
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina LEWIN BRZESKI

Powiat BRZESKI

Ulica UL. GŁÓWNA Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość ŁOSIÓW Kod pocztowy 49-330 Poczta ŁOSIÓW Nr telefonu 48664090998

Nr faksu E-mail 
fundacjapotrafiszpolsko@gm
ail.com

Strona www www.potrafiszpolsko.net.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-09-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 49289320600000 6. Numer KRS 0000150277

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

Zbigniew Oborski członek zarządu TAK

Adam Zieliński prezes zarządu TAK

Paweł Kukiz-Szczuciński członek zarządu TAK

Paweł Skotarek 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

Stanisław Tyszka prezes rady fundacji TAK

Karol Thiel członek rady TAK

Maciej Prostko członek rady NIE

Andrzej Wiedeński członek rady TAK

FUNDACJA "POTRAFISZ POLSKO"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Program „Potrafisz Polsko!”

Rok 2017 dla naszej Fundacji to przede wszystkim Program „Potrafisz Polsko!”. Celem programu było 
zaangażowanie lokalnych organizacji społecznych do wspólnych działań charytatywnych i 
proobywatelskich. Wyłoniliśmy 48 projektów z całej Polski, które dofinansowaliśmy kwotą do 5 tysięcy 
złotych. Na program ten przeznaczyliśmy ponad 200 tysięcy złotych . W ramach tego programu 
wsparliśmy min.:

Remont świetlicy dla dzieci i młodzieży w Sejnach,
Mecz charytatywny połączony z piknikiem, podczas którego prowadzona    była zbiórka dla cierpiącej na 
stwardnienie rozsiane Wioletty Sypień, 
Warsztaty dla rodziców i terapeutów „Przełammy TABU – Seksualność Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie rzecz ludzka – warsztaty praktyczne”,
Projekt „Różowa Plaża” w Ustce, poświęcone profilaktyce antynowotworowej i zdrowemu stylowi 
życia. 

W trakcie realizacji projektów odwiedzaliśmy blisko 80% beneficjentów, by poznać ich opinie na temat 
programu oraz  ich potrzeby. 

Wśród wytycznych dla projektów było także zalecenie zorganizowanie przez beneficjentów zbiórki 
publicznej na cel charytatywny lub inny wspólny cel , ważny dla lokalnej społeczności. W związku z tym 
w ramach programu “Potrafisz Polsko” zostały zebrane fundusze w kwocie od kilkuset do kilkutysięcy 
złotych, w zależności od wielkości i miejsca wydarzenia. 

Wszystkie projekty, które dofinansowaliśmy w ramach tego programu znajdują się na naszej stronie: 
http://www.potrafiszpolsko.net/program-potrafisz-polsko/i-edycja/ 

2. „Symfonia serc”.

Fundacja zorganizowała i dofinansowała również cykl koncertów charytatywnych pt.”Symfonia 
serc”podczas których była odpowiedzialna za współorganizację koncertu od strony programowej, a 
także we współpracy z partnerem wydarzenia a często samodzielnie za organizację i przeprowadzenie 
zbiórki publicznej na cele charytatywne. 
07.05.2017 – koncert charytatywny w Kobylance ze zbiórką na rzecz osób z chorobami 
nowotworowymi i stwardnieniem rozsianym.
27.05.2017 – koncert charytatywny w Trzebini we współpracy z fundacją „Energetyk” dla dzieci 
niepełnosprawnych „Moc Pomocy”
04.06.2017 – koncert charytatywny w  Ciechocinku we współpracy z Fundacją Brata Alberta ze zbiórką 
na rzecz podopiecznych fundacji.
08.07.2017 – koncert charytatywny we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Brata Alberta ze zbiórką 
na rzecz podopiecznych fundacji. 
22.07.2017- koncert charytatywny w Żorach we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Stwardnienia 
Rozsianego
17.09.2017- koncert charytatywny w Warszawie we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Stwardnienia Rozsianego
Dodatkowo Fundacja włączyła się w organizację kilku innych koncertów już nie w ramach trasy 
“Symfonia Serc”.
8.06 - koncert na zjeździe motocyklowym w Rudnej ze zbiórką publiczną na rzecz dziewczynki chorej na 
białaczkę.
21.07 - koncert charytatywny w Gorlicach przy okazji II rajdu Terenowego “ Przeprawa dla życia. Na 
ratunek Agnieszce” gdzie zbieraliśmy pieniądze dla chorej na białaczkę matki trójki dziewczynek. 
27.08 - koncert podczas dożynek w Żelazkowie ze zbiórką pieniędzy na rzecz poszkodowanych w 
nawałnicach w okolicach Chojnic.

