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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat M. GDAŃSK

Ulica PIECEWSKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-288 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 505085888

Nr faksu E-mail biuro@promyknadziei.pl Strona www www.promyknadziei.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-11-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19211881800000 6. Numer KRS 0000024817

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

Edyta Klik-Dąbrowska Prezes TAK

Beata Kubiak Skarbnik TAK

Michał  Pisarewicz Sekretarz 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

Joanna Fic Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Szeniman -Łysak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Witkowska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "PROMYK NADZIEI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1.  fachowa pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym wymagającym 
wsparcia,
2.  wspieranie rodzin poprzez pomoc w wychowaniu i uzupełnianiu 
niedoborów materialnych,
3.  prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej,
4.  prowadzenie działalności profilaktyczno - terapeutycznej,
5.  prowadzenie działalności konsultacyjnej i interwencyjnej,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe 
1.      udzielało fachowej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym 
wymagającym wsparcia,
2.  wspierało rodziny poprzez pomoc w wychowaniu i uzupełnianiu 
niedoborów materialnych,
3.  prowadziło działalność opiekuńczą i wychowawczą,
4.  prowadziło działalność profilaktyczno - terapeutyczną,
5.  prowadziło działalność konsultacyjną i interwencyjną
Realizacja celów odbywała się przez prowadzenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz realizację projektów profilaktycznych i 
wypoczynkowych, głównie we  współpracy z administracją państwową i 
organizacjami pozarządowymi. Głównie poprzez :
• organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych, które odbywały się od 
poniedziałku do piątku, przez minimum cztery godziny, w czasie 
dostosowanym do potrzeb podopiecznych,
• prowadzenie zajęć profilaktycznych, o charakterze socjoterapeutycznym 
i psycho-edukacyjnym (profilaktyka selektywna i wskazująca), zajęcia były 
prowadzone metodą procesu i zawierały elementy programu ART. 
(Trening Zastępowania Agresji) oraz programu rekomendowanego Spójrz 
inaczej- zajęcia odbywały się regularnie.
• organizację czasu wolnego,
• wyjścia , 
• organizację zajęć rozwijających zainteresowania: zajęcia artystyczne, 
zajęcia sportowe, zajęcia krajoznawcze, edukacja historyczna i 
obywatelska,
• pomoc w nauce i monitorowanie obowiązku szkolnego podopiecznych,
• organizację wypoczynku letniego i zimowego,
• dożywianie (placówka oferowała przynajmniej jeden posiłek dziennie, 
dostosowany do pory dnia)
• zintegrowane i interdyscyplinarne działania przedstawicieli instytucji 
pomocowych, socjalnych, szkolnych. Współpraca podjęta w celu poprawy 
sytuacji dziecka i rodziny.

Projekty finansowane ze środków  Urzędu Miasta Gdańska, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku:
Świetlica Promyk Nadziei – Ognisko Wychowawcze i Klub Młodzieżowy
Potęga mojego spokoju ART 
Wyreżyseruj swój los- zajęcia z filmoterapii dla młodzieży. 
Wakacje z Promykiem 2018
Plac Zabaw Promyk (2017 -2018)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działania Stowarzyszenia zgodne były z Gdańskim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-
2020 oraz  Gdańską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych i  Gminnym Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
W 2018 roku objęliśmy swoją opieką 77 dzieci i młodzieży. Wyposażyliśmy naszych podopiecznych w przybory szkolne.
Wydaliśmy ok. 6000 posiłków – przeprowadziliśmy 75 godzin profilaktycznych. Zagwarantowaliśmy ok. 300 godzin bezpłatnej 
opieki wakacyjnej dla dzieci z gdańskich rodzin.
Stowarzyszenie realizowało swoje cele  poprzez prowadzenie  placówki opiekuńczo-wychowawczej: Świetlica Promyk Nadziei – 
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Ognisko Wychowawcze i Klub Młodzieżowy. 
Przedstawiamy współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi  i sponsorami w 2018 roku. 
Projekty finansowane ze środków  Urzędu Miasta Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku:
Świetlica Promyk Nadziei – Ognisko Wychowawcze i Klub Młodzieżowy
Potęga mojego spokoju ART 
Wyreżyseruj swój los- zajęcia z filmoterapii dla młodzieży
Wakacje z Promykiem 2018
Plac Zabaw Promyk (2017 -2018)

Świetlica Promyk Nadziei – Ognisko Wychowawcze i Klub Młodzieżowy
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego – świetlic, praca ciągła. 

