
Ministerstwo Rodzin, 
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;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica UL. LEGNICKA Nr domu 65 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-206 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 505-576-516

Nr faksu E-mail rownosci@gmail.com Strona www www.fnrr.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02125582100000 6. Numer KRS 0000355775

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 Beno Prezes Fundacji TAK

Dorota Seweryn - Stawarz członek Zarządu TAK

Monika Kaznocha 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

Wioletta Samborska Przewodnicząca Rady TAK

Magdalena Dyderska członek Rady TAK

Marta Świątek - Prycik członek Rady TAK

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI

1. Opis działalności pożytku publicznego

Sposoby realizacji celów statutowych są wynikiem zaangażowania osób wchodzących w skład Zarządu 
Fundacji, Rady Fundacji, wolontariuszek oraz współpracowników Fundacji. Podjęli oni w roku 2017 
następujące PROJEKTY, INICJATYWY SPOŁECZNE i EDUKACYJNE:

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

ONE BILLION RISING, 14.02.2017
One Bilion Rusing /Nazywam się Miliard to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy 
wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez amerykańską pisarkę Eve Ensler. 
W ramach akcji co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by 
propagować kampanię i… zatańczyć. Organizatorzy kampanii uznali, że taniec jest elementem 
wspólnym dla wszystkich kobiet. Bowiem tańcząc kobiety „rządzą” swoim ciałem.
W roku 2017 wspólną akcją poruszyliśmy temat gwałtów. „W Polsce praktycznie nie słyszymy o 
problemie przemocy w związkach nastolatków, o gwałtach na randce, molestowaniu seksualnym 
dziewcząt; może się on wydawać społecznie nikły w porównaniu z bezkresem przemocy, do jakiej 
dochodzi w związkach osób dorosłych. Tymczasem statystyki biją na alarm. Przemoc w związkach 
nastolatków jest podobnie nasilona, jak to, co dzieje się w relacjach dorosłych” (A. Czapczyńska, 
Niebieska Linia).
Akcja jest próbą odczarowania i zmiany społeczeństwa. Problem przemocy jest bowiem problemem 
społecznym, problemem nas wszystkich. Przez lata „zamiataliśmy” ten temat jako naród „pod dywan”. 
Konsekwencją tego jest nie tylko narastanie zjawiska (poprzez ciche przyzwolenie wyrażające się 
brakiem reakcji), ale również wysokie koszty ekonomiczne ponoszone przez wszystkich podatników 
(m.in. związane z opieką zdrowotną).
Osoby doświadczające sytuacji przemocowych niejednokrotnie zmierzają się z nimi samotnie. Czują się 
wykluczone społeczne poprzez utkwione w głowach „obserwatorów” stereotypy. Oceniając takie 
zdarzenia szukają oni bowiem winy po stronie ofiary, zapominając, że za przemoc odpowiedzialny jest 
sprawca! Dlatego w kampanii zwracamy uwagę na fakt, że przemoc jest nieakceptowanym 
zachowaniem, że sprawcy nie są anonimowi i bezkarni, że my – społeczeństwo – możemy a nawet 
musimy reagować! to klucz do zmiany. 
We Wrocławiu w szóstej edycji akcji udział wzięło ponad 70 osób. Równolegle Fundacja nawiązała 
współprace, dzięki której udało się włączyć w to wyjątkowe przedsięwzięcie dzieci i młodzież z Gminy 
Łagiewniki. Tam zatańczyło przeciwko przemocy blisko 500 osób. Akcji towarzyszyły spotkania 
edukacyjne z uczestnikami, które prowadzone były w placówkach oświatowych. 

