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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. GRZYBOWSKA Nr domu 4 Nr lokalu 132

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-131 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 224869642

Nr faksu 224869642 E-mail 
a.olszewska@dzieciom.pl

Strona www www.sedeka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-05-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14203109700000 6. Numer KRS 0000338389

1. Głównym celem Fundacji  organizowanie i niesienie pomocy 
człowiekowi oraz dbanie o jego rozwój 
w ramach działalności pożytku publicznego, w szczególności tworzenie, 
ochrona i promocja głównych cech człowieczeństwa: dobra, prawdy, 
piękna; tworzenie, wspieranie i promocja kultury i sztuki; wspieranie i 
promocja nauki, edukacji i oświaty; ochrona i promocja zdrowia; ochrona 
środowiska; przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

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

Stanisław Kowalski Prezes Zarządu TAK

Tomasz Altewęgier Wiceprezes 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

Anna Żórawska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Jan Stanisław Gazarkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA SEDEKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
3) działalność charytatywna; 
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; 
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego; 
6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej; 
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem 
z pracy; 
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie 
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i 
młodzieży; 
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
19) turystyka i krajoznawstwo; 
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
23) ratownictwo i ochrona ludności; 
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą; 
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 
27) promocja i organizacja wolontariatu; 
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
34) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej społeczeństwa;
35) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
36) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
37) rewitalizacja;
38) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i 
finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć w kraju i za granicą:
1) pomocy w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie 
patriotyzmu obywateli i osobistej odpowiedzialności;
2) pomocy człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym 
pomocy, a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi lub los;
3) tworzenia i szerzenia kultury narodowej w kraju i za granicą, również 
wśród osób niepełnosprawnych (wydawnictwa, film, teatr i inne);
4) przedsięwzięć naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających 
do promowania rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn 
dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy 
stypendialnych;
5) przedsięwzięć oświatowych, poprzez organizowanie różnych form 
kształcenia oraz krajowych 
i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji, jak 
również poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 
upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie, 
przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej i 
globalizacji ogólnospołecznej;
6) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla 
osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w 
niedostatku i potrzebujących pomocy;
7) ochrony zdrowia, poprzez organizowanie akcji zmierzających do 
promocji zdrowia, a także poprzez przekazywanie środków 
przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów 
rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki 
lekarskiej oraz zakup lekarstw;
8) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych 
na zaspokajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz 
umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin 
na poziomie standardów europejskich;
9) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez 
przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację 
osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie zajęć 
rehabilitacyjnych;
10) przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie 
środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i 
kształtowaniu środowiska;
11) kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, 
związków religijnych i kościelnych osób prawnych; 
12) przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez 
przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie 
sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia 
sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób 
niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego 
rodzaju zajęć i imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i 
młodzieży;
13) pozyskiwania darowizn finansowych i niefinansowych, w tym 
darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 kodeksu cywilnego, z 
przeznaczeniem ich na realizację zadań Fundacji z zakresu pomocy 
społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz z zakresu 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, 
ochrony i promocji zdrowia, a także działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja Sedeka w ramach prowadzonej działalności statutowej umożliwia niesienie pomocy firmom i 
organizacjom zaangażowanym społecznie, propaguje i buduje postawy prospołeczne, podejmuje 
inicjatywy obywatelskie, dobroczynne i kulturalne. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez promocję sportu 
niepełnosprawnych, rehabilitację i aktywizację zawodową, aby osoby niepełnosprawne były integralną 
częścią społeczeństwa oraz pracowały zawodowo i same potrafiły się utrzymać.