Świetlica „Promyk Nadziei” – Ognisko Wychowawcze i Klub Młodzieżowy, objęła swoją  opieką i wsparciem w wychowaniu 77 
dzieci i młodzieży z rodzin ze środowisk podwyższonego ryzyka (ponad 1000 godzin).
Trafiające do nas dzieci kierowane były m.in. przez asystentów rodzin, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów 
szkolnych, poradnie psychologiczno- pedagogiczne.
W ramach zajęć prowadziliśmy dożywianie, pomoc w nauce, reedukację, rozwój kompetencji społecznych, wsparcie rodzin, 
rozwój zainteresowań, obchody świąt państwowych i kościelnych, kształtowanie świadomości obywatelskiej, ciągłą ewaluację 
podejmowanych działań. Wyrównywaliśmy szanse edukacyjne i zapobiegaliśmy marginalizacji poprzez pomoc w nauce. 
Zapewniliśmy opiekę i organizację czasu wolnego dla dzieci podczas wakacji letnich i zimowych. Zmniejszymy niedożywienie 
wśród dzieci i młodzieży.

Ta sama grupa miała możliwość podniesienia swoich kompetencji społecznych, rozwoju umiejętności współpracy i rozwoju 
czynników chroniących poprzez udział w zajęciach profilaktycznych, które odbywały się w naszej placówce (75 godzin).
Działania profilaktyczne zaowocowały zmniejszeniem tendencji do sięgania po alkohol i inne substancje psychoaktywne przez 
dzieci i młodzież poprzez zwiększenie umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych, podniesienie kompetencji życia i 
współdziałania z innymi oraz poprawę umiejętności rozwiązywania problemów własnych w kryzysowych sytuacjach. 
 
Potęga mojego spokoju ART

Celem projektu było ograniczenie skutków zdrowotnych i społecznych, wynikających z sięgania po i/lub używania substancji 
psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież. Profilaktyka: Cel szczegółowy: 
Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP poprzez poszerzanie, udoskonalanie, 
upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach. 
Poprzez: • Objęcie grupy 7 dzieci w wieku 11-14 lat, wykazujących różnorodne trudności w zachowaniu, informacyjno- 
edukacyjnym programem profilaktycznym. 
Każdy z uczestników miał możliwość wzięcia udziału w 40 godzinnym programie profilaktycznym. (statystyka uczestnictwa 93%) 
• Podniesienie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, czego skutkiem jest i nadal będzie podniesienie zadowolenia z życia, 
umiejętne korzystanie ze wsparcia społecznego, asertywne komunikowanie swoich potrzeb, umiejętne dbanie o swoje granice, 
inne. Na początku projektu przeprowadziliśmy ankietę ewaluacyjną, która pokazała nam, że uczestnicy nie wiedzą czym są 
umiejętności społeczne i nie potrafili podać ich przykładów. Post test, wypełniony przez uczestników po 40 godzinach zajęć, 
pokazał, jak wiele się nauczyli (wymieniali po 8 umiejętności.) • Podniesienie umiejętności samokontroli, czego skutkiem będzie 
zmniejszenie tendencji podejmowania zachowań ryzykownych (początkowy deklarowany poziom kontroli własnej złości był 
niski - średnio 3/10, natomiast pos-test wskazuje na ogromny wzrost tej umiejętności - średnio7/10 ) • Podniesienie 
kompetencji przewidywania konsekwencji własnych i cudzych zachowań (Ankieta ewaluacyjna pokazała, że na początku 
projektu dzieci potrafiły przewidzieć zaledwie kilka konsekwencji - 3, natomiast po projekcie aż 16) • Wyposażenie w 
umiejętności transferowe, co pozwoli na przekazywanie zdobytych umiejętności innym grupom rówieśniczym ( z rozmów z 
rodzicami, które odbyły się na zakończenie projektu, wynika, że zachowanie ich dzieci uległo zauważalnej zmianie na lepsze. 
Dzieci chętniej się wypowiadały, mówiły o swoich emocjach, wolniej i rzadziej reagowały agresją werbalną i fizyczną.) 
Dodatkowo odnotowaliśmy duże zaangażowanie rodziców w tematykę, metody pracy, spostrzeżenia i rady dotyczące pracy 
terapeutów z ich synami. Dowodem na to jest nie tylko uczestnictwo w spotkaniach wstępnych i edukacyjnych, ale również 
stały kontakt telefoniczny z prowadzącymi. Na zakończenie projektu odbyło się wspólne spotkanie edukacyjne, podczas którego 
poinstruowaliśmy rodziców jak dalej wspierać zmiany w ich dzieciach, a następnie spotkania indywidualne, podczas których 
udzielaliśmy rad i wskazówek dla każdego z chłopców. Dodatkowym efektem projektu była, wyrażona przez uczestników, chęć 
kontynuowania udziału w spotkaniach grupy. Owe spotkania odbywają się nadal (5 osób bierze w nich aktywny udział, Jedna z 
rodzin wyprowadziła się z Gdańska do innego miasta. Jedynie jedna osoba zrezygnowała z kontynuacji.) Kolejnym sukcesem 
(którego nie braliśmy pod uwagę) była chęć rodziców do kontynuowania zajęć dla dzieci oraz deklaracje zgłoszeń kolejnych 
uczestników.

