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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

 

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  
2018-07-04  

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji FUNDACJA ZWIERZOCHRON 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo MAZOWIECKIE Powiat WARSZAWA 

Gmina WARSZAWA Ulica STRYJEŃSKICH  Nr domu 8 Nr lokalu 58 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-791 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 601322677 

 Nr faksu--- E-mail marta@kotarbinska.pl  Strona www www.zwierzochron.pl  

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

16-10-2014  

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 04-10-2017  

5. Numer REGON 14748369700000 6. Numer KRS  0000527465 

za rok 2018 
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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 

Izabela Włostowska Prezes Zarządu   tak  
Marta Kotarbińska 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 

Katarzyna Muszyńska Przewodnicząca Rady    tak    

Katarzyna Rostalska Członek Rady    tak    

  
     

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 

 nie

 nie

 tak  nie

 nie

 nie

 tak  nie
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Rok 2018 był piątym rokiem prowadzenia działalności przez Fundację Zwierzochron. 
Kontynuowaliśmy wspieranie Schroniska dla zwierząt Happy Dog w Sobolewie w formie wolontariatu, przy czym wolontariat został 
przez właściciela schroniska ograniczony do minimum. Wolontariat obejmował wyprowadzenie psów na spacery, pracę polegającą na 
ich socjalizacji, uczeniu chodzenia na smyczy i podstawowych komend tak aby przygotować je do adopcji. Szukamy domów 
adopcyjnych (ogłoszenia na profilu Fundacji na portalu Facebook oraz na portalach ogłoszeniowych), prowadzimy procedury 
adopcyjne (ankieta adopcyjna, wizyty przedadopcyjne sprawdzające oferowane psu warunki i wiedzę na temat faktycznych potrzeb 
psa, kontrolne wizyty poadopcyjne sprawdzające dobrostan psa po adopcji), w razie potrzeby wozimy psy do lecznic weterynaryjnych, 
finansujemy ich leczenie, diagnostykę i zabiegi oraz transport do domów adopcyjnych. Wszystkie domy adopcyjne są rzetelnie 
sprawdzane przez Fundację Zwierzochron, jesteśmy też w stałym kontakcie ze wszystkimi opiekunami adopcyjnymi. 
Wspieramy też zwierzęta właścicielskie (finansowanie opieki behawioralnej, leczenia i zabiegów weterynaryjnych). 
W czerwcu 2018 r., Fundacja Zwierzochron została zaproszona do udziału w wyborach PSAdybianina roku organizowanych przez 
mieszkańców warszawskiej Sadyby, gdzie dwa psy pod opieką Fundacji zostały zaprezentowane do adopcji.  
W październiku 2018 r. Marta Kotarbińska (członek zarządu Fundacji), rozpoczęła studia wyższe I stopnia na Wydziale Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt, w celu poszerzenia i podwyższenia kompetencji z zakresu 
szkolenia i zoopsychologii psów, co umożliwi w przyszłości profesjonalną opiekę zoopsychologiczną i behawioralną nad podopiecznymi 
Fundacji Zwierzochron z objawami zaburzeń emocjonalnych. Studia są finansowane ze środków własnych Pani Marty Kotarbińskiej. 
W październiku 2018 r. Marta Kotarbińska (członek zarządu Fundacji) przeprowadziła dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 72 w 
Jazgarzewszczyźnie (Szkoła Marzeń) warsztaty z prawidłowej komunikacji z psem „Porozmawiajmy”, w ramach których dzieci i 
młodzież nabyła podstawowe kompetencje z zakresu odczytywania emocji (sygnały uspokajające, sygnały stresu, sygnały 
dystansujące) co stanowi istotny element profilaktyki pogryzień.  
W listopadzie 2018 r, Marta Kotarbińska (członek zarządu Fundacji) nagrała i opublikowała w mediach społecznościowych (FB) 6 
filmów instruktarzowych dotyczących prawidłowej pracy, komunikacji i zabawy z psem z wykorzystaniem elementów brainwork 
(zabaw uczących psa myślenia i rozwiązywania problemów). 
W grudniu 2018 r, Marta Kotarbińska (członek zarządu Fundacji) ponownie odwiedziła dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 72 w 
Jazgarzewszczyźnie (Szkoła Marzeń), gdzie przeprowadziła warsztaty z prawidłowej zabawy z psem z wykorzystaniem elementów 
brainwork (zabaw uczących psa myślenia i rozwiązywania problemów). 
W grudniu 2018 r. Fundacja Zwierzochron była beneficjentem aukcji charytatywnej Design Dla Zwierząt.  
W 2018 r. Fundacja nawiązała współpracę z domami tymczasowymi w Warszawie, do których trafiały psy pod opieką Fundacji i z 
których następnie były wydawane do adopcji. W domach tymczasowych psy mieszkają w warunkach domowych, na koszt Fundacji 
Zwierzochron (karma, opieka weterynaryjna, preparaty na kleszcze, leki, wsparcie behawioralne). Razem z opiekunami tymczasowymi 
Fundacja aktywnie szuka i sprawdza adopcyjne domy stałe. 
Kontynuujemy utrzymywanie w hotelu psa Samsona, uratowanego przez eutanazją ze schroniska Happy Dog w Sobolewie. 
Fundacja Zwierzochron przekazuje comiesięczną darowiznę w wysokości 150 zł na rzecz osoby prywatnej utrzymującej grupę 
porzuconym psów i kotów w miejscowości Wydminy. 
Przez cały czas zabezpieczamy wspierane przez Fundację psy przed kleszczami, zapewniamy diagnostykę i opiekę weterynaryjną, 
odrobaczanie, karmę specjalistyczną, finansujemy chipowanie, konsultacje behawioralne i szkolenia, zabiegi sterylizacji i kastracji 
kotów i psów. 
W okresie sprawozdawczym staraniem Fundacji Zwierzochron dom stały znalazło łącznie 35 psów i kotów. Fundacja jest w stałym 
kontakcie z opiekunami adopcyjnymi i w razie potrzeby udziela wsparcia w pracy z adoptowanymi zwierzętami. 
Fundacja działa w pełni na zasadach wolontariatu, żadna osoba nie pobiera wynagrodzenia z tytułu działań na rzecz 
Fundacji. 