Fundacja Sedeka na dzień 31.12.2017 roku zrzeszała 1408 Grupy ZADAŃ OPP.
Grupy OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) to najmniejsze jednostki organizacyjne Fundacji Sedeka 
umożliwiające wykonywanie zadań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację w ramach jej 
działalności statutowej. Są to zatem zadania społecznie użyteczne, podejmowane przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o  wolontariacie (z późniejszymi zmianami).
Większość Grup OPP założona została na rzecz konkretnych potrzebujących wsparcia osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pełnoletnich osób chorych, bądź osób z 
niepełnosprawnościami.
Grupy OPP działające w ramach Fundacji Sedeka realizowały przede wszystkim poniższe zadania 
pożytku publicznego:
1. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej;
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Dzięki działalności Grup OPP udało się zrealizować wiele inicjatyw dla osób potrzebujących wsparcia, 
m.in.:
1. Koncert charytatywny pn. „Gramy dla Joli” (2 czerwca) w Tarnowie oraz charytatywny koncert 
symfoniczny Orkiestry Akademii Beethovenowskiej „Wielki bal u Śpiącej Królewny” (9 czerwca) w 
Krakowie. Podczas koncertów zostały przeprowadzone zbiórki pieniężne na rzecz naszej podopiecznej 
pozostającej w śpiączce – Jolanty;
2. Koncert charytatywny pn. „Muzyka Pink Floyd w blasku księżyca” w Planetarium w Olsztynie (30 
czerwca), z którego dochód został przeznaczony na rzecz Anny – podopiecznej Fundacji Sedeka;
3. Turniej Charytatywny Siatkówki Plażowej „Gramy dla Kasi” (30 lipca) w Warszawie, podczas którego 
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację podopiecznej Fundacji – Katarzyny;
4. Charytatywny turniej piłki nożnej w Żdanowie dla podopiecznej Marleny (13 sierpnia);
5. Akcja charytatywna pn. „Biegiem dla Kropy” w Nowogardzie na rzecz podopiecznej Patrycji (13 
sierpnia); 
6. Koncert charytatywny „Ocean uczuć” w Przemyślu (19 sierpnia) oraz Charytatywny Maraton Zumby 
w Świdnicy (1 października), z których dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację naszej 
podopiecznej Urszuli.
Dzięki zaangażowaniu Grup OPP, ich aktywnemu pozyskiwaniu środków z 1% podatku, darowizn oraz 
zbiórek publicznych w 2017 r. udało się pozyskać środki na leczenie, rehabilitację i zakup kosztownego 
sprzętu rehabilitacyjnego dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością oraz znieść bariery 
architektoniczne, co ułatwiło życie codzienne chorym.
W 2017 roku Fundacja Sedeka dla swoich Podopiecznych regularnie udostępniała bezpłatne 
poradnictwo prawne. 
W grudniu 2017 roku Fundacja Sedeka przy współfinansowaniu ze środków PFRON zorganizowała 
Olimpiadę Sportową Klubu Myszki Norki. Było to ponadregionalne wydarzenie sportowe mające na celu 
integrację, promowanie aktywności sportowej wśród dzieci z niepełnosprawnościami, przezwyciężanie 
przez uczestników barier społecznych oraz kształtowanie świadomości własnego ciała i jego możliwości 
sprawnościowych. Na Olimpiadę zostały zaproszone dzieci z pięciu miast: Wrocławia, Poznania, 
Krakowa, Mińska Mazowieckiego oraz Warszawy.
W 2017 roku Fundacja Sedeka w Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 w Warszawie 
zorganizowała wydarzenia kulturalne. Zainicjowany został cykl Spotkań ze sztuką w ramach którego 25 
kwietnia odbył się wernisaż prac Agaty Oryszyn – absolwentki ASP w Łodzi, artystki zajmującej się 
głównie malarstwem olejnym, akrylowym i akwarelowym, a także, 20 września, wernisaż prac 
malarskich Patryka Wojtczaka. 11 lutego odbył się bal karnawałowy dla młodzieży i osób dorosłych z 
niepełnosprawnością, w którym uczestniczyli podopieczni Fundacji Sedeka oraz członkowie 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska”. 13 
października 2017 w roku Centrum Aktywizacji Społecznej zorganizowano również dla wernisaż 
wystawy fotografii „Kobieta z bliznami”, których bohaterką była Jolanta Golianek. Wystawa była 
zbiorem fotografii przedstawiających człowieka, któremu przyszło żyć ze znamionami wywołanymi 
przez oparzenia oraz z konsekwencjami społecznymi, za którymi stoją uprzedzenia i stereotypy. 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1408

