
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

POLSKIEJ FUNDACJI SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO 
(nazwa fundacji) 

 

za rok 2016* 
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*zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie 
obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

1.1 Dane fundacji. 

 
 

Nazwa Fundacji Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 

Siedziba i adres Sowińskiego 72D/8, 70-236 Szczecin 

Adres do korespondencji j.w. 

E-mail biuro@pfsp.pl 

Telefon 91 350 82 62 

Faks Nie dotyczy 

REGON 320697690  

Data wpisu w KRS 01.07.2009 

Nr KRS 0000332292 

 
 
 

1.2 
Dane dotyczące członków zarządu fundacji.  
(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję) 

 
1. Maciej Patynowski – Prezes Zarządu 

2. Andrzej Ulhurski – Wiceprezes Zarządu 

3. Damian Nadolski – Sekretarz Zarządu 

 
 
 

1.3 Cele statutowe fundacji. 

 
Celem Fundacji jest inicjowanie, tworzenie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu 
rozwój i popularyzację przedsiębiorczości oraz aktywizację społeczności lokalnych, w 
szczególności:  
1) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy; 
2) inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do 
współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i 
przedsiębiorcami; 
3) wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego społeczeństwa; 
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4) inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację 
wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych 
i społecznych; 
5) prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych 
wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra 
publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego;  
6) inicjowanie i nawiązywanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości;  
7) prowadzenie i wspieranie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych 
służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, 
ekonomicznych, politycznych; 
8) promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy;  
9) prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej, 
włączenia społecznego i walki z ubóstwem, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
10) wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 
11) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 
12) prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w tym w zakresie edukacji 
nieformalnej i pozaformalnej, uczenia się przez całe życie (lifelong learning); 
13) prowadzenie, wspieranie i upowszechnianie działań proinnowacyjnych i ICT; 
14) działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, ekologii, 
ochrony środowiska i ochrony przyrody; 
15) wspieranie, inspirowanie i podejmowanie działań mających wpływ na rozwój kraju i jego 
poszczególnych regionów; 
16) wspieranie, inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć w obszarze sportu, aktywności 
fizycznej, rekreacji, turystyki, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży a także promocji zdrowia, 
w tym zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia; 
17) wspieranie, inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć w obszarze kultury, sztuki, 
mediów, dizajnu; 
18) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności, ratownictwa i 
ochrony ludności; 
19) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji (m.in. intelektualnej, 
kulturalnej, psychicznej i fizycznej, społecznej, obywatelskiej) osób w wieku emerytalnym, 
osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodziny; 
 
 
 

2.1 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych. 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1) tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy kraju i regionu, 
w szczególności wspieranie przedsiębiorczości; 
2) udział w organizacjach i przedsięwzięciach, których działalność służy realizacji celów 
statutowych; 
3) stymulowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych; 
4) organizowanie spotkań, konferencji naukowych, odczytów, prelekcji, szkoleń 
i innych zajęć edukacyjnych;  
5) organizowanie akcji promocji przedsiębiorczości; 
6) prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie wspierania 
pozyskiwania, korzystania i ewaluacji środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych 
funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji; 



 

 

 

 

7) przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjno-promocyjnych, prowadzenie 
kampanii promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji; 
8) organizowanie i współpracę przy wymianie studentów; 
9) inne, prawem dozwolone 
 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób  
i instytucji zbieżną z jej celami. 
 
 

2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

 
W   roku   2016  Fundacja  otrzymała  6  dofinansowań ze  środków  administracji państwowej  
i  samorządowej  na  łączną  kwotę 267574,80 zł. Szczegółowe dane dotyczące  w/w  
dofinansowań  znajdują  się  w  pkt.  8  pn.:  „Dane  o  działalności zleconej fundacji przez 
podmioty państwowe i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności.” 
 
Zrealizowane zostały następujące projekty: 
 
TARGI PRACY 2016 
Zadanie publiczne polegało na organizacji Targów Pracy, największej tego typu imprezy w 
regionie zachodniopomorskim. 28 kwietnia 2016 odbyła się w Szczecinie XI edycja imprezy. 
Targi Pracy miały na celu ułatwienie mieszkańcom naszego miasta i regionu 
znalezienie/zmianę pracy, zdobycie wiedzy pozwalającej właściwie pokierować ścieżką 
swojego rozwoju, służyły także promocji przedsiębiorczości i informowaniu beneficjentów o 
źródłach finansowania własnej działalności gospodarczej. 
 