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

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 

 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 45  
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Osoby prawne 0 

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

 
 

W okresie sprawozdawczym 35 zwierząt znalazło dom stały, Fundacja sfinansowała 
też koszty opieki weterynaryjnej, sterylizacji, kastracji, chipowania, karmy, opieki 
behawioralnej dla kilkunastu psów i kotów. 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

  tak 

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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 

Lp. Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności 

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery  

1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

Humanitarna ochrona zwierząt (94 99, Z) - w okresie 
sprawozdawczym Fundacja Zwierzochron objęła opieką 
kilkadziesiąt psów i kotów, zarówno bezdomnych jak 
właścicielskich, w zakresie finansowania zabiegów 
weterynaryjnych (kastracje, sterylizacje, badania krwi, 
USG, badania ogólne, operacje chirurgiczne, ogólna 
opieka weterynaryjna), opieki behawioralnej, wspierania 
właścicieli i opiekunów adopcyjnych w pracy z psami, w 
tym przygotowanie do adopcji i praca w okresie po- 
adopcyjnym. Fundacja Zwierzochron prowadziła również 
działania w zakresie poszukiwania i weryfikacji domów 
tymczasowych i domów stałych (adopcyjnych).  

60% 

2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

Niedochodowe prowadzenie lub wspieranie schronisk 
dla zwierząt bezdomnych, porzuconych, przekazanych 
fundacji nieodpłatnie lub wykupionych przez fundację 
(94 99, Z) - w okresie sprawozdawczym, Fundacja 
Zwierzochron aktywnie wspierała schronisko Happy Dog 
w Sobolewie zakresie wolontariatu obejmującego 
wyprowadzanie psów na spacery, wożenie do lekarzy i 
prowadzenie procedur adopcyjnych. Fundacja 
Zwierzochron prowadziła też procedury adopcyjne 
(ankieta, wizyta przedadopcyjna, umowa adopcyjna, 
wizyty poadopcyjne) dotyczące zwierząt znajdujących 
się w wspieranym schronisku. 

