki produktów żywnościowych oraz chemicznych. Zaowocowała wieloma darami przyniesionymi do przedszkola 
przez Dzieci i ich Rodziców. Najmłodsi wspólnie z Nauczycielkami koordynującymi akcję zebrały blisko 100 kg darów 
– głównie produktów żywnościowych o przedłużonym terminie, a także środków chemicznych. Zostały one 
spakowane i wraz z listem przekazane 23 grudnia do kilkunastu Rodzin z Sierakowa, Izabelina i Truskawia.
12.2020 r. Dzięki staraniom mecenasa Fundacji Pawła Dziekańskiego ukończone zostały prace nad książką 
„Proboszcz. Opowieść o Ks. Aleksandrze Fedorowiczu, którą napisał Paweł Zuchniewicz. Książka została 
wydrukowana w wydawnictwie Ojców Michalitów. Fundacja otrzymała dotację (50% kosztów) na wydruk i promocję 
książki. W tym czasie na wydruk książki zostały pozyskane również dodatkowe środki.

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

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

zajecia z pisania ikon. 
Celem warsztatów jest zdobywanie umiejętności 
manualnych,pogłębienie wrażliwości duchowej i 
wzrokowej.
Zrozumienie ściśle określonych zasad kanonu ikony
Ostatecznym celem jest pomoc przyszłym ikonografom 
w intensywnym przeżywaniu relacji z Bogiem poprzez 
obraz.
w trakcie zajec uczestnicy poznawali historie  pisania 
ikon, rozne trendy i szkoly pisania ikon. pod okiem 
prowadzacej zajecia, z wykorzystaniem pomocy takich 
jak szablony, przyklady roznych ikon, pisali samodzielnie 
ikony. Duze zaangazowanie mlodziezy w zajeciach. 
Najbardziej aktywni napisali kilkanascie ikon w trakcie 
roku.

0,00 zł

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

50

0
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2 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa

porady prawne. Sa osoby w gminie i parafii, ktorych nie 
stac na prawnika. Dla tych osob Fundacja uruchomila 
bezplatne porady prawne, ktorych udziela wolontariusz- 
adwokat. Sprawy, z ktorymi zglaszaja sie potrzebujacy 
byly roznego rodzaju: od spraw majatkowych, poprzez 
cywilno-prawne, dotyczace sasiedzkiego wspolzycia. 
Wolontariusz- adwokat w sposob merotoryczy udzielal 
informacji, dawal wskazowki co do dalszych krokow, w 
tym w odpowiadajacych sprawie urzedach,
Porady byly czesciowo prowadzone w siedzibie Fundacji, 
a czescio telefonicznie.

0,00 zł

3 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

wsparcie osob uzaleznionych od alkoholu.
Jednym z celow Fundacji jest kontynuacja dziel 
pierwszego proboszcza i patrona Fundacji, ksiedza 
Aleksandra Fedorowicza. W okresie, w ktorym dzialal 
xAli, uzaleznienie od alkoholu bylo wielkim problemem. 
Fundcja poprzez swoich wolontariuszy stara sie te 
dzialalnosc kontynuowac. W 2020 prowadzone byly 
spotkania z osobami w jakims stopniu uzaleznionymi od 
alkoholu oraz z ich najblizszymi. Zajecia prowadzil 
specjalista w tym obszarze z wieloletnia praktyka, 
rowniez w poradni na terenie Gminy.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

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 

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Warsztaty ikon
Celem warsztatów jest zdobywanie umiejętności 
manualnych,pogłębienie wrażliwości duchowej i 
wzrokowej.
Zrozumienie ściśle określonych zasad kanonu ikony
Ostatecznym celem jest pomoc przyszłym 
ikonografom w intensywnym przeżywaniu relacji z 
Bogiem poprzez obraz.

Zagadnienia I stopień I semestr:

-początek sztuki malarstwo
-wiadomości wstępne historia sztuki 
-geneza ikony
-wprowadzenie materiałów :ołówek ,węgiel 
,gumka,tusz.(ekspresja)
-walor-ćwiczenia podstawowe
-kompozycja zasady
-martwa natura (obserwacja z natury)
-historia portret klasyczny -rozpis ikonowy
-historia geometria oblicza Chrystusa (Mandylion)
-historia geometria Chrystusa Pantokratora
-dłonie,włosy,szaty
-perspektywa w ikonie-w odniesieniu do 
perspektywy zbieżnej,barwnej ,klasycznej

Warsztaty obejmują 40 godzin nauki 
 proponowane ćwiczenia będą wykonywane w 
kolorze
techniką jajową-temperową ,akwarelami,węglem 
,ołówkiem,tuszem,

0,00 zł
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 38 028,23 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 32 803,23 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 100,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 4 125,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 18 628,23 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)

36 420,19 zł

1 100,00 zł

0,00 zł

1 100,25 zł

0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 14 175,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 38 620,44 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -592,21 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

17 707,97 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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.

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

2 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)

10 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

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 15 250,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15 250,00 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)

635,42 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

10 000,00 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

Krzysztof Charchuła Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-13

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