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4. Data uzyskania statusu organizacji poz!'tku
publiczneSo
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5. Numer REGON

7. Sklad organu zarzEdzajqcego organizacji

Ewa

Wilk Bedkowska
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peez p6zaeg6 Ihy. h czlo o k6w o tg r h! 2 o d qdzdl a eqa ) Dominika
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8. Sklad organu kontrolilub nad:oru organizacji
Edwin Bendyk
(Noldy wpEoa ihiano, noNEko o1r tttotho.je o fuhkcli
pelntokel pt2ez poseeqdlnych dlonkdw otqonu kontoli tub

czion€k KR
Bartlomiej Chacinski

Ba

rttom iej ch acinski

1. Pomnatanie dorobkLr kultLiry polskiei, nauki, oawiaty iwYchowania
poprzez: a) organizowanie ifinansowaiie dzialan majQcych na celu
9. Gle statutowe oryanizrcji
(Notety opitut

ete

no podstowk stotutu arydnhocjt)

stworzeniewvbitnym naukowcom, dyd.ktykom i tw6rcom naleiytych
warunk6w do pracyw Polsce ipowstrzymanie ich od emiEraciiza €ranicQ,
b)wspiefanle uzdolniei !crni6w i student6w, c) wspierani€ dziaialnosci
plac6wek kulturalnych, naukowych, oiwiatowych i wychowawczych, d)
wspieranie przedsiewzieakulturalnych, naukowych,o(wiatowych i
2. Ochrona i

pomnaianie dorobku Rr€czpospolitei Polskiej jako

demokratycznego paistwa prawnego, wspieranie rozwolu spolecze6stwa
obywatelsklego,strzezeniazasad demokracii orazwolnoSci praw

crowieka iobywatela.
3. Wspierani€ os6b, kt6re u powodu cie2kiej choroby, kataklizmu, wojny,
wypadku lub innej przyczyny niezalernejod tych os6b, znalazty sie w

trudnej sytuacji fina nsowej.
4.wspieranie dzialalnoJci plac6wek ochrony zdrowia i dom6w opieki.
Fundacja realizuje swoje cele poprrez:

10. 5pos6b realizacji c€l6w statutovr'ych organizacji
(Note2y opitdC spat6b
p o dstdw t e

rcotizel ettw

1)fundowanie nagr6d istypendi6w dla naukowc6w, dydaktyk6w i
tw6fcdw orau uczii6w istudert6w, kt6rych dziaialno6a przyczynia sie do
rea izacji cel6w statutowych,

2) orsanizowanie i finansowanie plebiscytriw, konferencii, konkurs6w,
prz€dsiewziQa majqcych na celu popu aryzacje
notutowy.h arqonizo.ji no publikacji lub innych

tld tut u a q onl m cli )

wybitnych przedsiQwziea naukowych, oSwiatowych, wychowawczych lub
3) finansowanie prac naukowo-badawczych,

pr€dsiewziea oJwiatowYch lub wYchowawczych,
prredsiqwzief k!lturalnych,
6) organlzowanie ilinansowani€ zakupu pomocy naukowych dLa szk6i,
7)organ zowanie ifinansowanie zakupu sprzqtu iwyposaienia d a
placowek o3wiatowych, naukowych, wychowawczych, k!lturalnych,

4) finansowanie

5) flnansowanie

ochrony zdrowia i dom6w opleki,
8)udzielanie pomocy finansowej i treczowej oso bom, kiore z przyczyn
losowych zna arysie w tfudnejsytuacji,
9) organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osdb wtrudnej sytuacj
materialnej oraz plac6wek ochrony zdrowia I dom6w opi€k