ANTYPRZEMOCOWA SIEĆ KOBIET  
Projekt Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK) powstał z inicjatywy lokalnych liderek i grup, które w 
poprzednich latach organizowały akcję One Billion Rising / Nazywam się Miliard (OBR) – taniec 
przeciwko przemocy. Wrocław, poprzez Fundację na Rzecz Równości, włączył się w tę inicjatywę w 
2013 r. jako jedno z pierwszych 16 miast w Polsce. Fundacja na Rzecz Równości jest jedną z założycielek 
ASK.
Celem projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet 
w obszarze przemocy. W roku 2017 obok działań na rzecz lobowania zmian w zakresie realizowanych 
programów antyprzemocowych zorganizowano  spotkanie Sieci, które odbyło się 20 maja 2017 roku we 
Wrocławiu, podczas którego podjęto kwestie programowe, skupiono się na rocznym planie działań, w 
tym corocznej akcji OBR.
Fundacja, pod parasolem ASK: 
• przeprowadziła Akcję One Bilion Risin – Nazywam się Miliard
• współorganizowała i uczestniczyła w warsztatach WenDo
• zorganizowała spotkanie przedstawicieli ASK. 

III Dolnośląski Kongres Kobiet, „NASZA ZMIANA – NASZA SPRAWA”, 18.11.2017
Fundacja na Rzecz Równości stała się partnerem III Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, którego 
organizatorem jest Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet. Członkinie Fundacji zostały zaproszone 
do udziału w Radzie Programowej Kongresu. Wynikiem współpracy stała się 
współorganizacja/moderowanie paneli oraz debaty:
PANEL I: Zmieniamy stosunek do swojej cielesności
Czy wystarczy dbać o swoje ciało, aby odnieść sukces? Czy tym ładniejszym łatwiej otrzymać przepustkę 
do lepszego świata? Czy jeśli chcemy zmieniać swoje zewnętrze, nie powinnyśmy zacząć od tego, co 
myślimy o sobie, jak wyznaczamy granice innym i w jaki sposób dbamy o własny rozwój? Czy 
stwierdzenie, że inteligencja jest seksowna, to coś zaskakującego? I co wspólnego z tym wszystkim mają 
nowe technologie?
Wprowadzenie: Monika Szymańska
Udział wzięły: Voca Ilnicka, Joanna Piotrowska, Bianka Siwińska, Martyna Wilk
Moderowanie: Magdalena Dyderska (FnRR)
PANEL II: Zmieniamy postawy wobec przemocy
Chcesz bezpieczeństwa – reaguj na przemoc!
Co czwarta osoba w Polsce przyznaje, że doświadczyła przemocy ze strony swoich bliskich. 
O wielu agresywnych zachowaniach nie wiemy. Bądź z nami, jeśli ciekawi Cię: eliminacja przemocy 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

poprzez zmianę swojej postawy jako ofiary lub świadka przemocy; agresja w tzw. normalnych domach; 
wszechobecne milczenie o problemie przemocy. 
Wprowadzenie: scenka rodzajowa, której współautorkami są członkinie Fundacji (Natasza Ludas, 
Izabela Beno).
Udział wzięły: Izabela Beno (FnRR), Katarzyna Bobiec, Piotr Jezierski, Anita Kucharska-Dziedzic, 
Małgorzata Makarczuk-Kłos, Małgorzata Osipczuk, Joanna Piotrowska, Dorota Seweryn Stawarz (FnRR), 
Irena Trepiłowska, Agnieszka Wywrot
Moderowanie: Wioleta Klimczak
DEBATA: Międzypokoleniowe rozmowy o feminizmie
Przebudzenie czy regres?
Feministka/ta, czyli kto? Feminizm, czyli co? Podsumujemy międzypokoleniowe warsztaty, w których 
wezmą udział uczestniczki III DKK. Rozumienie feminizmu i kobiecości przez kobiety w różnym wieku, 
porozumiewanie się mimo różnicy lat i poglądów. Kto nie może być feministką/tą? Czy i co dla 
feminizmu oznacza masowy udział młodego pokolenia w protestach politycznych?
Udział wzięły: Małgorzata Fuszara, Anita Kucharska-Dziedzic i Magdalena Środa
Moderacja: Magdalena Dyderska (FnRR)

WARSZTATY WenDo, 02-03.12.2017
Warsztaty WenDo zorganizowane zostały we współpracy Fundacji na Rzecz Równości oraz Projektu 
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Łagiewnikach. Udział wzięło w nich 8 kobiet. WenDo to metoda 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w 
pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. 
Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, 
przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd
W roku 2017 współorganizowano również warsztaty WenDo dla dziewczynek w wieku 7-10 lat, które 
odbyły się we Wrocławiu. Wzięło w nich udział 10 uczestniczek, które realizowały specjalny, trzydniowy 
program, dostosowany do ich wieku oraz umiejętności. Wszystkie dziewczynki bardzo pozytywnie 
oceniły udział w spotkaniach. 