 Wyreżyseruj swój los- zajęcia z filmoterapii dla młodzieży. 
 Celem programu było możliwie jak największe zmniejszenie motywacji do sięgania po substancje psychoaktywne w tym 
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alkohol i NSP oraz podejmowanie zachowań ryzykownych przez adolescentów w wielu 15-20 lat. Udało się to poprzez rozwój 
nowych dla młodych ludzi zainteresowań dzięki wskazaniu uczestnikom ciekawych i konstruktywnych dla nich propozycji na 
spędzanie czasu wolnego oraz zidentyfikowania na polu projekcyjno- terapeutycznym źródła własnych problemów i poszukania 
twórczych możliwości ich rozwiązania. Adresaci projektu poprzez zapoznanie się z różnorakimi rodzajami dzieł 
kinematograficznych, które zostały tak wyselekcjonowane, aby odpowiedzieć na potrzeby kształtujące umiejętności społeczne z 
jakimi stykają się młodzi ludzie.
Osiągnięte w programie rezultaty to : 
-Poszerzenie przez uczestników programu wachlarza zainteresowań: (młodzi ludzie zainspirowani dziełami kinematograficznymi 
niosącymi pozytywny przekaz i ukazującymi różne ciekawe alternatywy na spędzanie konstruktywnie czasu sami zadeklarowali 
chęć uczestniczenia w różnych formach aktywności po zakończeniu warsztatów) Punkt w ankiecie ewaluacyjnej pre-test i post-
test dotyczący posiadania hobby i zainteresowań wzrósł o zakładane dwa punkty.
 -Adresaci projektu wzmocnili poczucie własnej wartości, i odbioru własnej osoby dzięki przepracowaniu na bezpiecznym polu 
jakie daje projekcja przez odbiór dzieł kinematograficznych, a także prowadzonych dyskusji z innymi uczestnikami i 
prowadzącego, osobistych deficytów emocjonalnych oraz wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa w trakcie pracy nad trudnymi 
doświadczeniami. Co będzie pozytywnie i trwale skutkować przeciwstawianiem się wobec naciskom środowisk do sięgania po 
substancje psychoaktywne w tym alkohol. Wzrost w ankiecie ewaluacyjnej o 2 punkty.
 -Zostały również rozwinięte kompetencje radzenia siebie w sytuacjach problemowych dzięki rozwojowi mechanizmów 
obronnych poprzez możliwość identyfikacji z bohaterami i historiami przy jednoczesnym utrzymaniu dystansu. Co ma 
przełożenie na korzystanie z innych możliwości niż zachowania ucieczkowe w substancje uzależniające w przyszłości. Wzrost w 
ankiecie ewaluacyjnej wartości o trzy punkty. 
-Uczestnicy warsztatów sygnalizowali w trakcie trwania zajęć, że dzięki tej formie oddziaływań, którą była projekcja filmów i 
późniejsza dyskusja o osobistym odbiorze, samopoczuciu oraz zastosowana psychodrama dostarczyła im wzorów zachowań i 
pozwoliła spojrzeć w inny sposób na doświadczenia z jakimi osobiście się zmagają. Sytuacje przedstawione w filmach były w 
pewnej części metaforą ich życia i poprzez oglądanie mieli okazję podświadomie znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a 
rozwiązania były skuteczniejsze niż rady udzielane do tej pory przez inne osoby z jakimi się stykali . Oddziaływania filmo-
terapeutyczne skłoniły uczestników do zastanowienia się nad źródłem swoich odczuć w sposób skuteczny i bezpieczny 
ponieważ wstępnie byli oni nastawieni na rozrywkę, a okazało się, że uczyli się mimochodem; ponieważ film opowiada o kimś 
innym nie o nas samych i dzięki temu mieli szansę spojrzeć na swoje życie z boku. Odzwierciedliło się to też w punktacji ankiety 
ewaluacyjnej wzrostem wartości na skali o zakładane prognozowane dwa punkty. Poszerzenie wglądu w swoją osobę oraz 
wrażliwości na pojawiające się stany emocjonalne wyposażyły odbiorców w umiejętność rozpoznawania u siebie stanów, które 
mogą prowadzić do zachowań ryzykownych i przeciwdziałania im w sposób konstruktywny. 
-Młodzi ludzie dzięki warsztatom mieli okazje otworzyć się też na kontrowersyjne kwestie i przełamać tematy tabu z jakimi się 
stykają takie jak homoseksualizm, rasizm, eutanazja czy bezdomność, zwiększyła się ich empatia względem poruszanych treści 
oraz wskazano im możliwości wyboru dotąd nie uświadomionych perspektyw na kreowanie swojej przyszłości. -Podczas zajęć 
udało się też zniwelować rodzące się napięcia oraz zredukować stres dzięki relaksacyjnym oddziaływaniom jakie niesie za sobą 
projekcja filmów. Uczestnicy po zakończonym cyklu warsztatów wskazali w ankiecie, że są bardziej odprężeni i spokojni niż na 
początku gdy rozpoczynali cykl punkty zaznaczane na skali względem zajęć pierwszych dotyczące odporności na odczucia 
spokoju i stresu wzrosły o trzy punkty.