10

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)

brak

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

Honorowy patronat nad wystawą objęła Pierwsza Dama RP –Agata Kornhauser-Duda.
Fundacja Sedeka regularnie organizowała bezpłatne zajęcia grupowe dla seniorów m.in. zajęcia 
ruchowe z elementami jogi, pilatesu oraz ćwiczeń wzmacniających stawy i kręgosłup; Mindfulness – 
trening uważności, którego celem jest rozwijanie zdolności skupienia na chwili obecnej; zajęcia 
artystyczne rozwijające zarówno zdolności manualne, jak i twórcze myślenie oraz wyobraźnię; trening 
werbalno-pamięciowy.

Fundacja Sedeka realizuje cele statutowe wymienione w § 8 Statutu poprzez wspieranie działań 
statutowych Fundacji Dzieciom „Zdążyć  z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (KRS 0000037904), mającej 
status organizacji pożytku publicznego (OPP), w ramach podpisanej w dniu 09.11.2009 r. „Umowy o 
partnerstwie i wzajemnej współpracy”. Pośrednia realizacja celów statutowych Fundacji Sedeka wynika 
z § 10 Statutu Fundacji, zgodnie z którym Fundacja dla osiągnięcia swych celów może wspierać 
działania innych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi tejże Fundacji.
17.03.2015 r. na wspólnym posiedzeniu Rad oraz Zarządów Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz 
Fundacji Sedeka, została utworzona Wspólnota „Zdążyć z Pomocą”, w celu wzajemnego wsparcia i 
efektywniejszej realizacji zbieżnych celów statutowych obu fundacji. 

W ramach Wspólnoty Fundacja Sedeka wspiera działania statutowe Fundacji Dzieciom „Zdążyć  z 
Pomocą”  w realizacji zbieżnych celów statutowych w następującym zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
b) działalności charytatywnej;
c) ochrony i promocji zdrowia;
d) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja Sedeka współpracuje z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w następujących obszarach:

a) wsparcie działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność statutową, w tym także środków z 
1 % podatku, na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
b) wsparcie działań w zakresie organizacji pomocy dla podopiecznych Centrum Charytatywnego 
„Koniczynka” Fundacji Dzieciom „Zdążyć  z Pomocą” w ramach pomocy społecznej na rzecz osób 
niepełnosprawnych, pomocy prawnej na rzecz podopiecznych i ich rodzin;
c) wsparcie działań w zakresie organizacji pomocy dla osób pracujących przy obsłudze subkont 
podopiecznych Centrum Charytatywnego „Koniczynka” Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;
d) wsparcie działań w zakresie prowadzenia i obsługi tzw. „hosteli” Fundacji Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą”.

Druk: MPiPS 5



3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Działalność statutowa 
nieodpłatna Fundacji 
Sedeka w 2017 roku. 
Fundacja Sedeka na 
dzień 31.12.2017 roku 
zrzeszała 1408 Grup 
OPP. Grupy OPP (Grupy 
Organizacji Pożytku 
Publicznego) to 
najmniejsze jednostki 
organizacyjne Fundacji 
Sedeka umożliwiające 
wykonywanie zadań 
pożytku publicznego 
realizowane przez 
Fundację w ramach jej 
działalności statutowej. 
Są to zadania 
społecznie użyteczne, 
podejmowane przez 
organizacje 
pozarządowe w sferze 
zadań publicznych 
określonych ustawą z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie z 
późniejszymi zmianami. 
Większość Grup OPP 
założona została na 
rzecz konkretnych 
zadań prospołecznych 
przez osoby fizyczne lub 
prawne. Grupy Zadań 
OPP w 2017 roku 
realizowały zadania 
publiczne przede 
wszystkim w 
następujących 
obszarach: • pomoc 
społeczna 
umożliwiająca osobom i 
rodzinom 
przezwyciężanie 
trudnych sytuacji 
życiowych, których nie 
są one w stanie 
pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości; • 
ochrona i promocja 
zdrowia; • działalność 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych; • 
nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie 
w dziedzinie 