10% 

3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

Wspieranie wolontariatu oraz domów tymczasowych dla 
zwierząt (94, 99, Z) - w okresie sprawozdawczym, 
Fundacja Zwierzochron prowadziła wolontariat w 
Schronisku Happy Dog w Sobolewie, a także nawiązała 
współpracę z kilkoma domami tymczasowymi, gdzie 
umieszczała psy w okresie poszukiwania domu stałego, 
wymagające przystosowania do życia w mieście i wśród 
ludzi. Fundacja Zwierzochron wspiera domy tymczasowe 
w postaci karmy i ponoszenia kosztów opieki 
weterynaryjnej i behawioralnej dla przebywających w 
nich zwierząt. Fundacja Zwierzochron prowadziła też 
procedury adopcyjne (ankieta, wizyta przedadopcyjna, 
umowa adopcyjna, wizyty poadopcyjne) dotyczące 
zwierząt znajdujących się w wspieranym schronisku, 
domach tymczasowych oraz hotelach. 

30% 

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

 nie
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4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 

 
 nie 

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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 

Lp. 
 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności 

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery  
1.    

2.    

3.    

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 tak 

  

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

Lp. Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

1. Kod PKD: 96.09.Z 

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana - Fundacja Zwierzochron, w okresie 
sprawozdawczym stale wspierała domy tymczasowe 
oraz domy adopcyjne w metodach pracy z psami w 
okresie przygotowującym do adopcji oraz w okresie 
po adopcji, w celu zniwelowania stresu 
towarzyszącemu zmianie miejsca bytowania, 
środowiska i otaczających zwierzę bodźców, a tym 
samym zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
niepożądanych zachowań w domu tymczasowym lub 
adopcyjnym, a w przypadku wystąpienia takich 
zachowań, zbadania ich przyczyny i wprowadzenia 
odpowiednich działań naprawczych.  

2. Kod PKD:  
 
 

3. 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 zysków i strat) 
 
 

88 228,50 zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88 208,50 zł 

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 

 tak

 nie



 

6 

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 

0,00 zł   

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 88 208,50 zł 

2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 64 039,00 zł 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 63 667,46 zł 

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  4 908,22 zł 

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 
371,54 zł 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 19 281,28 zł 

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 16 666,50 zł 

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

16 254,01 zł 

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 
 

1 
Opieka weterynaryjna nad psami i kotami (zabiegi kastracji i sterylizacji, zabiegi weterynaryjne, 
leczenie, leki) psów i kotów objętych opieką Fundacji Zwierzochron 

10 245,19 zł 

2 Wsparcie behawioralne i zoopsychologiczne psów objętych opieką Fundacji Zwierzochron 500,00 zł 

3 Karma dla psów i kotów objętych opieką Fundacji Zwierzochron 5 508,82 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 
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1. Organizacja korzystała z 
następujących zwolnień 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji.  
W przypadku zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób prawnych - 
dodatkowo podać kwotę) 
 
 
 

x 3 663,45 zł 

 

 
 
 

   

 

 
-> jakich?__________________________ 
 

 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. 

 
 nie 

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) 
 

  

 

 

 
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

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

                                                                       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 2 miejsca po 
przecinku) 

                            0                    etatów 

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

   
                              0                  osób 
  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków  
 nie 

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

                      0               osób fizycznych 

                        0             osób prawnych 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

 tak

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

 tak

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 x  nie korzystała 

 

z podatku od towarów i usług 



 

8 

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) 

 tak 
(fundatorzy) 

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) 

4 osoby  

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  
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. 
podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników) 

0,00 zł 

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobie świadczącej 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 

 
 nie 

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

 
 nie 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 ---- ---- 

2   

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

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej lub 
imiona i nazwiska osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 
 
 

 
 

Marta Kotarbińska 
 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

 05.07.2019 

 

tak

tak

nie  


