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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina BYDGOSZCZ

Powiat BYDGOSZCZ

Ulica UL. PL. KOŚCIELECKICH Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-033 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu +48531577585

Nr faksu E-mail 
bractwowiezienne@samarytania.pl

Strona www www.bractwowiezienne.samarytania.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-09-28

2018-11-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36550097800000 6. Numer KRS 0000639032

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

Anna Stranz Prezes TAK

Tadeusz Kuczun Wiceprezes TAK

Przemysław Gorzelak Wiceprezes 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

Alfred Mańko Przewodniczący Komisji TAK

Jolanta Ćwirko Członek TAK

Jan Nowaczek Członek TAK

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.marzec 2019 - Dzień Modlitw za Więźniów. Gdy nikt nie mógł mi już pomóc, zwróciłem się do Boga, który krok po 
kroku nauczył mnie na nowo żyć” – powiedział w bydgoskiej katedrze podczas obchodów Dnia Modlitw za Więźniów 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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były osadzony Piotr. W liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra Mszy Świętej przewodniczył wieloletni naczelny 
kapelan więziennictwa, współtwórca Bractwa Więziennego, ks. infułat Jan Sikorski. – Modlę się o to, aby posługa 
wszystkich tutaj obecnych przyczyniła się do otwarcia serc osadzonych na Bożą łaskę – powiedział.
W Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości modlili się kapelani, zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji oraz 
zakładów karnych wraz z delegacjami więźniów i wolontariuszy. – Dziękujemy Panu Bogu za to, że daje nam swoje 
miłosierdzie. Za to, że przyjmuje nas, grzeszników i umacnia w dobrym – powiedział ks. Krzysztof Danowski, który 
wygłosił kazanie. Kapłan jest proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Sicienku, a także kapelanem Oddziału 
Zewnętrznego w Strzelewie, który podlega Zakładowi Karnemu w Bydgoszczy-Fordonie. – Za kratami wciąż toczy 
się walka. Tym bardziej trzeba tych ludzi umacniać, dawać im szansę duchowego wzrostu – dodał.
Po Eucharystii w bydgoskim seminarium duchownym odbyła się prezentacja metod i form działalności Bractwa 
Więziennego Samarytania. – Widzimy, jak przez świadome odpokutowanie za swoje grzechy Pan Bóg daje wielkie 
łaski. Potem dostrzegamy również, jak bardzo osoby trzymające Jezusa za rękę zmieniają swoje życie – 
podsumowała prezes Bractwa Więziennego Samarytania Anna Stranz.
Dzień Modlitw za Więźniów ustanowili polscy biskupi w 2009 roku.
2. maj 2019 - Szkolenie Duszpasterstwa Więziennego zakończone. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i 
życzymy wszelkich Łask w Bożej resocjalizacji skazanych. Dziękujemy organizatorom – CZSW i Ojcu Janowi 
Dezyderiuszowi Pol OFM. Szczególne podziękowania należą się Panu Wojciechowi Kuźmickiemu – kuratorowi 
zawodowemu z Włocławka, którego konferencja i rozmowy kuluarowe z uczestnikami szkolenia były bezcenną 
wiedzą i odpowiedzią na wiele pytań jakie zadają sobie na co dzień Wolontariusze. 
3.czerwiec 2019 - Niezapomniane chwile przeżyliśmy podczas Pielgrzymki Bractwa Więziennego do Górki 
Klasztornej, najstarszego Sanktuarium Maryjnego w Polsce. Wzięli w niej udział Osadzeni z OZ AŚ w Bydgoszczy, 
Wolontariusze i Sympatycy Bractwa Więziennego Samarytania oraz dwaj Wychowawcy. Ks.Paweł – egzorcysta 