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM 
ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 
Pomoc adresowana była do osób, które doświadczały przemocy domowej oraz znajdowały się w 
sytuacjach kryzysowych. W okresie objętym sprawozdaniem Fundacja działała jako specjalistyczny 
ośrodek świadczący pomoc prawną i psychologiczną w stolicy Dolnego Śląska.
Podejmowane działania polegały na udzielaniu osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej 
i znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, pomocy specjalistycznej, w szczególności:
a) indywidualnych rozmów motywujących prowadzonych przez konsultantki ds. przemocy,
b) pomocy prawnej – w formie porad prawnych.
Udzielane porady najczęściej służyły wsparciu osób doświadczających przemocy w wychodzeniu z 
kryzysowej sytuacji, zwiększeniu ich kompetencji społecznych i poczucia własnej wartości. 
W ramach prowadzonych porad prawnych udzielano informacji w zakresie obowiązujących przepisów 
prawa, pokazywano możliwości ich zastosowania w rozwiązywaniu trudnych sytuacji poszczególnych 
klientek/klientów. Prawniczki pomagały w sporządzaniu pism procesowych.
Osobom zainteresowanym udzielano informacji o miejscach pomocy terapeutycznej i prawnej dla ofiar 
przemocy oraz terapii dla sprawców przemocy. 

Ponadto członkinie Fundacji podejmują się realizacji szkoleń i warsztatów, uczestniczą jako 
przedstawicielki sektora NGO w spotkaniach tematycznych, debatach i konferencjach. 

W roku 2017 radczyni prawna, współzałożycielka FNRR, została laureatką „Kryształowego Serca Radcy 
Prawnego” przyznawanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Druk: MPiPS 3



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

750

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn

Organizacja akcji One Bilion 
Rising/Nazywam się Miliard 
(flash mob) - propagowanie 
równych praw kobiet i 
mężczyzn, zwrócenie uwagi 
na obszary, w których 
kobiety są dyskryminowane 
z uwagi na funkcjonujące 
stereotypy, uwrażliwienie 
społeczeństwa na temat  
przemocy,w szczególności 
na przemoc wobec kobiet, 
w tym przemoc na tle 
seksualnym, edukacja w 
zakresie reagowania na 
przemoc oraz potrzebnych 
zmian w postawach 
społecznych.
We Wrocławiu w szóstej 
edycji akcji udział wzięło 
ponad 70 osób. Równolegle 
Fundacja nawiązała 
współprace, dzięki której 
udało się włączyć w to 
wyjątkowe przedsięwzięcie 
dzieci i młodzież z Gminy 
Łagiewniki. Tam zatańczyło 
przeciwko przemocy blisko 
500 osób. Akcji 
towarzyszyły spotkania 
edukacyjne z uczestnikami, 
które prowadzone były w 
placówkach oświatowych.

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) 11,671.29 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,784.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 4,887.19 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6,784.10 zł

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)

3,450.75 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,773.26 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

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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

5,224.01 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5,224.01 zł

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

6,447.28 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 6,384.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,450.75 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

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.)

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 zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1 realizacja celów statutowych - organizacja OBR 1,772.55 zł

2 realizacja celów statutowych - bieżąca działalność fundacji 1,678.20 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

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

0.0 etatów

1.0 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)

2.00 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 550.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 550.00 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

550.00 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

550.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Izabela Beno 
Monika Kaznocha

16.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

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

Druk: MPiPS 8