Wakacje z Promykiem 

Poprzez projekt Wakacje z Promykiem  zrealizowano następujące cele:
• Zapewnienie podopiecznym bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania czasu w okresie wakacji.
• Zapoznanie rodziców oraz dzieci z wakacyjnymi atrakcjami oferowanymi przez Miasto Gdańsk 
• Umożliwienie skorzystania z ofert kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i rozwojowych dzieciom z rodzin z niskim 
dochodem finansowym.
• Kształtowanie aktywnych i angażujących postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia.
• Szeroko rozumiany rozwój indywidualny i społeczny.
• Rozpropagowanie zdrowego, aktywnego i urozmaiconego w formach stylu życia.
• Zmniejszenie odsetka dzieci i młodzieży stosujących destrukcyjne formy spędzania czasu wolnego.
Rezultaty:
• w projekcie wzięło udział 50 dzieci podopiecznych Gdańskiego Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” 
• zapewnienie bezpiecznych, atrakcyjnych i wyrównujących szanse zajęć w okresie wakacji dla dzieci   ( zajęcia prowadzono od 
9.00 do 14.00 oraz wydłużono do 9 godzin dziennie na okres 4 tygodni wakacji)
• zwiększenie dostępności oferty kulturalnej Miasta Gdańska przez aktywny udział i informowanie dzieci i rodziców o aktualnych 
wydarzeniach (rodzice byli informowani o planowanych i dostępnych atrakcjach)
• poprzez różnorodne formy zajęciowe projekt pozwolił na przybliżenie dzieciom i młodzieży specyfiki regionu i środowiska 
lokalnego w wymiarze kulturowym i wypoczynkowym 
• promowanie zdrowego stylu życia (aktywne spędzanie czasu)
• stworzenie bazy zdjęć pamiątkowych z naszych spotkań i przygód (dostępne na fanpage-u Promyka Nadziei)

Plac Zabaw Promyk (2017 -2018)
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Nie dotyczy