Adresatami Targów Pracy były osoby potencjalnie zamierzające rozpocząć działalność 
gospodarczą, w tym studenci i absolwenci szczecińskich uczelni oraz uczniowie szczecińskich 
szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Wszystkie działania prowadzone w ramach zadania publicznego miały charakter otwarty oraz 
były bezpłatne dla ww. adresatów. 
 
Poprzez organizację XI. edycji Targów Pracy stworzyliśmy efektywną platformę wiedzy i 
kontaktów pozwalającą na: 
• umożliwieniu mieszkańcom Szczecina i województwa zachodniopomorskiego kontaktu z 
przedstawicielami działów rekrutacji firm z różnych branż i specjalizacji, 
• zapoznanie środowiska akademickiego z szeroko pojętym rynkiem pracy, 
• prezentację ponad 2000 ofert pracy, stażów i praktyk dla studentów, absolwentów jak  
i bezrobotnych Szczecinian, 
• pobudzenie w społeczeństwie postaw przedsiębiorczych, poprzez towarzyszącą wydarzeniu 
działalność informacyjną.  
 
Liczba podmiotów ofertujących pracę, staże, praktyki, osiągnęła pułap 92 (o 17 więcej niż 
przed rokiem), a to pozwoliło znacząco zwiększyć efektywność organizowanego 
przedsięwzięcia. 
 
 
PORA SENIORA W GMINIE DĘBNO 
Projekt miał na celu wzrost aktywności społecznej co najmniej 110 starszych mieszkańców 
czterech wsi w zachodniopomorskiej gm. Dębno poprzez zwiększenie dostępności oraz rozwój 
atrakcyjnej oferty dydaktycznej i nowych form inicjatyw edukacyjnych odpowiadających na 
zdiagnozowane potrzeby tych osób w okresie od lipca do grudnia 2016 r. 
 



 

 

 

 

Projekt zakładał kontynuację części działań rozpoczętych we wsi Różańsko (R) w 2014 r., 
rozbudowanie oferty edukacyjnej o szereg nowych aktywności i przede wszystkich 
rozszerzenie zakresu terytorialnego o trzy kolejne wsie: Cychry (C), Krześnicę (K) oraz 
Warnice (W) - transfer modelowych rozwiązań, które sprawdziły się w Różańsku, próba 
aktywizacji społecznej kolejnych kilkudziesięciu osób z niewielkich społeczności.  
 
Wspomniane wsie, to z punktu widzenia seniorów w zasadzie pustynia edukacyjno-kulturalna 
(od dawien dawna brak tu jakiejkolwiek oferty skierowanej do osób starszych). Projekt był dla 
tych osób zupełną nowością, cyklem działań, które nigdy wcześniej w tych miejscach i takiej 
skali nie były realizowane. 
 
Zrealizowany przez nas projekt to m.in.: 
- 341 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów, 
- 121 zadowolonych uczestników z czterech wsi gminy Dębno (najmłodszy w wieku 60 lat, 
najstarszy w wieku 89 lat; 77 kobiet i 44 mężczyzn), 
- 5 wyjazdów do instytucji kultury, z których skorzystało 79 różnych osób, 
- 123 godziny warsztatów artystycznych, w których udział wzięło 56 różnych osób i w ramach 
których (włączając w to inicjatywy oddolne) powstało co najmniej 350 różnorodnych 
artystycznych prac (witraże, ceramika, ozdoby decoupage, ozdoby świąteczne, kwiaty z bibuły 
itp.), 
- 3-dniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki, w której udział wzięło 21 osób, 
- 39 osób przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa finansów osobistych, 
- 52 osoby przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy, 
- 19 osób przeszkolonych z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
- 11 osób przeszkolonych z obsługi komputera i korzystania z internetu, 
- Bal Seniora z 65 uczestnikami, 
- 3-dniowy Turniej wędkarski „Nestor wędkarstwa” z 27 uczestnikami i kilkunastoma 
kilogramami rybnego połowu, 
- 9 zrealizowanych senioralnych inicjatyw oddolnych i > 30 seniorów włączyło się w działania 
społeczne w ramach projektu, 
- 3 nagrane krótkometrażowe filmy dokumentalne ze wspomnieniami seniorów (obejrzane już 
blisko 1400 razy). 
- 600 gazetek informacyjno-promocyjnych, 
- 60 plakatów, 
- strona internetowa z czterema sekcjami informacyjnymi dla każdej z czterech wsi objętych 
projektem. 
Zakupione doposażenie to m.in.: 
- 15 plecaków sportowych i 8 kijków dla uczestników zajęć nordic-walking, 
- 3 ekrany projekcyjne i 3 tablice flipchart, 
- 40 poduszek (na krzesło) dla seniorów. 
Od strony organizacyjnej projekt to: 
- 20 zawartych umów cywilno-prawnych, 
- 4 porozumienia wolontarystyczne i 450 godzin pracy społecznej. 
 