1.1. Opis gl6wnych

d.iala podjetych

przez organiracjq

W foku 2020 F'rndacja po raz dwudziesty zreaLizowala akcie stypendialnE'Zosta{cie z nami" Celem akcjijest furdowanle
stypendi6w Nagf6d Naukowych POLlryKl mlodym, zdolnym naukowcom legitYmujEcvm sie wvmi€rnvm dorobkiem
naukowym w piQciu dzi€dzinach naukowych : nauki humanlstyczne, nauki spoleczne, nauki o ivciu, nauki Scisle nauki
techniczne. W kwierni! 2O2O roku ogtosiiSmy, zar6wno na lamach tygodnika POLITYKAjak i na stronie internetowej tygodnika i
Fundacji,informacjeokol€jnejedycjiakcjistypendialnej.Wplynelolaczni€466wniosk6w/aplikacj o przvznanie stvpendium Na8rody Naukowe PoLlwKl, z tego: 78 w kategoflinaukihumanistyczne, 112 w kat€gorii naukispoleczne, 140w kategorii
naukl o iyc u, 70 w kategorii nauki6€isle i 66 w kategorii nauki techniczn€ Kapitula I stopnia tzw Proiesorska, dozona z
pietnastu najwybitniejszych przedstawicie iwszystkich dziedzin na!ki polskiej, egltymuiqcych siq tytulami proiesortkimi oraz
czterech przedstawtc eti redakcji PoLtTYKt na posiedz€niu w dniu 9 wrle<nia 2020 r. dokonala oceny wniosk6w i reczywistYch
ostagniAt naukowych aptikujEcych oraz dokonata wybofu piqtnastu finalist6w. OstateczneSo wyboru wyboru pleciu laureatow
stypendi6w - na€r6d naukowych POLlryKl spoir6d nominowanvch do finatu, dokonala Kapitula ll stopnia
tzw. obvwat€tska w sktad kt6rej wchodzE osobistoici ze {wiata sztuki, polityki, medycyny i medi6w. Kaidy z laureat6w Nagrody
naukowel otrzymal stypendium w kwocie 15.OOO,0O PLN (netto). DziesiQcioro finalist6w ovzymaio nagrodvw wvsoko5ci
5 OOO,OO PLN (netto podat€k od nagrdd zaplacita Fundacja) Wlrijd finalistdw dwudziestej edvcli "Zostancie z Nami b\,'lo 6

n
E
E
!
!

1.2. Zisieg te rytoria Iny prowadzonej przez
orsanizacje dzialalnoSci po:ytku publiczneSo
lNoteiy wkozot kdha tob wteel pa,rcji)

najbliisze sqsiedztwo (os ed e, dzielnica, solectwo, wie(, pnys dlek)

n
I
I
!

smina
k lka

smln

powiat
kika powiat6w

wojew6dztwo
kilka wojewodztw
caiy kraj
poza sranicanrikraju

2.1. Liczba odbiorcdw dzialad oGanizacji
(Nthry oszocawdt liebe odbiat.bw dziobn aryrnizocii w okt*E
sprowozdtwczym, w padziale no osoby lzyczre i otuby pnwre)

2.2. Informacje na temat

odbiorcow lnnych, nli
wymienieniw pkt 2.1, na
rzecz kt6rych dzialaia

3.1. Organizacja prowadzila dzialalno(a nieodplatna poiytku publi€7nego

3.2,

Notery Dadat

ihlothock natenot pnedniatu dztototnokj nieodplorn4 ogonta.Ji w okresie sptowozdoMzyn, wto2 2e vko/onEn
ott.4 ust-l Btowy t dnio 24 kwietnh 2aa3 L o dzklolna!.i paiytkL publkznego i owalanto a.ie,

patytko pLbticzneqa, a kt'tych nowo w

sle4

dziototnoki

a tokte

kadu(4||)

3 rcdzoie dtiototnosci nieadplotrci noteiy padoc infotndcie no tenat 3
tej dziototholci. tereti aryonjzoja ptuwad, wE@j
^i,
pde.htiotu dtiohltukl
etbwnych todzoi1w dziololna|ci (podonie noksynotnie kodbw), d.zyndjq. otl tt6wnego

2(92@Zodpawiodojqceqa(yth)

sf era dziatalnoSci

i

poiytku

5zacunkowe koszty
poniesione w ramach
Pr2edmiot dzialalnosci
dochodow€go od osdb

Fundacja anaioglczniejak w latach ubleglych,
tundowata ze jrodk6w pochodzacych z darowlzn
os6b prawnych fDycznych oraz wplat 1

alalnoii na recz organ ?acj
pozatrqdowych oraz Podmiot6w
wymienionych w art.3 ust.3, w
zakresie okreilonym w pkt 1 32.
du