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

Osoby prawne

77

0

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

„Plac zabaw –Promyk”  22 450,00 zł  
Zależało nam na ocaleniu placu zabaw wybudowanego w 2010 roku, miejsca integrującego dzieci i rodziców. Stworzeniu 
bezpiecznej przestrzeni do zabawy. Pielęgnacji przestrzeni stymulującej rozwój wyobraźni najmłodszych. Zależało nam także na 
promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Dlatego wykonane 
zostały prace, które pozwoliły na utrzymanie „Małego placu zabaw” przy ul. Piecewskiej 9 w Gdańsku. Zostały  naprawione 
urządzenia zabawowe  (huśtawka wagowa, mostek ruchomy, równoważnia, huśtawek łańcuchowych), znajdujące się na placu. 
Wykonano również konserwację z malowaniem wszystkich urządzeń zabawowych. Zleciliśmy naprawę schodów, położonych na 
skarpie. Naprawiono je poprzez ułożenie dwóch biegów schodowych i dwóch spoczników z kostki brukowej. Równocześnie 
zajęliśmy się uporządkowaniem terenu poprzez odchwaszczenie terenu. Wykupiliśmy ubezpieczenie OC. 

1. Organizacja pracy, współpraca z instytucjami 

Dzięki dotacjom z MOPR w Gdańsku świetlica może spełniać swoje podstawowe działania tj. zajęcia pozalekcyjne, 
wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia profilaktyczne i dożywianie. 
Doposażanie w odzież i przybory szkolne, a także artykuły sanitarne w większości pozyskujemy poprzez prywatnych sponsorów i 
przeprowadzane, co kwartał  kwesty. Finansowanie dodatkowych działań tj. projekty profilaktyczne, wakacyjne uzależnione są 
od dotacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku i sponsorów prywatnych.

 Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami:

 Współpraca z CPS nr 6, 7 i 9 (MOPR w Gdańsku). Ścisła i ciągła współpraca w  zakresie podejmowania działań na rzecz 
podopiecznych i ich rodzin.
Współpraca z SP nr 1 i SP nr 2
Ścisła i ciągła współpraca z pedagogiem i psychologiem w zakresie podejmowania działań na rzecz podopiecznych i ich rodzin.

Współpraca z Parafią pw. Bożego Ciała
Ścisła i ciągła współpraca z parafią.  Wsparcie finansowe i lokalowe. 

Realizacja i planowanie projektów.

Współpraca z Caritas Archidiecezji Gdańskiej lata 2001 -2019
Świetlice Caritas – współpraca merytoryczna.

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, Ateneum, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie i Gdańską Wyższą Szkołą 
Humanistyczną w zakresie praktyk studenckich i zajęć terenowych.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży. 
Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.Pomoc społeczna i poradnictwo 
dla dzieci i młodzieży. Warsztaty profilaktyczne. 
Profilaktyczny program informacyjno-
edukacyjny:
Podniesienie kompetencji społecznych dzieci i 
młodzieży, czego skutkiem jest i nadal będzie 
podniesienie zadowolenia z życia, umiejętne 
korzystanie ze wsparcia społecznego, asertywne 
komunikowanie swoich potrzeb, umiejętne 
dbanie o swoje granice, inne.
Podniesienie umiejętności samokontroli, czego 
skutkiem będzie zmniejszenie tendencji 
podejmowania zachowań ryzykownych. 
Podniesienie kompetencji przewidywania 
konsekwencji własnych i cudzych zachowań. 
Wyposażenie w umiejętności transferowe, co 
pozwoli na przekazywanie zdobytych 
umiejętności innym grupom rówieśniczym.

