
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina LEŚNA

Powiat LUBAŃSKI

Ulica Nr domu 109 Nr lokalu 

Miejscowość WOLIMIERZ Kod pocztowy 59-814 Poczta POBIEDNA Nr telefonu 502554352

Nr faksu E-mail biuro@ditero.pl Strona www https://www.ditero.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-05-16

2020-03-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36445503000000 6. Numer KRS 0000617875

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

Agnieszka Surmacz 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

Kaja Pachulska Członek Rady Nadzorczej TAK

Aneta Mykietyszyn Członek Rady Nadzorczej TAK

FUNDACJA DITERO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele szczegółowe Fundacji, w całości mieszczą się w sferze pożytku 
publicznego w zakresie:
    1. wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
    2. upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
    3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
    4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
    5. ochrony i promocji zdrowia;
    6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
    7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
    8. wypoczynku dzieci i młodzieży;
    9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
    10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
    11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
    12. działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu; 
    13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
    14. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
    15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
    16. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
    17. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
    18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
    19. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów aktywnych w sferze publicznej, mających cele zbieżne celami 
Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Działalność nieodpłatna i odpłatna
Fundacja realizuje swoje cele przez działalność nieodpłatną:
1. z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w szczególności 
działalność diagnostyczna, terapeutyczna, fizjoterapeutyczna prowadzona 
w wyspecjalizowanych placówkach, siedzibie fundacji lub w miejscu 
zamieszkania osób objętych tą działalnością;
2. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, obejmująca prowadzenie poradni 
zdrowia, praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, terapii 
specjalistycznej, ośrodków rehabilitacji, a także poradni psychologiczno-
pedagogicznej;
3. z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, obejmująca prowadzenie 
wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
specjalnych, ośrodków przysposabiających do pracy a także domów 
dziennego pobytu dla osób starszych, centrów aktywności dla dzieci 
i dorosłych;
4. prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, 
terapeutycznych oraz oświatowych;
5. działalność rolnicza i hodowlana wspierająca osiąganie celów 
społecznych i terapeutycznych;
6. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji;
7. organizowanie kampanii informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, 
działalność public relations;
8. działalność turystyczna i rekreacyjna, organizowanie wypoczynku, 
turnusów rehabilitacyjnych;
9. udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom 
w formie celowych funduszów, dotacji, nagród i stypendiów;
10. działalność wydawnicza w tym również w zakresie gier 
komputerowych i oprogramowania, poligraficzna, internetowa oraz 
związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, 
nagrań dźwiękowych i muzycznych;
11. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
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12. prowadzanie badań o charakterze naukowym i medycznym;
13. prowadzenie badań społecznych, przygotowanie i wdrażanie strategii 
rozwojowych, opracowanie diagnoz i polityk społecznych;
14. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi;
15. rozwijanie wolontariatu

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej
1. Celem prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej jest integracja 
społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem 
zatrudnienia tych osób:
 1. zatrudnienie co najmniej 50%:
 -osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
 -osób bezrobotnych, lub
 -absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
 -osób ubogich pracujących, lub
 -osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii, lub
 -osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich
 2. lub zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego;
2. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 
członkami fundacji lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie 
potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej 
części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku 
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa 
przedsiębiorstwo.
3. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są 
ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych 
zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w zakresie 
służącym realizacji celów Fundacji.
3. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Zarząd Fundacji w formie 
uchwały.
4. Zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów 
Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.
5. Zakres prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD:
 1. Główna działalność:
 -Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej PKD 86.90.E 
 2. Dodatkowa działalność:
-Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z 
-Praktyka lekarska specjalistyczna PKD 86.22.Z 
-Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A 
-Działalność paramedyczna PKD 86.90.D 
-Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

