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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 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  
 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE „SZANSA” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj  POLSKA Województwo POMORSKIE Powiat  SZTUMSKI 

Gmina  SZTUM Ulica  REJA Nr domu  15 Nr lokalu 

Miejscowość SZTUM Kod pocztowy 82-400 Poczta SZTUM Nr telefonu 55 640 63 53 

 Nr faksu 55 640 63 53 E-mail sp2_sztum@op.pl Strona www www.sp2sztum.webd.pl/szansa/ 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

17.02.2009 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

17.02.2009 

5. Numer REGON 220778232 6. Numer KRS  0000321719 

za rok 2016 
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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 

ELŻBIETA 
KRAWCZYKOWSKA 

PREZES    

 

ALICJA URSZULA 
ROZWADOWSKA  

WICEPREZES    

 

EWELINA CHOLEWIŃSKA  SKARBNIK 

 

 

AGNIESZKA ALEKSANDRA 
BOGUCKA  

SEKRETARZ 

 

   

TERESA GROSZKOWSKA  CZŁONEK ZARZĄDU    

 

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 

BEATA JANINA 
OSSOWSKA-SMEJA 

CZŁONEK KOMISJI     

 

ALEKSANDRA MARIA 
WILCZEWSKA 

CZŁONEK KOMISJI     

 

ELŻBIETA BIELECKA CZŁONEK KOMISJI     

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 

 tak 
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1. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ ,, AKADEMIA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I 

MŁODZIEŻY” POWIERZONEGO DO REALIZACJI DNIA 31.03.2015 R. PRZEZ MIEJSKO- GMINNY 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE .  

W CAŁOŚCI WYKORZYSTANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 6000 ZŁ. W REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

BRAŁO UDZIAŁ 70-100 DZIECI ORAZ OD 20-40 OSÓB DOROSŁYCH- RODZICÓW UCZNIÓW. GŁÓWNYM 

CELEM ZADANIA BYŁO POPULARYZOWANIE NOWOCZESNYCH GIER TOWARZYSKICH, SAMEGO GRANIA 

JAKO SPOSOBU NA WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO OD PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ. REALIZACJA 

ZADANIA  MIAŁA SKIEROWAĆ UWAGĘ DZIECI,  MŁODZIEŻY I ICH RODZICÓW, NA FAKT, ŻE GRY 

PLANSZOWE TO JEDNOCZEŚNIE ZABAWA I NARZĘDZIE EDUKACYJNE. UCZESTNICY PROJEKTU 

DOSKONALILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI ORAZ BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI Z INNYMI, 

UCZYLI SIĘ LOGICZNEGO MYŚLENIA, PRZEWIDYWANIA, PODEJMOWANIA DECYZJI I PONOSZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI. MOGLI ODKRYĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI TWÓRCZE ORAZ POSZERZYĆ WIEDZĘ. 

SPOTKANIA MIAŁY NA CELU INTEGRACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH I 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.  

 

2. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ „AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU” AKUMULATORA SPOŁECZNEGO. 

 

W CAŁOŚCI WYKORZYSTANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 4000 ZŁ. 

 
Cele: 
W projekcie edukacyjnym "Akademia Zrównoważonego Rozwoju" podjęliśmy wielu inicjatyw 
społecznych związanych z rozwojem dzieci i młodzieży i ich rodziców. Zorganizowaliśmy Mobilną 
Bibliotekę Gier wraz z wypożyczalnią. Prowadziliśmy cykliczne zajęcia edukacyjne z grami 
planszowymi w 4 szkołach powiatu sztumskiego. Zorganizowaliśmy letni turniej z nagrodami w 
plenerowej grze Molkky dla mieszkańców powiatu sztumskiego. 
 
 

3. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO FUNDACJI MBANK 
 

W CAŁOŚCI WYKORZYSTANO DOTACJĘ W WYSOKOŚCI 4980 ZŁ 

 
Festiwal gier matematycznych” jest projektem adresowanym do uczniów szkół podstawowych z 
całej 
Polski w celu promowania matematyki, rozwijania kreatywnego i logicznego myślenia. 
Głównym celem projektu będzie "Turniej szkół" w grach logiczno-matematycznych. Turniej 
odbędzie 
się od września do październiku 2016 roku w szkołach, a finał w listopadzie w Sztumie. 
Do udziału w projekcie zaprosimy 30 szkół z całej polski, które poprzez eliminacje szkolne wyłoni 5 
osobową drużynę, która weźmie udział w wielkim finale w Sztumie. W finale 150 uczniów będzie 
rywalizowało w 5 turniejach gier planszowych: Pentago (wydawca Egmont), Rummikub (wydawca 
TM 
Toys), Superfarmer (wydawca Granna), Hexx (wydawca Foxgames), Kod Faraona (wydawca G3). 
Turniej ma na celu wyłonienie najlepszej szkoły w grach matematycznych. Uczniowie poprzez 
udział w 
poszczególnych grach zdobywają punkty do ogólnej klasyfikacji. Trzy najlepsze szkoły dostaną 
zestawy 
gier matematycznych do szkoły, aby dalej na zajęciach rozwijać te cenne umiejętności. 
Tworzenie i organizowanie turniejów ma służyć wspieraniu edukacji uczniów o różnych 
możliwościach 
intelektualnych i fizycznych, ale również na rozwijaniu wolontariatu. Wolontariusze z Klubu Gier 
Planszowych Pionkolandia, przygotują przeprowadzą cały turniej przez pomoc w sędziowaniu, 
obsłudze 
gości, sprawdzaniu listy obecności, prezentacji gier i obsłudze kawiarenki. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych przez 
organizację 
 