%podatku dochodowego, stypendla - Nagrody
Naukowe POLTYKIdIa mlodych naukowcow,
dvdaktyk6w itw6rc6w. C€ em akcji,
realDowanejod dwudz estu lat, bl4o

ile(

za.hecaniemlodych,zdolnych na!kowcow,
legtynujAcych sie wym ernym iznaczq.vd
dorobkiem naukowym do pozostan a w Pokce
kontyn!owania kariery naukowej w kraj!.
Fundacja wspieraia r6wnlet orsantracylnie
powolane przez laurear6w, at wclelnieFzych
stowarzyeenl€ stypendyst6w.

i

4.1. OrEankacja prowadziia dziatalnoSa odplatnn poiytku publicznego

sk4

dziototnat.j
Noteiy podatinfamocje noEhotpQedniotu dz iolotna!.i odptotnej aryd.l.d.ji w ok6te tpnwzd.wc.yd, ||tot ze wskoronien
kodu(6w)
pozytku pubticrneqa, o kfiflch tuowo w on 4 ust.1unowy, dnio 21kwietnio 2aa3 o dziolotnatci po2ytku publkzrcqoio @tontotu ie o takze
p KD 2ao7 ad powio dojaceqol-fch tej dz iotot nalci leteti orqoni.acjo ptowo dzi wie.ej ni2 3 todoie dztototnoici adpto hel, no lei padoc inlot no.E no tendt
)
tne.h qtdwhy.h rcdzojow dzhlolhoki lpodtnie hoktvnolhie 3 kotlaw)t toevrolq. od gl6w,ego pn.dniot! dztalol@i'l

4.2.

|

Sf era

potttk!

d2ialalnoaci

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach

Przedmrot dzralalnoici

(PKO)

dochodowe8o od os6b

Tak
s.1. Ofsanizacja prowadzila

dz

ialalno(a gospod a rczQ

lle

5,2, Nohi padoa infumock na tenot paednjatu dztoidtno,ci qospodonej arqonizo.ji wtoz . apiftn tej dziototnolci

w oktesie

tpt.wazdowarn, a tokze

(4w ) pKp 2aa7 adpowtodojq.eqo(ych ) tei dziototnolc i te zeti arqo hizacio pawadzi wjecej nn 3 rcdzole d.iototnokt sTpodoeej, notezy poddt ihlomocie
no tenat 3 al6wnv.h rodzoji,w d.iotolholr i (poddn E noksyn.lnje 3 k daw), ..dynoi4. od gl6en.qo pnednioru d,iohltukl
ka,tu

Przedmiot i opis d!iaialnosci

Numer Kodu (PKD)

1.

teczna kwota pzychod6w organ izacji os6iem (zgodnie
a)

2

rachunkiem zysk6w i strat)

309 996,01 zl

przychodyzdzialalnoici nieodplatnej potytku publicznego

d

b) przychodyzdziatalno(ci odptatnej poiytku publiczfeso

0,00

c) przychody z dzialalnosci gospodar€zej

0,00 zi

d)p.zychody finansowe

0,26 zl

e)pouostale przychody

0,00

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznYch
2.2. ze irddel pub icznych og6leml

a) ze Srodkdw

934,81'
0,00 zl

europejskich w rozumieniu priep sdw o finansach publicznych

b) ze 6rodk6w b!d2etu panstwa
c)

98

ze!iodk6wbudietuiednosteksamorzaduterytorialnego

0,00

d

0,00

d)ze irodk6w pailstwowych funduszy €elowych
2.3. Ze ir6del prywatnych og6leml

70 780,00

t

a)

0,0021

,e sktadet czlonkowski.h

2 780,00

blz darowizn od os6b fltyctnych

n

58 000,00 zt

c)z darowizn od os6b prawnych
d) z ofiarno&i publi.znej (zbi6r€k publicznych, kwest)

0,00 zi

e)ze spadk6w, z.pis6w

0,00 zl

rym:

f)z wptyw6w

z

majqtku {w szczes6lnoJci sprzedaiy lub wynajmu sktadn:k6w

0,0021

0,00 zl

g) z driatalno6ci gospodarczei

2.4. z innych

74O 2Al,2O zl

ir6del

3.1. stan lrodk6w pochodzacych z 1% podatku dochodowego od os6b fizyczny€h na pierwszydzi€i
roku sprawozdawcrego