#Wprowadzenie
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W roku 2021 Fundacja dążyła do profesjonalizacji swoich działań, szczególnie w zakresie działalności o charakterze odpłatnym – 
świadczenia stałych usług na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, ze szczególnym wskazaniem na zaburzenia w spektrum 
autyzmu. 
Od początku roku, zarząd dążył do uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formule 
Przedsiębiorstwa Społecznego. Zamiar ten udało się zrealizować. Uchwałą Rady Fundacji nr RF 1/04/2021 z dnia 10.04.2021 
wprowadzono zmiany w statucie, pozwalające na uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie, który wcześniej był 
realizowany w ramach działalności odpłatnej, a następnie uchwałą ZF 1/04/2021 Zarząd Fundacji zdecydował o podjęciu 
działalności gospodarczej z dniem 10 kwietnia 2021 roku. Zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego, a w 
trakcie zgłaszania zmian niezbędne okazało się wprowadzenie dodatkowych poprawek do statutu (uchwała RF 1/06.2021). 
Aktualna wersja Statutu Fundacji oznaczona jest na pierwszej stronie miejscem i datą: Wolimierz 16.06.2021. 
Z dniem 20.09.2021 Fundacja uzyskała wpis do Rejestru Przedsiębiorstw w KRS. 
Od 18.10.2021 Fundacja widnieje też w rejestrze Przedsiębiorstw Społecznych prowadzonym przez Departament Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

#Siedziba – miejsce prowadzenia działalności

Administracyjna siedziba Fundacji znajduje się w Wolimierzu, jednak swoją główną aktywność Fundacja realizuje w budynku 
byłej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu 169 (działka geodezyjna nr 844), dzierżawionym na 
zasadach solidarnej odpowiedzialności ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” od Gminy Gryfów Śląski 
(umowa U0051/2021 zawarta w dniu 23 marca 2021).

Fundacja Ditero dysponuje w ramach w/w dzierżawy samodzielnie następującymi pomieszczeniami użytkowymi:
    1. biuro 
    2. Pracownia Integracji Sensorycznej
    3. Sala Doświadczania Świata
    4. gabinet logopedyczny / diagnostyczny
    5. atelier plastyczne 
    6. pracownia multimedialna

oraz na zasadach współużytkowania ze Stowarzyszeniem Mocni:
    7. sala gimnastyczna (aula)
    8. plac zabaw
    9. miejsce na ognisko i ogród
    10. boisko
    11. gabinet psychologa
    12. komórki, korytarz, pomieszczenia gospodarcze i techniczne

#Zasięg terytorialny 

Z podstawowych usług Fundacji korzystali mieszkańcy powiatów lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego z gmin Gryfów 
Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Leśna, Świeradów-Zdrój, Jelenia Góra.

#Działalność nieodpłatna

1 Poradnictwo i wsparcie dla rodzin dzieci ze spektrum autyzmu
Fundacja prowadziła nieodpłatne porady dla rodziców swoich podopiecznych w zakresie:
    • analizy orzeczeń, diagnoz i doradztwa w zakresie prowadzenia terapii, 
    • sposobu postępowania i prowadzenia działań wspomagających terapię w domu dziecka,
    • przysługujących praw i instytucji realizujących świadczenia wspomagające rodziny dzieci z niepełnosprawnością, 
    • możliwości finansowania terapii i pozyskiwania środków z budżetu Państwa, prywatnych fundacji, zbiórek od osób 
prywatnych,
    • doradztwa w zakresie znajdujących się w regionie firm, instytucji i organizacji świadczących usługi istotne dla dzieci z 
niepełnosprawnością (terapia, doradztwo, pomoc społeczna). 

    • Liczba odbiorców: około 60 osób
    • Finansowanie: środki własne Fundacji i wolontariat
    • Czas realizacji: cały rok

2 Muzykanci na Uboczu 
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Projekt zrealizowany w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Lato w teatrze 2021 finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

W ramach dotacji zrealizowano integracyjne półkolonie teatralne w Uboczu. W projekcie wzięło udział 12 dzieci ze spektrum 
autyzmu, rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci z okolicy (gminy Gryfów Śląski, Mirsk, Leśna).

Projekt zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Mocni”, sołectwem Ubocze, Gminą Gryfów Śląski, Gminą Leśna, 
Fundacją na Rzecz Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z Wolimierza.