94.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 6
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Działalność odpłatna 
pożytku publicznego 
polegała na 
prowadzeniu zajęć 
edukacyjno-
rozwojowych dla dzieci 
w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. 
Podczas spotkań 
podejmowane były 
tematy dotyczące więzi 
międzyludzkich, relacji i 
pełnienia różnych 
funkcji społecznych. 
Propagowane były 
treści związane z 
prowadzeniem 
zdrowego trybu życia i 
prawidłowego 
odżywiania. Omawiano 
metody radzenia sobie 
z emocjami, słuchania i 
przekazywania 
informacji, 
rozwiązywania 
konfliktów, współżycia 
w grupie oraz tolerancji 
wobec odmienności.

85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

wszechstronnej 
obronności narodowej; 
• kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa 
narodowego; • 
wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej; • 
działalność na rzecz 
rodziny, 
macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechniania i 
ochrony praw dziecka.

Druk: MPiPS 7
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 14,612,564.60 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

68.20.Z Fundacja Sedeka zgodnie z zapisem w Statucie 
prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach 
służących realizacji jej celów statutowych. 
Fundacja w 2017 r. w ramach działalności 
gospodarczej świadczyła usługi podnajmu 
posiadanej powierzchni biurowej, sali 
konferencyjnej, w której odbywały się ciekawe 
szkolenia z tematyki biznesowej. Dzięki 
działalności gospodarczej pozyskaliśmy 
dodatkowe środki na wsparcie działalności 
statutowej Fundacji. Fundacja Sedeka zgodnie z 
zapisem w Statucie prowadzi działalność 
gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 
jej celów statutowych. Fundacja w 2017 r. w 
ramach działalności gospodarczej świadczyła 
usługi podnajmu posiadanej powierzchni 
biurowej, sali konferencyjnej, w której odbywały 
się ciekawe szkolenia z tematyki biznesowej. 
Dzięki działalności gospodarczej pozyskaliśmy 
dodatkowe środki na wsparcie działalności 
statutowej Fundacji.

85.59.B Fundacja Sedeka zgodnie z zapisem w Statucie 
prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach 
służących realizacji celów statutowych. Fundacja 
w 2017 r. w ramach działalności gospodarczej 
świadczyła usługi szkoleniowe w ramach których 
przeprowadziliśmy szkolenia pn. 
„Przedsiębiorczy poranek”. Szkolenie 
skierowane było do osób , które zastanawiają 
się nad założeniem własnego biznesu lub już 
prowadzą firmę, ale chcą poszerzyć swoją 
wiedzę, nawiązać nowe kontakty z innymi 
przedsiębiorcami, sponsorami, partnerami itp. Z 
wystąpienia dowiedzieliśmy się:
–jakie są niezbędne kroki w procesie 
pozyskiwania klientów,
– nauczysz się mówić o swojej ofercie językiem 
korzyści klienta,
– raz na zawsze pożegnasz się z argumentem, że 
klienci kierują się ceną.
– jak powinny wyglądać wasze umowy z 
klientami,
– na co zwrócić szczególną uwagę przy ich 
zawieraniu,
– jak zabezpieczyć się w przypadku 
jakichkolwiek problemów z wykonaniem 
umowy,
– jakie roszczenia przysługują stronom umowy i 
wiele innych tematów, o które boicie się pytać…

Druk: MPiPS 8
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14,474,151.62 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8,750.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 4,141.00 zł

d) Przychody finansowe 125,521.98 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

17,293.32 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8,783,213.74 zł

0.00 zł

1,673,407.74 zł

6,815,828.28 zł

293,977.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 506,131.17 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3,839,062.14 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,155,668.27 zł

