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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina JASŁO

Powiat JASIELSKI

Ulica KOŁŁĄTAJA Nr domu 1 Nr lokalu 24

Miejscowość JASŁO Kod pocztowy 38-200 Poczta JASŁO Nr telefonu 13 44 64722

Nr faksu E-mail doradca.gdebosz@gmail.com Strona www www.jasloiregion.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-07-02

2005-03-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00080898900000 6. Numer KRS 0000020568

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

WIESŁAW HAP PREZES ZARZĄDU TAK

ANDRZEJ GAWLEWICZ I ZASTĘPCA PREZESA 
ZARZĄDU

TAK

JÓZEF LASKOWSKI SEKRETARZ ZARZĄDU TAK

BARTŁOMIEJ WILK II ZASTĘPCA PREZESA 
ZARZĄDU

TAK

MAGDALENA BIAŁEK ZASTĘPCA SEKRETARZA TAK

PATRYK ŁUKASIK ZASTĘPCA SKARBNIKA TAK

ROBERT MICHAŁOWSKI SKARBNIK TAK

JACEK NAWROCKI CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MARIUSZ SKIBA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

TOMASZ KASPRZYK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MAŁGORZATA WIĘCH-
KETTELE

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

BARBARA ŻEGLEŃ PRZEWODNICZACA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

TERESA FURMANEK-WNĘK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

JÓZEF PIĘKOŚ CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Działalność wydawnicza.
W 2020 r. na rynku wydawniczym pojawiły się dwie publikacje Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego. Pierwszą z nich jest książka pt. „Sławni i zapomniani jaślanie w ciekawostkach i anegdotach”, 
autorstwa Wiesława Hapa. Ukazała się w nakładzie 600 egzemplarzy. Jej bohaterowie związani są z Jasłem a swoją 
działalnością na zawsze zapisali się na kartach historii. Zostali ukazani nie tylko jako postacie „pomnikowe”, ale 
bardziej jako tacy, jakimi byli w rzeczywistości, z takimi jak my wadami, uzależnieniami, śmiesznostkami. Temu też 
służą liczne anegdoty i ciekawostki. W poszczególnych rozdziałach przybliżono obszernie 14 barwnych postaci: 
Antoniego Zolla, Eugeniusza Romera, Jana Szczepanika, Stanisława „Zbyszko” Cyganiewicza, Rudolfa Weigla, 
Stefana Jaracza, Stanisława Pigonia, Hugona Steinhausa, Stanisława Pronia, Henryka Dobrzańskiego, „Hubala”, 
Michała Matyasa, Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza i Karola Myśliwca.
W 2020 r. SMJiRJ wydało również „Kalendarz Jasielski” na 2021 rok w liczbie 500 egzemplarzy. Oprócz części 
kalendarzowej w tej corocznej publikacji znalazły się m.in.: tradycyjnie jasielska książka telefoniczna, kalendarze 
skrócone na kolejne lata, informacje o najważniejszych wydarzeniach w Jaśle od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r., o 
rocznicach w 2021 r. związanych z ludźmi zasłużonymi dla Jasła, wspomnienie o doktorze Stanisławie Proniu i 
stuleciu jasielskiego Chóru „Echo”, zostały przybliżone sylwetki młodych uzdolnionych jaślan, nowe jasielskie murale 
oraz tajniki geocachingu. Wydanie kalendarza było możliwe dzięki wsparciu jasielskich firm, których oferta również  w 
nim się znajduje. 

Działalność programowa. 
1.Konkursy i turnieje.
Początkiem 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie odbytego w 
ostatnich miesiącach 2019 r. zorganizowanego przez Stowarzyszenie i MDK kolejnego - XXV - Konkursu 
Fotograficznego „Jasło - Moje Miasto” o dwóch tematach: „Ślady dawnego Jasła i regionu” oraz „Uchwycić chwilę”. 
Z kolei końcem 2020 r. odbył się XXVI Konkurs Fotograficzny „Jasło – Moje Miasto”, którego temat brzmiał „Ocalić 
od zapomnienia”. Konkurs odbył się pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Nagrodzono 27 laureatów w 
kategoriach szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i w kategorii osób dorosłych.
W 2020 roku, specyficznym ze względu na ograniczenia z powodu koronawirusa, tradycyjna forma Turnieju Wiedzy o 
Jaśle w maju nie odbyła się. Dlatego, aby utrzymać cykliczność tego ważnego projektu, zaproponowaliśmy nieco 
inną formułę wykazania się wiedzą o historii i o dniu dzisiejszym Miasta. Był to konkurs w ramach XXIX Turnieju 
Wiedzy o Jaśle pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Każdy uczeń miał za zadanie zdobyć z różnych źródeł 
informacje na temat mało znanego, zapomnianego, zniszczonego zębem czasu danego obiektu (obiektów) w Jaśle, 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

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

dotrzeć do niego (do nich) i spełnić wymagania stosowne do każdej kategorii. Konkurs został przeprowadzony w 
trzech kategoriach merytorycznych: - praca plastyczna, - praca historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii 
archiwalnych, - prezentacja multimedialna.. Przyznano 18 tytułów laureatów, 13  uczniów otrzymało wyróżnienia I 
stopnia, a 10 uczniów wyróżnienie II stopnia. Nagrodzeni uczniowie reprezentowali 6 szkół podstawowych i 5 szkół 
ponadpodstawowych.