    • Liczba uczestników półkolonii: 23 dzieci
    • Liczba odbiorców (spektakl finałowy): 178 osób 
    • Całkowita wartość projektu: 40 162,12 zł
    • Kwota dotacji: 35 310,00 zł 
    • Czas realizacji: VI-VII.2021 

3 Młodzieżowa Szkoła Przedsiębiorczości w Leśnej
Projekt zrealizowany w ramach darowizny Fundacji Ernst&Young we współpracy z wolontariuszami z E&Y. W ramach projektu 
przeprowadzono cykl 5 spotkań szkoleniowych dla młodzieży prowadzonych na zasadach wolontariatu kompetencyjnego przez 
wolontariuszy Fundacji Ditero oraz pracowników EY w Centrum Społecznym w Leśnej oraz zakupiono książki – poradniki 
dotyczące różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia start-upów.

    • Liczba odbiorców: 6 osób
    • Całkowita wartość projektu: 3000 zł 
    • Kwota darowizny: 3000 zł
    • Czas realizacji projektu: VIII-XI.2021

4 Na Uboczu – wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną  
Projekt ma na celu:
1/ Rozwój aktywnej sieci rodzin osób z niepełnosprawnością działającej na zasadach samopomocy i samoorganizacji, wyłonienie 
z niej i przeszkolenie rodziców-samorzeczników, którzy otrzymają kompleksowe know-how od doświadczonego partnera 
(Prodeste). Samorzecznicy podejmą interwencje zmierzające do poprawienia jakości usług publicznych i realizujących prawa 
zapisane w Karcie Praw OzN.
2/ Tworzenie przyjaznego otoczenia: sieci pomocy środowiskowej, wolontariatu koleżeńskiego,
przyjaznych instytucji, wzmacnianych działaniami integracyjnymi. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i 
Norwegię w ramach Funduszy EOG

    • Partnerzy: Fundacja Prodeste, Stowarzyszenie „Mocni”, Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim 
    • Całkowita wartość projektu: 75 975,00 EUR
    • Kwota dotacji: 69 880,00 EUR
    • Data rozpoczęcia projektu: X.2021
    • Data zakończenia projektu: X.2023

5 Utalentowani Neuroróżnorodni
Projekt realizuje prawa zapisane w Karcie Praw Osób z Autyzmem: możliwie niezależnego i wartościowego życia, pozwalającego 
na pełne rozwinięcie własnych możliwości. W ramach projektu przeprowadzimy kompleksowe wsparcie dla 12 młodych 
autystów rozwijające talenty, nakierowane na pracę w zawodzie związanym z umiejętnościami. Zrealizują oni samodzielne 
projekty wspierane przez patronów biznesowych. 
Rodzice 20 autystów uzyskają wsparcie, pomagające zaakceptować odmienność ich dzieci oraz uwolnić od presji i przemocy. 
Działaniem wspierającym i popularyzującym efekty, będzie sieć biznesu wrażliwego na potrzeby osób z ASD. Przeszkolimy 
pracowników firm i przeprowadzimy audyty dotyczące możliwości tworzenia miejsc pracy dedykowanych autystom. 
W ramach środków na rozwój instytucjonalny zostanie utworzona w budynku Ubocze 169 łazienka i ubikacja dostosowana dla 
osób z niepełnosprawnością.
    • Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
    • Partnerzy: Fundacja Boskie Karkonoskie, Gmina Gryfów Śląski
    • Całkowita wartość projektu: 82 273,84 EUR
    • Kwota dotacji: 82 273,84 EUR
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

    • Data rozpoczęcia projektu: XI.2021
    • Data zakończenia projektu: XI.2023

#Działalność odpłatna i gospodarcza

Fundacja od 2016 r prowadzi pracownię terapii integracji sensorycznej (SI). W 2021 roku uzyskano dofinansowanie ze środków 
OWES na utworzenie dwóch miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.  

Z dotacji na utworzenie miejsca pracy wyposażono atelier plastyczne do arteterapii oraz została doposażono Salę Doświadczania 
Świata (Snoezelen) i salę diagnostyczną. 

Wartość dotacji w roku 2021: 
    • 42 020 zł – wyposażenie, utworzenie miejsca pracy
    • 27 620 zł – wsparcie pomostowe

Zajęcia terapeutyczne były realizowane jako działalność odpłatna statutowa, a od kwietnia 2021 roku jako działalność 
gospodarcza.