88.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO 6



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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 
formie opiekuńczej.
Podjęte działania objęły:
• organizację zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych, które odbywały się od 
poniedziałku do piątku, przez minimum cztery 
godziny, w czasie dostosowanym do potrzeb 
podopiecznych,
• prowadzenie zajęć profilaktycznych, o 
charakterze socjoterapeutycznym i psycho-
edukacyjnym (profilaktyka selektywna i 
wskazująca), zajęcia były prowadzone metodą 
procesu i zawierały elementy programu ART. 
(Program Przeciwdziałania Agresji) oraz 
programu Spójrz inaczej- zajęcia odbywały się 
regularnie.
• organizację czasu wolnego,
• wyjścia , 
• organizację zajęć rozwijających 
zainteresowania: zajęcia artystyczne, zajęcia 
sportowe, zajęcia krajoznawcze, edukacja 
historyczna i obywatelska,
• pomoc w nauce i monitorowanie obowiązku 
szkolnego podopiecznych,
• stały kontakt ze szkołą podopiecznych 
• stałą współpracę z rodziną,
• organizację wypoczynku letniego i zimowego,
• dożywianie (placówka oferowała przynajmniej 
jeden posiłek dziennie, dostosowany do pory 
dnia)
• obchody świąt państwowych i kościelnych
• kształtowanie świadomości obywatelskiej
• zintegrowane i interdyscyplinarne działania 
przedstawicieli instytucji pomocowych, 
socjalnych, szkolnych. Współpraca podjęta w 
celu poprawy sytuacji dziecka i rodziny.

88.91.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 182 702,39 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 182 552,28 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 150,11 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15 467,28 zł

2.4. Z innych źródeł 150,11 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 167 085,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

167 085,00 zł

0,00 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

w 
tym:

156,00 zł

1 530,00 zł

3 781,28 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO 8



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 386,83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 179 227,19 zł 0,00 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

178 165,45 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 061,70 zł

0,04 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

4 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. 0,50 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)

2,50 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

19 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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 
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)

2 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)

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

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

2 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 104 118,67 zł

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

104 118,67 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 812,22 zł

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

0,00 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 416,77 zł

3 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

85 354,12 zł

84 516,28 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

837,84 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18 764,55 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 104 118,67 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4 243,41 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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

1 Świetlica Promyk Nadziei - 
Ognisko Wychowawcze i 
Klub Młodzieżowy

Cel operacyjny  2 – Profilaktyka 
i rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem 
substancji  psychoaktywnych,  
uzależnieniami  
behawioralnymi  i  innymi 
zachowaniami ryzykownymi.
Zadanie  3.  Krajowy  program  
profilaktyki  i  rozwiązywania  
problemów   alkoholowych,         
                  3.2. Profilaktyka, 
3.2.2. Profilaktyka selektywna.

Gmina Miasta Gdańska 132 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 491,22 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

2 Wakacje z Promykiem • Zapewnienie podopiecznym 
bezpiecznych i atrakcyjnych 
form spędzania czasu w okresie 
wakacji. • Zapoznanie rodziców 
oraz dzieci z wakacyjnym i 
atrakcjami oferowanymi przez 
Miasto Gdańsk • Umożliwienie 
skorzystania z ofert 
kulturalnych, sportowych, 
edukacyjnych i rozwojowych 
dzieciom z rodzin z niskim 
dochodem finansowym. • 
Kształtowanie aktywnych i 
angażujących postaw 
obywatelskich wśród młodego 
pokolenia. • Szeroko rozumiany 
rozwój indywidualny i 
społeczny.

Gmina Miasta Gdańsk 8 000,00 zł

3 Plac Zabaw - Promyk 1. Ocalenie miejsca 
integrującego dzieci i młodych 
rodziców.
2. Stworzenie bezpiecznej 
przestrzeni do zabawy. 
3. Pielęgnacja przestrzeni 
stymulującej rozwój wyobraźni 
najmłodszych.
4. Promowanie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży.
5. Aktywizację i integrację 
społeczności lokalnej.

Gmina Miasta Gdańska 7 300,00 zł

4 Potęga mojego spokoju-
warsztaty profilaktyczne dla 
dzieci

Cel operacyjny 2: Profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi zachowaniami 
ryzykownymi=>2.Krajowy 
Program Przeciwdziałania 
Narkomanii=>2.3.Profilaktyka.=
>2.3.1. Profilaktyka uniwersalna

Gmina Miasta Gdańsk 10 000,00 zł

5 Wyreżyseruj swój los -zajęcia 
z filmoterapii dla młodzieży

Cel operacyjny 2: Profilaktyka i 
rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi 
i innymi zachowaniami 
ryzykownymi => 3. Krajowy 
program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych => 3.2. 
Profilaktyka => 3.2.1. 
Profilaktyka uniwersalna

Gmina Miasta Gdańsk 9 785,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. 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

Edyta Klik-Dąbrowska
Beata Kubiak
Michał Pisarewicz

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-12
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