0,0021

3.2. WysokoJa kwoty poniesionych koszt6w z 1% podatku dochodowe8o od os6b fizycznych w
okresie sprawozdawczym og6lem

98 934,81 zl

3.3. ozialania, w ramach kt6rych ponjesiono koszty ze Srodk6w pochodu ecych 21% podatku dochodowego od os6b fizycznych
w okresie sprawozdawczym (w slczeg6lnoCci ok.ellone w p:(t ll11), orazszacunkow€ kwotY pne2naczone na tedzialan;a

I

Srodki pochodzqce zwpiat 1%podatku dochodowego od os6b fizycznych P?eznaczono w calosci
na stypendia - nagrody naukowe

98 934,8121

POIlryKl

3.4. Cele szczeSolowe, w rozumieniu przepis6wo podatku dochodowym od os6b fizycznych, wskazane pne2 podatnik6w
podatku dochodowego od os6b fizycznych, na kt6re orSanizecja poiytku publicznego poniosla najwyisze koszty ze irodk6w
pochodzq."ych z 1% podatku dochodoweSow okr€sie sprawozdawczym wrazz kwotq koszt6w
98 934,812i

wyplata stypendi6w - Nagr6d Naukowych POLIIYXI

4.1. Koszty organizacji w okresa€ sprawozdawc?ym o80Gm:
a)koszty

z

q

utu prowadzenia nieodptatnej dzialalnosci polytku publicznego

b) kosztyzMutu prowadrenia odplatnej drialalnoici po:ytkupubliczneso

cl koszty

z

tytulu prowad:enia dzialalnoici gospodarczej

188 374,75 zl

98 934,8121

188 374,75 zl

98 934,8121

0,00 d

0,00

d

0,00

n

0,00 zt
0,00 zi

r

e) koszty administracyjne

0,00

f) pozostate koszty oe6lem

0,00 zt

0,00d

0,0ozl

0,00

5. wynik dzialal.o&i odphtnei i nieodphtnej poiYt*u gublichego lub dzlalalno3d gospodarctej orgenizacli po4dku

publlcrnelo w okresie sp6wozdawoym

d

5-1. Wynik dziaia Ino(ci

nleodplatnej potytku

pu

12! 62r,A0 zl

blicznego

5.2. Wynik driaia Ino(ci odptatnej potytku publicznego

0,00

d

s.3. Wynik dziata Inoici eospodarczej

0,00

d

w tym:wysokola Srodk6w przeznaczona na dzialalnoJa poiytku publiczn€to

tr
tr
1. Organizacja korzystaia z nastqpujecych

kw.rQ)

prawnych

z

podatku dochodowe8o od os6b

z

podatku od n eruchomoici

z

podatku od czynnosc cywllnoprawnych

z

Podatku od towar6w iunug

z

oplatyskarbowei

-

z

oplatsedowych

T

z

innych zwolniei, jakich:

T
f

pnypodku T

(Noazy vkotoa tednq tub wie.eipozycti. w
zwolnienio , poddtku do.hodaweqo od artb prownvch
podoa dadotkawo

0,00 z

konystaia z prawa do nieodplatneso infofmowania prrezjednostki
radiofonii I telewizjio prowadronej dziaialno6ci nieodplatnej potytku publiczneto, zgodnie
ust. l usta$.y z dnia 29 grudnia 1992 r. o fad iofonii i telewizji.

0'00 zi

.

2. Oryankacja

2

Tak

art.23a

r
3. Organizacja korzystala z !prawnienia do nabycia na szc:€86lnych zasadach
prawa wlasnojcil!b prawa uiytkowania wieczystego n eruchomodciz zasobu
Skarbu Panstwa lub jednosteksamorzqd! terytorialnego, lub zawarla na

preferencyjnych warunkach z podrniotami pu blicznYmi u mowy !2ytkowania,
najmu, dzierzawy lub utyczenla i prrysluguje jejw odniesieniu dolych
nieruchomoSci nastepujqce prawo;
(Ndteiy wskazai jednq tub wjecej po,ycji)

T

uiytkowanie wieczyste

r
tr
T
tr

v

1.1. Liczba os6b zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracY
||eystk ie 6oby zofuud niane w aQ onnocji na podst wE stryunku ptocv lerot tub
etotu) w akes€ sptuwaddwayn, nowet je2eti abechie nje sa iui zottutthione w oQonizacr)