Konsekwentnie rośnie liczba dzieci, zasięg terytorialny i oferta Pracowni. Zajęcia terapeutyczne realizowane są od 2021 r, jako 
działalność gospodarcza Fundacji. Klientami są rodzice oraz instytucje finansujące terapię dzieci – Ośrodki Pomocy Społecznej, 
placówki oświatowe, fundacje wspomagające gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na terapię. 

W ramach działalności gospodarczej z usług pracowni terapeutycznych korzystało 31 dzieci.

## Projekt Energia Społeczna 

Od XII.2021 Fundacja realizuje zlecenie w ramach projektu POWR.02.09.00-00-0003/18 - „Energia społeczna. Sieć 
Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej”
W ramach tego zlecenia, do XII.2022 zostanie zrealizowanych 1440 godzin usług wytchnieniowych, psychologicznych i treningu 
wsparcia dla rodzin ze spektrum autyzmu mieszkających na terenie powiatu lwóweckiego. Zadanie realizowane jest w 
partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Lwówku Śląskim. Usługi w ramach projektu są nieodpłatne dla odbiorców, w całości 
finansowane są ze zlecenia od operatora projektu. 
    • Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim 
    • Całkowita wartość projektu: 105 600,00 zł
    • Data rozpoczęcia projektu: XII.2021

#Działania promocyjne

Główna działalność promocyjna realizowana jest poprzez profil na Facebooku, stronę www oraz artykuły w prasie lokalnej i 
działania związana z realizacją projektów. 
https://www.facebook.com/fundacja.ditero/
https://ditero.pl/
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

NIE DOTYCZY

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

250

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji.

Fundacja realizuje stałe zajęcia edukacyjne oraz 
zajęcia zwiększające kompetencje społeczne 
dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. 

Oprócz całorocznych zajęć realizowanych na 
zasadach wolontariatu, Fundacja korzysta ze 
wsparcia dotacji. 

W ramach programu "Lato w Teatrze" 
zrealizowaliśmy dwutygodniowe półkolonie 
integracyjne

Przy wsparciu darowizny z Fundacji Ernst&Young 
zrealizowaliśmy projekt Młodzieżowa Szkoła 
Przedsiębiorczości w Leśnej (szczegółowy opis w 
p. II 1.1)

85.59.B 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2

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

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 
Wsparcie techniczne i merytoryczne dla 
rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub 
orzeczeniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.

1 Poradnictwo i wsparcie dla rodzin dzieci ze 
spektrum autyzmu
Fundacja prowadziła nieodpłatne porady dla 
rodziców swoich podopiecznych w zakresie:
    • analizy orzeczeń, diagnoz i doradztwa w 
zakresie prowadzenia terapii, 
    • sposobu postępowania i prowadzenia 
działań wspomagających terapię w domu 
dziecka,
    • przysługujących praw i instytucji 
realizujących świadczenia wspomagające rodziny 
dzieci z niepełnosprawnością, 
    • możliwości finansowania terapii i 
pozyskiwania środków z budżetu Państwa, 
prywatnych fundacji, zbiórek od osób 
prywatnych,
    • doradztwa w zakresie znajdujących się w 
regionie firm, instytucji i organizacji 
świadczących usługi istotne dla dzieci z 
niepełnosprawnością (terapia, doradztwo, 
pomoc społeczna).

88.99.Z 0,00 zł

3

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

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

W ramach własnych środków oraz przy wsparciu 
wolontariatu realizujemy wsparcie merytoryczne 
dla rodziców, organizujemy zajęcia dla 
rodzeństwa dzieci ze spektrum autyzmu

W ramach dofinansowania z programu Aktywni 
Obywatele, realizujemy: Sieć rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością, rozwój działań 
samorzeczniczych -- szkolenia i superwizja dla 
rodziców, wsparcie techniczne i merytoryczne w 
zakresie terapii, porad praktycznych, prawnych, 
wsparcie fundraisingu.