2. Wystawy, konferencje, spotkania, inne działania, udział w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, 
naukowych, patriotycznych, uroczystościach.  
W związku z kolejną rocznicą uwolnienia więźniów w Jaśle oraz organizacją kolejnego Jasielskiego Marszu Wolności 
im. Płka Stanisława Dąbrowy-Kostki w 2020 r. nagraliśmy audycję  pod tytułem: Jasielska Akcja „Pensjonat.” Jest to 
opowieść o bohaterach w charakterze gawędy historycznej, którą opowiada Wiesław Hap - historyk regionalista, 
harcmistrz i prezes SMJiRJ. Ta audycja powstała w ramach realizacji zadania publicznego p.t. „Jaślanie pamiętają o 
historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Jasła. 
Wieczorem 7 sierpnia 2020 r., tuż po 77. rocznicy uwolnienia więźniów w Jaśle, które miało miejsce nocą z 5 na 6 
sierpnia 1943 r., odbył się VIII Jasielski Marsz Wolności im. Płka Stanisława Dąbrowy-Kostki ku czci uczestników i 
ofiar akcji pod kryptonimem „Pensjonat”. 
Nasze Stowarzyszenie w 2020 r. zrealizowało zadanie publiczne „Jaślanie pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej 
Ojczyzny” współfinansowane ze środków budżetu Miasta Jasła. Projekt, trwający trzy miesiące, polegał na 
upamiętnieniu 77. rocznicy Akcji „Pensjonat” oraz 100. rocznicy „Bitwy Warszawskiej” - Cudu nad Wisłą, bitwy pod 
Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. W jego trakcie przygotowano komiks „Akcja Pensjonat” 
autorstwa Piotra Hudymy. W wersji elektronicznej umieszczono go na stronie internetowej SMJiRJ jasloiregion.pl. 
Oprócz tego wydano go w formie papierowej, podobnie jak i uzupełniającą go publikację historyczno-opisową „Tej 
nocy spełnił się sen o wolności” Wiesława Hapa. Zrealizowano też audycję audio „Gawęda o Akcji Pensjonat” W. 
Hapa, również dostępną w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia. Kolejnym efektem projektu 
stała się prezentacja multimedialna „Udział społeczności Jasła i Ziemi Jasielskiej w Bitwie Warszawskiej, w bitwie 
pod Firlejówką i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku” autorstwa Mariusza Skiby. Została zamieszczona na 
stronie  jasloiregion.pl oraz zapisana na płytkach CD. Wydano też folder historyczny na temat „Udział jaślan i 
mieszkańców Ziemi Jasielskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, w Bitwie Warszawskiej i bitwie pod Firlejówką”. 
Wszystkie te materiały zostały nieodpłatnie  przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, jej filii, jasielskiej 
filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, jasielskich szkół, do Komendy Hufca ZHP na potrzeby jasielskich drużyn 
harcerskich oraz laureatom konkursów historycznych i plastycznych organizowanych w ramach projektu przez 
SMJiRJ. 
W 2020 r. nasze Stowarzyszenie zrealizowało także inny - ogólnopolski projekt. Jego wymiernym i trwałym śladem 
jest to, że na ścianie bloku przy ul. Szajnochy 55 znajduje się od września 2020 r. mural upamiętniający stulecie 
wojny polsko-bolszewickiej i „Cudu nad Wisłą”. Projekt muralu „Bitwa Warszawska - Cud nad Wisłą - ku wiecznej 
pamięci mieszkańców Jasła” został przygotowany i zgłoszony przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu 
Jasielskiego do organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu „Historyczny Mural - 1920. Polskie 
zwycięstwo dla wolności Europy”.  Jasielski mural został wysoko oceniony i znalazł się wśród wybranych 12 
projektów z całej Polski. Dzięki temu otrzymał dofinansowanie z MON. Autorem muralu jest Sylwester Łaskawski, a 
pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia - Wiesław Hap, prezes Stowarzyszenia.

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

100000

200
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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

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) 68 346,19 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67 692,93 zł

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

Stowarzyszenie  niezmiennie i stale działa na rzecz 
środowiska lokalnego oraz wpisuje się w krajobraz życia 
społeczno-kulturalnego Jasła, Jasielszczyzny i 
Podkarpacia. Szerzy wiedzę o przeszłości historycznej 
miasta i regionu,  popularyzuje osiągnięcia społeczno-
kulturalne i gospodarcze, chroni zabytki i pamiątki 
miasta i regionu, podejmuje starania w zakresie 
wszechstronnego rozwoju i estetycznego wyglądu Jasła. 
Możemy być dumni, że pomimo upływu lat nadal 
jesteśmy bardzo pozytywnie odbierani jako ceniona 
organizacja pożytku publicznego, nie tylko na terenie 
miasta i powiatu, ale na znacznie szerszym forum - 
województwa i kraju.

1 790,50 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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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 653,26 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 1 790,50 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1 790,50 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)

52 750,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Działalność wydawnicza 1 790,50 zł

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) 52 750,50 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 15 595,69 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12 5



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

1 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

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

4 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

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 7 418,37 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7 418,37 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)

618,20 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

618,20 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

WIESŁAW HAP – PREZES 
ZARZĄDU

ANDRZEJ GAWLEWICZ – I 
ZASTĘPCA PREZESA

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-12

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