(Ndle2y uwrgled n ia

aeit

0,00 etat6w

3.3. Liczba wolontariuszy wykon ujEcych jwiadcrenie na z€cz organizacjio.zez okres od 30 dnldo 6
miesiecv
(Koidy watontoiue pawinien byl |i.z.hy qlka tua nterole2nie bd l.zbl awiddtzen wy*ononych no @Q 64oni2octi w
a) czlonkowie organizacji,

pracowniry ofganiuacji, osobySwiadczQce usluSi na podstawie

umowy cywi noprawnej, czlonkowie ofganu zarzEdzaieceso

0 osob
0 os6b

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujecych (wiadczenie na rz€cz ofganiz:cji pa€u okres dluZszv nir 6
(KoLdy wolonto I iu tz powin ien bya tXzohy

,lko

toz, hezdletnQ od litrby Swiddczeh wykananych no

iect

otqonizocii w

ak$ie spnwozdoMzvn)

a)czionkowie organizacji, pracownicy organizacji, osobyawiadczqce !slusina podstawie
umowy cywilnoprawn€j, czlo.kowie organ! zarzedzajEceso

l.leczna kwota wynagrodzen (brutto) wyptaconych przez orsanizacjew okresie sprawozdaw€zym

3 os6b

22 900 00 zl

a)z tytutu um6w o prace
wynagrodz€nie zasadnicze

0,00 zl
0.00 zt

000
22 900,00

b)z tytulu um6w cywinoprawny€h
2. tEczna kwota wynagrodzen wypiaconych przez organizacjq pracownikom or'az osobom
tu adczecym LrsluEi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiqzku z prowadzonq dzialalnoS€le

a)wzwiazku
b)

z

wzwiqzku

0,00

prowadzonE dzlaialnolciq odplatnq potytku publiczneSo

z prowa dzon e

22 900,00

dzialalno(ciq fieodplatnq po2ytku publicznego

900.00

3.lQczna kwota wynagrodzeh wyptaconych prre, oreanizacjq pracownikom ora2 osobom
5w oocze(ym usl-gi _a podstdw'e uaowy cyw'l'optdwnej w zwrqzlu 7 prowadzonl p'zez
organlzacje dziala no6clE gospod a rczE
4. Wysok06a przeci€tnego miesiQczneso wYnagrodzenia (brutto) wypla con€so czlonkom orsanu
zarzedzajqcego organizacii, wllczaiEc wyn asrodzen ie zasadnicze, nasrody, pfemie iinne
awiadczenia oraz umowv cvwilnoprawne

l

0,00 zl

aktelta pneLEtne nisiedne wynoqrulzenie note2y: rsumawot wrvstkte kwatv wvnoqrad,eh wvploca.e w ci1q,
roku sprowazdd&reqo (wlirzdjq. wynograd2enle zosadni.ze, nogrcdv, ptenie i inne twiodd?njo arcz uhowv
q\ilna Uowne ): 2 pa d zielii zsunowo na kwate ptze z 12 lnh'e.i 3 pod zielE ptze. liczbe czlonkbw .ohadu)
(Aby

Wysokoli przecietnego mlesiqczneEo wynagrodzenia (brutto)wvpiaconego crionkom organu
konvoli lLrb nadzoru, wl czajqc wYnagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne Swiadczenia oraz
5.

00021

umowycYrvrlnoprawne
lzqadhie z abjotnienien z punktu 1)

6. Wysokoga przecietnego miesiqczneSo wynagfodzenia (b rLrtto) wvPiaconego

€zionkom nnvch,

^izat}an-7d1e.z"j|telo.lont-oliluo -.ozoru. orcd-ow orS.nrzacj wli(zajqc wvn.srodzerie
zasadnicze, nagrody, premie iifneSwiadczenla oraz umowY cvw Inoprawne
kq.dhiezabjoanienien

z

punktu 1)

7. Wysokoia prze.ietnego miesiqczneSo wynagrodzenia (brutto) wypia conego pracownikom
or8anizacji, z pomln Ac em wynagrodzei osob, o kt6rych mowa w pkt4 6, w iczaje. wvn agrodzen re
zasadnicze, nagrody, premle i inne Swiadczenia, oraz osobom {wiadczecvm uslu8l na podstawie
umowy cyw Inoprawnel
lztadnie z.bt0!ntenien

z

punktu 4)

0,00

Wysokoji naiwyis2ego {jednostkowego) mieslQclnego wynagrodzenia (brutlo) Ltyplacorego
czlonkowiorganu 2arz?dzajAc€go, wlic?ajac wynagrodzen:e zasadnicze, nagrody, premie iinne
Swiadczenia oraz umowy clwilnoprawne
8.