94.99.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-16 8



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji: 
zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z 
orzeczeniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, zajęcia logopedyczne, 
diagnozy funkcjonalne, diagnozy z zakresu 
komunikacji. Działalność w w/w zakresie 
realizowana była głównie do kwietnia 2021 
r, później została zastąpiona działalnością 
gospodarczą (co zostało opisane wyżej, w p. 
1.1)

W ramach usług odpłatnych realizowano 
m.in zajęcia Treningu Umiejętności 
Społecznych. Usługi świadczone dla osób 
fizycznych i prawnych (głównie placówek 
edukacyjnych)

85.59.B 0,00 zł

2

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. 
  
Usługi wspomagające działalność innych 
organizacji pozarządowych, szczególnie z 
zakresu szkoleń, doradztwa, prelekcji, 
wystąpień podczas konferencji, 
opracowania informatorów, raportów, 
monitoringu, ewaluacji projektów i działań 
bieżących NGO. 

Zajmujemy się opracowaniem i wdrażanie 
narzędzi informatycznych wspomagających 
procesy zarządzania. Fundacja realizuje 
warsztaty edukacyjne, doradztwo dla 
organizacji pozarządowych  i osób 
planujących utworzyć organizację 
społeczną.

94.99.Z 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, 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
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4 414,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 198 495,56 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 328 230,06 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 205 910,06 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 15 090,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 107 230,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. 

W ramach kodu PKD 86.90.E realizowane są usługi terapii integracji sensorycznej, diagnozy 
funkcjonalne, arteterapia. Wdrażana jest też wiązka usług społecznych an rzecz rodzin dzieci z 
niepełnosprawnościami: opieka psychologiczna, zajęcia terapeutyczne, trening wsparcia. 

Usługi realizowane dla dzieci z diagnozami, orzeczeniami o niepełnosprawności lub 
orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nabywcami usług są osoby fizyczne i prawne (Ośrodki Pomocy Społecznej, Fundacje)

2 73.11.Z

Działalność agencji reklamowych: opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, 
wykonanie stron www, druków akcydensowych. 

Fundacja świadczy usługi z w/w zakresu głównie na rzecz innych organizacji pozarządowych. 
Zajmujemy się opracowaniem merytorycznym, graficznym i obsługą wydawniczą 
informatorów, poradników, książek. 

W roku 2021 wykonaliśmy zlecenia m.in tworzenia gry terenowej, opracowania graficznego 
broszur edukacyjnych, 

Zamawiającymi są przede wszystkim osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki 
samorządu terytorialnego, instytucje)

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

163 185,56 zł

35 310,00 zł

0,00 zł

0,00 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 110 230,00 zł

2.4. Z innych źródeł 15 090,00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 63 864,48 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 272 271,00 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

142 045,58 zł 0,00 zł

16 020,21 zł 0,00 zł

111 205,21 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

107 230,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -930,21 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

4 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. 0,50 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)

1,49 etatów

6 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej -3 975,21 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  -  
podać dodatkowo 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

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

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.
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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 
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)

10 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 osób

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 87 346,36 zł

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

27 349,29 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

59 997,07 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 122,68 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

671,55 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

5 484,63 zł

6 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

55 731,86 zł

55 731,86 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31 614,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 27 349,29 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

3 998,08 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3 990,45 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Członkowie organów fundacji nie pobierają żadnego 
wynagrodzenia, z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenia 
dotyczą wyłącznie działań merytorycznych realizowanych w 
ramach umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

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

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 300,00 zł

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

1 Muzykanci na Uboczu W ramach dotacji zrealizowano 
integracyjne półkolonie 
teatralne w Uboczu. W 
projekcie wzięło udział 12 dzieci 
ze spektrum autyzmu, 
rodzeństwo dzieci z 
niepełnosprawnością oraz 
dzieci z okolicy (gminy Gryfów 
Śląski, Mirsk, Leśna).

Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego, program
Lato w teatrze 2021 finansowany 
przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

35 310,00 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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Fundacja uzyskała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach projektu Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze i od 18.10.2021 posiada wpis do rejestru Przedsiębiorstw Społecznych.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agnieszka Surmacz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PSSE w Lwówku Śląskim 2

2022-10-16
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