3. Otwarcie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na Mazowszu.
W roku 2017, w wyniku decyzji rady fundacji, rozpoczęliśmy działania na rzecz otwarcia Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii. Została wyselekcjonowana placówka, oraz podjęte negocjacje z władzami gminy 
w wyniku których została podpisana umowa dzierżawy terenu i budynku. Odbyły się także konsultacje 
społeczne z mieszkańcami gminy w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości, które zakończyły się 
bardzo pozytywną opinią mieszkańców na temat naszych działań. Planowane otwarcie  placówki jest na 
styczeń 2019 r. 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

5000

65

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

4. World Human Integra Championship 2017.
Fundacja wsparła tancerzy sekcji „Taniec na wózku w Krakowie” w transporcie na turniej taneczny 
World Human Integra Championship 2017 w Bratysławie. Zapewniliśmy kierowcę, samochód oraz 
pomoc organizacyjną na miejscu, niezbędną do startu tancerzy na turnieju.

5. Bieg „Tropem wilczym” w Gorlicach.
Fundacja zorganizowała Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Gorlicach, który odbył 
się 26 lutego 2017 roku. Wydarzeniu towarzyszyła także rekonstrukcja historyczna „Odbicie więźniów 
UB”. Celem wydarzenia było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej. 

6. Mistrzostwa Europy Szkół w Szachach – Budva 2017.
W okresie wakacyjnym, Fundacja wsparła wyjazd uzdolnionych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 71 we 
Wrocławiu, podopiecznych Wrocławskiego Klubu Szachowego Kopernik, na Mistrzostwa Europy Szkół w 
Szachach, które odbyły się w Czarnogórze. 

7. Program stypendialny Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku.
Fundacja „Potrafisz Polsko” współpracuje z Zespołem Szkół im. św. Kingi w Łącku. W ramach tej 
współpracy co roku przekazujemy dofinansowanie na ręce Rady Rodziców, która dysponuje środkami 
na program stypendialny. W roku 2017 przekazaliśmy na ten cel 10 tysięcy złotych. 

8. Bożonarodzeniowe śniadanie dla ubogich w Koszalinie.
Fundacja, tak jak w roku 2016, współfinansowała śniadanie dla ubogich w Koszalinie. Poza posiłkiem, 
przygotowano również prezenty dla najmłodszych.
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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

działalność charytatywnej 2. „Symfonia serc”.

Fundacja zorganizowała i 
dofinansowała  cykl koncertów 
charytatywnych pt.”Symfonia 
serc”podczas których była 
odpowiedzialna za 
współorganizację koncertu od 
strony programowej i 
technicznej, a także we 
współpracy z partnerem 
wydarzenia a często 
samodzielnie za organizację i 
przeprowadzenie zbiórki 
publicznej na cele 
charytatywne. 
Odbyte koncerty:
07.05.2017 – koncert 
charytatywny w Kobylance ze 
zbiórką na rzecz osób z 
chorobami nowotworowymi i 
stwardnieniem rozsianym.

27.05.2017 – koncert 
charytatywny w Trzebini we 
współpracy z fundacją 
„Energetyk” dla dzieci 
niepełnosprawnych „Moc 
Pomocy”

04.06.2017 – koncert 
charytatywny w  Ciechocinku 
we współpracy z Fundacją 
Brata Alberta ze zbiórką na 
rzecz podopiecznych fundacji.

08.07.2017 – koncert 
charytatywny we Wrocławiu 
we współpracy z Fundacją 
Brata Alberta ze zbiórką na 
rzecz podopiecznych fundacji. 