3.3. 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

1 Działania w sferze zadań publicznych, o  których mowa w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o  
działalności pożytku publicznego i wolontariacie art.3 ust.1

2,650,937.84 zł

2 Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową zbieżną z celami 
pożytku publicznego Fundacji Sedeka ( z uwzględnieniem art. 27 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. 
o  działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie)

196,950.88 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,305,926.37 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 17,293.32 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,909,659.84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 4,141.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 11,496,341.43 zł 3,155,668.27 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

10,564,491.78 zł 3,155,668.27 zł

8,750.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

272.67 zł

884,917.73 zł

37,909.25 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

3 Wynagrodzenia pracowników przypisanych bezpośrednio do działalności statutowej nieodpłatnej 
pożytku publicznego

307,779.55 zł

1 10768 Damian Cyburt - rehabilitacja, artykuły medyczne, artykuły higieniczne, usługi 
rehabilitacyjne z zakwaterowaniem

72,696.90 zł

2 10501 Holka Agnieszka - leczenie, rehabilitacja, artykuły higieniczne, rampa progowa ułatwiająca 
przejazd wózka i ponośnika przez próg, sprzęt rehabilitacyjny, artukuły medyczne, poprawa bytu 
materialnego w ramach pomocy społecznej

50,361.83 zł

3 10779 Piotr Urawski - leczenie, sprzęt do rehabilitacji, artykuły higieniczne, artykuły medyczne, 
rehabilitacja, terapia logopedyczna, usługa noclegowa dla opiekuna w celu sprawowania opieki 
nad podopiecznym w trakcie operacji,  poprawa bytu materialnego w ramach pomocy społecznej

42,580.79 zł

4 10420 Lepsze Życie Sławka Akimow - leczenie, rehabilitacja, artykuły medyczne, artykuły 
higieniczne, poprawa bytu materialnego w ramach pomocy społecznej, zakup samochodu wraz z 
ubezpieczeniem na potrzeby podopiecznego, dętki i opony do wózka inwalidzkiego, wynajem 
mieszkania podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, sprzęt do rehabilitacji

40,223.85 zł

5 10750 Wojciech Szewczyk - leczenie, rehabilitacja, orteza odwodząca kończynę górną, sprzęt do 
rehabilitacji, ubezpieczenie samochodu służącego realizacji potrzeb podopiecznego

39,437.98 zł

6 10679 Karolina Wilimczyk - leczenie, artykuły medyczne, artykuły higieniczne, poprawa bytu 
materialnego w ramach pomocy społecznej

38,835.26 zł

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

49,076.69 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 4,141.00 zł

3,600,545.40 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi 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)

75.0 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)

62.3 etatów

45.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,994,054.99 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,658,026.47 zł

3,500,374.96 zł

- nagrody

- premie

66,205.79 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 91,445.72 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 336,028.52 zł

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

3,994,054.99 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 8,750.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,985,304.99 zł

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

0.00 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)

9,971.09 zł

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

4,220.00 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

318,646.82 zł

0.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

42,008.10 zł

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

2,415.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Zgodnie z wytycznymi w pkt.VI.8 wykazano wysokość 
najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 
wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne -  42008,10 zł (w 
tym wynagrodzenie zasadnicze - 6600,00 zł oraz udzielenie 
licencji na korzystanie z utworów literackich - 35408,10 zł).

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 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

0.00 zł

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

18,520.59 zł

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

1 Zawody sportowe dla dzieci 
niepełnosprawnych

Zorganizowanie 
ponadregionalnych zawodów 
sportowych dla 110 dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz: - 
promowanie aktywności 
ruchowej wśród dzieci 
niepełnosprawnych; - 
przezwyciężanie barier 
społecznych; - kształtowanie 
świadomości własnego siała i 
jego możliwości 
sprawnościowych; - rozwijanie 
zdolności intelektualnej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

17,293.32 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. 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

Stanisław Kowalski
Tomasz Altewęgier

18.05.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 LUX MAIOR SEDEKA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GRZYBOWSKA 4 /212
00-131 WARSZAWA

100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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