NASZA PIERWSZA SPÓŁDZIELNIA 
Celem projektu „Nasza Pierwsza Spółdzielnia” było stworzenie warunków do odrodzenia i 
rozwinięcia spółdzielczości uczniowskiej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
województwa zachodniopomorskiego poprzez popularyzację tego typu działalności wśród 
uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia metodycznego i 
mentorskiego do tworzenia i prowadzenia przyszkolnych spółdzielni uczniowskich.  
 
Projekt dał uczniom możliwość praktycznego działania, wykorzystania nabytej wiedzy w 
ramach prowadzenia spółdzielni uczniowskich, jak również włączania ich w procesy decyzyjne 
utworzonych podmiotów. Spółdzielnie były dla uczniów narzędziem do realizacji autorskich 



 

 

 

 

inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, jak również zdobywania wiedzy w sferze działań 
obywatelskich. 
 
Z uwagi na fakt, że w regionie zachodniopomorskim nie funkcjonowała ani jedna spółdzielnia 
uczniowska, nasz projekt miał charakter innowacyjny. W ramach regionalnego pilotażu, na 
bazie dobrych praktyk z woj. małopolskiego (lider w zakresie spółdzielczości uczniowskiej w 
Polsce), a także inspiracji międzynarodowych (youngco-operatives.coop) utworzyliśmy i 
wsparliśmy trzy spółdzielnie uczniowskie.  
 
Zrealizowany z powodzeniem projekt "Nasza pierwsza spółdzielnia" to: 

• 30 godzin spotkań informacyjnych (dla uczniów) poświęconych spółdzielczości 
uczniowskiej, w których udział wzięło 580 osób, 

• 36 godzin warsztatów (dla uczniów, przyszłych spółdzielców) na temat praktycznych 
aspektów prowadzenia spółdzielni uczniowskiej, w których udział wzięło 82 osób, 

• 12 godzin szkolenia dla nauczycieli, przyszłych animatorów spółdzielczości 
uczniowskiej, w których udział wzięło 16 osób, 

• 3-dniowy wyjazd studyjny do Krakowa i Sosnowca, do najprężniej działających 
spółdzielni uczniowskich na południu kraju, w którym udział wzięło 26 osób (20 uczniów 
i 5 nauczycieli), 

• Trzy nowozałożone i kompleksowo wsparte spółdzielnie uczniowskie (doposażenie, 
strony www, warsztaty, coach, honorarium motywacyjne dla opiekunów), 

• Opracowana platforma edukacyjna www.SpoldzielniaUczniowska.pl, którą odwiedziło 
ponad 1500 osób, 

• Opracowany i rozesłany do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i 
ponadgimnazjalnych w regionie zachodniopomorskim (831 podmiotów) przewodnik 
"Spółdzielnia uczniowska. Praktyczna nauka postaw kooperacji i przedsiębiorczości 
wśród uczniów", 

 
Łączna liczba osób, które skorzystały w oferty naszego projektu 678, w tym 16 nauczycieli 
(osoby które wzięły np. udział w warsztatach/szkoleniach i wyjeździe studyjnym liczone są 
tylko raz). 
 
 
 

3. 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS. 

 
 
Nie dotyczy 
 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu). 

 
Załącznik 1 – Uchwała Zarządu Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego 
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania 
sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro 
 
Załącznik 2 – Uchwała Zarządu Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego 
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności 
Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego za 2015 rok 
 
 
 



 

 

 

 

5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich 
źródeł. 

 

Przychody ogółem: 443522,66 zł 

W tym: 

a) ze spadku: 0 

b) z zapisu: 0 

c) z darowizn: 0 

d) ze środków publicznych: 323430,51 zł (dotacje i dopłaty) 

e) z innych źródeł (wskazać jakie): 120092,15 zł (działalność statutowa) 

f) z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 0 

g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej 
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 0 

   

6. Informacja o poniesionych kosztach. 

 Koszty działalności statutowej ogółem: 444 310,14 zł 

W tym: 

a) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 336 833,07 zł 

b) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0 

c) koszty pozostałej działalności statutowej: 107 477,07 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

7. Dane w następującym zakresie: 

7.1 Zatrudnienie w fundacji. 

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 0 

W tym: 

a) wg zajmowanych stanowisk: 0 

b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 

 
 

7.2. Wynagrodzenia. 

7.2.1 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. 
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej) 

 
W 2016 roku Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, premii i innych świadczeń z tytułu 
umów o pracę. 
 