22.07.2017- koncert 
charytatywny w Żorach we 
współpracy z Polskim 
Stowarzyszeniem Stwardnienia 
Rozsianego
17.09.2017- koncert 
charytatywny w Warszawie we 
współpracy z Polskim 
Stowarzyszeniem Stwardnienia 
Rozsianego
Dodatkowo Fundacja włączyła 
się w organizację kilku innych 
koncertów już nie w ramach 
trasy “Symfonia Serc”.
8.06 - koncert na zjeździe 
motocyklowym w Rudnej ze 
zbiórką publiczną na rzecz 
dziewczynki chorej na 
białaczkę.
21.07 -koncert charytatywny w 
Gorlicach przy okazji II rajdu 
Terenowego
i inne
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działalność charytatywnej Program regrantingowy " 
Potrafisz Polsko"

1. Program „Potrafisz Polsko!”

Rok 2017 dla naszej Fundacji 
to przede wszystkim Program 
„Potrafisz Polsko!”. Celem 
programu było zaangażowanie 
lokalnych organizacji 
społecznych do wspólnych 
działań charytatywnych i 
proobywatelskich. Wyłoniliśmy 
48 projektów z całej Polski, 
które dofinansowaliśmy kwotą 
do 5 tysięcy złotych. Na 
program ten przeznaczyliśmy 
ponad 200 tysięcy złotych . W 
ramach tego programu 
wsparliśmy min.:
Remont świetlicy dla dzieci i 
młodzieży w Sejnach,
Mecz charytatywny połączony 
z piknikiem, podczas którego 
prowadzona    była zbiórka dla 
cierpiącej na stwardnienie 
rozsiane Wioletty Sypień, 
Warsztaty dla rodziców i 
terapeutów „Przełammy TABU 
– Seksualność Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie rzecz ludzka – 
warsztaty praktyczne”,
Wszystkie projekty, które 
dofinansowaliśmy w ramach 
tego programu znajdują się na 
naszej stronie: 
http://www.potrafiszpolsko.ne
t/program-potrafisz-polsko/i-
edycja/ 

W trakcie realizacji projektów 
odwiedzaliśmy blisko 80% 
beneficjentów, by poznać ich 
opinie na temat programu oraz 
 ich potrzeby. 
Wśród wytycznych dla 
projektów było także zalecenie 
zorganizowanie przez 
beneficjentów zbiórki 
publicznej na cel charytatywny 
lub inny wspólny cel , ważny 
dla lokalnej społeczności. W 
związku z tym w ramach 
programu “Potrafisz Polsko” 
zostały zebrane fundusze w 
kwocie od kilkuset do 
kilkutysięcy zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 54 830,10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33 030,11 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 000,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

działalność charytatywnej W ramach programu 
Fundacji " Symofonia Serc" 
wsparliśmy organizację 
koncertu charytatywnego. 
Odpłatność działalności 
pożytku publicznego 
polegała na zwrocie części 
kosztów poniesionych przez 
fundację przez organizatora 
koncertu:

Koncert charytatywny w 
Gorlicach przy okazji II rajdu 
Terenowego “ Przeprawa 
dla życia. Na ratunek 
Agnieszce” gdzie razem z 
Urzędem Miasta Gorlice 
oraz firmą "Podróże 4X4" 
zbieraliśmy pieniądze dla 
chorej na białaczkę matki 
trójki dziewczynek.
Koncert był inauguracją 
rajdu Terenowego który 
trwał przez cały weekend, a 
fundacja była 
współorganizatorem całego 
wydarzenia.

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-07-16 6

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 17 799,99 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 sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 11 942,11 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 10 000,00 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 szacunkowe 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)

447 394,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

95 756,56 zł

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 podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

1 Program stypendialny Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku. 10 000,00 zł

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

543 151,26 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 543 151,26 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -488 321,16 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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)

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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)

4,0 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)

2,0 etatów

2,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

10,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 70 390,99 zł

a) z tytułu umów o pracę 70 390,99 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 000,00 zł

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

5 000,00 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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Michał Narzelski / 15.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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