9.

0,00 zl

wysokoia najwyiszego 0ednostkoweSo) miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego

dlonkowiorganu kontrolilub nadroru, wliczajq.wynagrodzenie zasadni€ze, nagrody, premie

i

inne 6wjadczenia oraz umowy cywilnoprawne

Wysokolt naiwy&ego 0ednostkowego) miesiQenego wynagrodzenia (brutto) wyptaconeto
cztonkowiinnych nii organ ,arzqdrajqcy, kontrolilub nadzoru, organ'iw orga niza.ji, wliczajQc
10.

wynagrcd:enie zasadnicze, nagrody, pfemie i inne lwiadczenia oraz umowy c.ywilnoprawa€
11. Wysokoia naiwy:szego Uednostkowego) mi€sigcznero

wynagrdzenia (brutto) wyptaconeto

pominieciem wynagrodzef os6b, o ld6ry€h mowa w pkt 8-10, wlic2ajac
wynagrodz€nie zasadnjcze, nagrody, premie linne Swladclenia, oraz wynagrodz€nia wyplaconego
osobie tuiad€zecej ustuSi na podstawie umowy cywilnoprawnej

pracownikowiorgani:acj;,

z

12. Dodatkowe uwagi doty€zqce wynagrodzei
(Mo2no wphot tnJonocje doqeq.e vwostodtd, o kt6rych nowo
w pk 1-11, ktlryni oryonizo4o .tuiolaby padzieli( sie z opiniq publl.za)

1. Organizacja udzielata poiyczek

pienietnych

2. WysokoJt udzielonych pozycze*

pieniq:nych

3. Statutowa podsiawa p.zyznania poiyc:ek pienieinych

1.

Organiracja r€alizowala zadania !lecone pflez o€anyjednostek samotz edu teMorialneso

2. Informacja na tematgl6wnych realizowanych ladan i kwot dotacji otnymanych na ich realizacje
(Notety padot no2we zadonio, jeso gl6My(e) cel(e), ndtue oQonu ud.lelo|qeqo dotocii ot2 kwote ptzvznonei doteii)
Cel{-e) zadania

Nazw. organ! udzielaiacego dotacji

3, W okresle sprawozdaweym organizacja realizowala zadania zlecone przez orSanY admjnistracji

zqdowej lub paistwowe fundusze celowe
4. Informacia na lemat realizowanvch zadad ikwot dotacji otrzymanych na jch realilacje

c€l(-e)zadania

1.

w

Nazwa organu udzielajecego dotacji

okresie sprawozdawczym o.gani2acj: realizowala 2am6w:enia Publiczn€

2.Informacja na t€mat fealizowanych 2am6wiei ikwototnymanych na ith reali2acje
Pft €d

m

iot zam6wienia

o

Nie

w kt6rych ocaniracje posiada co najmniej 20% udzial6w lub akcliw kapitale zakladowym lub co najmniej 20%
0g6lnej liczby 8los6w w organle stanowiacym sp61ki
1. Wykaz spdtek,

Siedziba spolki

REGON

2. Wykaz fundacji, kt6rych organizacjajest

% udzialu

fundatorem

3.lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w orsafka€ji prz€z orga ny

ad m

inistracji publi€znei w okresie sprawozdawczym

Lp

4. Organizacja przeprowadrita badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
z dnia 23 grudnia 2004 r.
wsprawie obowiezku badanla sprawozdah finansowych organizacji po2ytku publiczneSo

wresnia 1994.. o rachunkowo*i lub rozporzQdzenia Ministra Finans6w

s. Dodatkowe inf ormacje
(Ma2no wpisot w pahitsze pote inne

w og6lnej

ihJotnele, kt6ryni aryorizo1o chcialabt padzietx

Ewa

Wlk Bedkowska

Jadwga K!charczyk
Dom nika

NNak

Kattowska

ste

t ophttl puuicznq)
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