 

7.2.2 

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz 
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.  
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia) 

 
W 2016 roku Fundacja nie wypłacała z tytułu umowy o pracę wynagrodzeń wymienionym 
osobom. 
 
 

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 
Z tytułu umów zlecenia w 2016 roku Fundacja poniosła wydatki 171 313,41 zł brutto. 

 
 

7.3 
Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków 
przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia) 

 
Nie dotyczy 
 
 
 

7.4 Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

 
22279,53 zł (Alior Bank) 
 
 



 

 

 

 

7.5 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek. 

 
Nie dotyczy 
 
 
 

7.6 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 
wydatkowanych na to nabycie. 

 
Nie dotyczy 
 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

 
Nie dotyczy 
 
 

7.8 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych. 

 
Rok obrotowy 2016 zamyka się po stronie aktywów kwotą 48023,26 zł 
 
Na koniec roku 2016 Fundacja posiadała krótkoterminowe zobowiązania finansowe w kwocie 
9277,89 zł. 
 
 

8. 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

 
 
Na podstawie umowy nr WOIiB-II.032.21.2016.SK.U (CRU 16/0000839) Fundacja na zlecenie 
Gminy Miasto Szczecin realizowała zadanie publiczne pod nazwą „Targi Pracy 2016”. Projekt 
realizowany był w okresie od 14.03.2016 r. do 13.05.2016 r. Kwota przyznanego 
dofinansowania: 22000,00 zł. 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Na podstawie umowy nr NBP-DEW-PE-AK-0691-0315-2016 Fundacja na zlecenie 
Narodowego Banku Polskiego realizowała zadanie w ramach programu edukacji 
ekonomicznej pod nazwą „Nasza pierwsza spółdzielnia”. Projekt realizowany był w okresie od 
12.09.2016 r. do 31.12.2016 r. Kwota przyznanego dofinansowania: 12042,50 zł 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Na podstawie umowy nr 387_I/2016 Fundacja na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej realizowała zadanie publiczne „Nasza pierwsza spółdzielnia”. Projekt 
realizowany był w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Kwota przyznanego 
dofinansowania: 65509,51 zł 
Wynik finansowy: 0 zł 
 



 

 

 

 

Na podstawie umowy nr WOś/II/PS/56/2016 Fundacja na zlecenie Gminy Miasto Szczecin 
realizowała zadanie publiczne „Nasza pierwsza spółdzielnia”. Projekt realizowany był w 
okresie od 31.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Kwota przyznanego dofinansowania: 4992,00 zł 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Na podstawie umowy nr 11669/2016/ASOS Fundacja na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej realizowała zadanie publiczne „Pora Seniora w Gminie Dębno”. Projekt 
realizowany był w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Kwota przyznanego 
dofinansowania: 155030,80 zł 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Na podstawie umowy nr PiR.pp.526.49.2016 Fundacja na zlecenie Gminy Dębno realizowała 
zadanie publiczne „Pora Seniora w Gminie Dębno”. Projekt realizowany był w okresie od 
19.09.2016 r. do 31.12.2016 r. Kwota przyznanego dofinansowania: 8000,00 zł 
Wynik finansowy: 0 zł 
 
Łącznia kwota dotacji przyznanych w 2016 r. – 267574,80 zł 
W każdym przypadku ewentualne niewykorzystane kwoty dotacji były zwracane na konto 
zleceniodawców (projekty były rozliczane „do zera”). 
 
Ponadto w 2016 r. Fundacja kontynuowała realizację dwóch projektów dwuletnich, na które 
pozyskała dotacje w 2015 r. ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (projekty pod nazwą „Różańsko. Damy radę!” oraz „Centrum 
Aktywności Lokalnej w Różańsku”). 
 
 
Zakres merytoryczny zadań opisano w pkt 2.2. 

9. 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 

 
Za rok 2016 Fundacja złożyła deklarację -  CIT – 8. 
 
 

10. 
Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana 
kontrola oraz jej wyniki. 

 
W roku 2016 w Fundacji nie zostały przeprowadzone kontrole. 
 
 
 
 

    …………………………………            ………………………………… 
podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 
 
  31 grudnia 2017 r. 

………………………………… 
  miejscowość, data         

 
 
 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 
inaczej. 

 