 

ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:  

1. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY, 
2. WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA ZDOLNEGO I Z PROBLEMAMI W NAUCE, 
3. UNOWOCZEŚNIANIE BAZY DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY, 
4. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 
5. WSPIERANIE UCZNIÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I ZDROWOTNEJ ORAZ 

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH TYCH DZIECI. 

 

4. UMIESZCZANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ 

SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, INFORMACJI O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA, STAŁA WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI MEDIAMI – ZAMIESZCZANIE 

WIADOMOŚCI W BIULETYNIE WYDAWANYM PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY SZTUM. 

 

 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 
  X   gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          

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 214 

 

Osoby prawne 0 
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2.2. Informacje na temat innych 
(niż wymienionych w pkt 2.1) 
odbiorców, na rzecz których 
organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 

 

 

 
 
 
 

NIE DOTYCZY 
 
 
 
 

 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego  

 

  

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 

względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 

zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 

przedmiotem działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

PRZECIWDZIAŁANIE 
UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM 
SPOŁECZNYM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO  
POWIERZONEGO PRZEZ MIEJSKO-
GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W SZTUMIE POD 
NAZWĄ  ,, AKADEMIA WSPIERANIA 
ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY”. 
GŁÓWNYM CELEM ZADANIA BYŁO 
POPULARYZOWANIE 
NOWOCZESNYCH GIER 
TOWARZYSKICH ORAZ SAMEGO 
GRANIA JAKO SPOSOBU NA 
WSPÓLNE SPĘDZANIE CZASU, 
WOLNEGO OD PRZEMOCY I 
UZALEŻNIEŃ. ODBIORCAMI 
ZADANIA BYLI UCZNIOWIE I 
RODZICE (M.IN. Z RODZIN 
ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIAMI I 
PATOLOGIAMI SPOŁECZNYMI). 
ZREALIZOWANO CELE STATUTOWE- 
WSPIERANIE UCZNIÓW BĘDĄCYCH 
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I 
ZDROWOTNEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIE SZANS 
EDUKACYJNYCH TYCH DZIECI, 
WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI 
DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I 
OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY 
(ZGODNIE Z KODEM PKD 85.59.B – 
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY 
EDUKACJI GDZIE INDZIEJ  
NIESKLASYFIKOWANE ORAZ KODEM 
PKD NR 85.60.Z – DZIAŁALNOŚĆ 
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tak 
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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 trzy najważniejsze, pod 

względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz 

z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

- - 

- - 

- - 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

 

  

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 

gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji 
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

Kod PKD: 
 
- 

Kod PKD: 
- 
 

Kod PKD: 
- 
 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

 
 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

 

    16.107,80 zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego      16.047,80 zł 

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)                        60,00 zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

               14.980,00 zł    

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

2. Informacja o kosztach organizacji 

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

                            

21.210,50 zł 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
21.060,00 zł 

 nie 

 nie 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
0,00 zł 

c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
0,00 zł 

d) Koszty administracyjne 
150,50 zł 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 
0,00 zł 

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

- 5.102,70 zł 

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

4.1. Przychody z 1% podatku     1.067,80 zł 

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

0,00 zł 

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 

 

1 
 
- 

  0,00 zł 

2 
 

- 
    0,00 zł 

3 
 
-  

    0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 
 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych
 

z podatku od nieruchomości
                     

 
z opłaty skarbowej

                                       
z opłat sądowych

                                       

z innych zwolnień
 

-> jakich?__________________________          
 
X 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

 

z podatku od towarów i usług 

tak   

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach 
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i 
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

X  nie korzystała 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji) 

0                              osób 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty 
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) 

                        0                          etatów 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
                         0                            osób 

  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków  

 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 
                       23        osób fizycznych 

                        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) 

 

 

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) 

23  osób 

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 

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 

0,00 zł 

nie   

 tak 

tak 
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3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

  0,00 zł 

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

 

 

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

 

 
VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE 1 

2   

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

 

Czytelny podpis osoby 
upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w 
imieniu organizacji 

 
 

 
1. Elżbieta Krawczykowska …………………………………………… 

 
2. Alicja Rozwadowska …………………………………………………. 

 
3. Ewelina Cholewińska ……………………………………………….. 

 
4. Agnieszka Bogucka ………………………………………………….. 

 
5. Teresa Groszkowska ……………………………………………….. 

 
Zatwierdzono dnia 13.03.2017 r. 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 

 
 
 

31.12.2016 r. 

 

 

nie   

nie   

tak 

tak 