odprawił uroczystą Eucharystię, poprowadził modlitwę wstawienniczą, modlił się z nałożeniem rąk nad każda osobą, 
poprowadził konferencję o swojej posłudze egzorcysty i uczestniczył z nami w Drodze Krzyżowej wokół Sanktuarium, 
w której aktywnie uczestniczyli również nasi Bracia z Zakładu Karnego. W wolnej chwili O. Paweł oprowadził nas 
również po Kościele, zapoznał z historią Sanktuarium. W podziemiach poznaliśmy Kaplicę i działalność Apostolstwa 
Dobrej Śmierci. Dziękujemy O. Pawłowi za Jego Kapłańska posługę, za dar modlitwy i dzielenia się swoimi 
doświadczeniami jako egzorcysty. Warto dodać, że O. Paweł jest egzorcystą od tzw. ciężkich przypadków. 
Dziękujemy również Ewangelizacyjnej Grupie Uwielbieniowej za piękną oprawę muzyczną i wsparcie modlitewne. 
4. wrzesień 2019 - Świadectwo Więźnia:     “Byłem bardzo złym człowiekiem. W maju wyszedłem z więzienia po 10 
latach. Dziękuję Bogu, że mogę stać w tym miejscu przed Wami. To, że tu jestem, to tylko zasługa Tego, który jest u 
góry…Kiedyś poszedłem w Zakładzie na spotkanie modlitewne Bractwa Więziennego, po którym poprosiłem o 
rozmowę indywidualną Anię i Tadeusza i powoli zacząłem żyć z Bogiem, żyć inaczej. Teraz pracuję i na nowo 
układam sobie życie… ” – Takie słowa świadectwa, przed rozesłaniem, wypowiedział w Bydgoskiej Katedrze 
Grzegorz podczas Mszy świętej przed Odpustem Matki Bożej Pięknej Miłości. Mszy świętej przewodniczył Ks. 
Wojciech Pyrzewski – Kapelan ZK nr1 w Grudziądzu, homilię wygłosił O. Piotr Twardecki SJ – Asystent Kościelny 
Bractwa Więziennego Samarytania. W modlitwie uczestniczyły kobiety osadzone w więzieniu w Grudziądzu, które 
przed Eucharystią poprowadziły różaniec, mężczyźni – osadzeni w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i w Oddziale 
Zewnętrznym Aresztu, którzy włączyli się w obsługę liturgiczną. Po wspólnej modlitwie Bractwo Więzienne 
Samarytania przygotowało u Ojców Jezuitów agapę. 
5. Grudzień 2019 - TKCH Wyższa Szkoła Bankowaw Bydgoszczy. Spotkanie z młodzieżą szkolną Zespołu Szkół 
START. Byli też na spotkanie recydywiści, osadzeni w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, 
wraz z wychowawcami. Spotkały tu się jakby dwa światy: świat młodzieńczych ideałów i świat za kratami, ludzi którzy 
złe wybory swoją wolność przegrali. Chronologicznie opowiadane świadectwo, od udanego dzieciństwa poprzez czas 
szkolny pełen sukcesów sportowych i rozwoju intelektualnego, aż do wejścia w zbrojne grupy zorganizowane, a 
potem poprawczaki i więzienie, jak życie bez Boga potrafi się stać równią pochyłą w dół. Kiedyś najbardziej 
niebezpieczny więzień w Polsce dzisiaj mówi otwarcie, że życie jest walką a stawką jest życie wieczne. 
Powiedziałem Bogu „Ja w to wchodzę”, zakończył spotkanie wspólną modlitwa z młodzieżą Ojcze nasz… Bazylika 
pw. św. Wincentego a Paulo. Kaplica po wieczornej Mszy św. wypełniona ludźmi. Spotkanie z nawróconym, byłym 
gangsterem, Pawłem Cwynarem. Niezwykłe świadectwo o powtórnych narodzinach. Opowieść o tym, jak to Pan Bóg 
za pomocą Biblii, Jego potężna tęsknota za człowiekiem, na którą ten otwierając się na działanie Łaski, odpowiada 
szczerze i głęboko, czyni z Pawła nowego człowieka. Każdy z nas zawiera w sobie zarówno niebo jak i piekło, dobro 
i zło. Dopiero w tragediach, traumatycznych doświadczeniach, możemy tak naprawdę, szczerze i głęboko zwrócić się 
ku Łasce. Nawrócony gangster pozwalając Bożej Mocy przebić się przez ciemność, ufając bez reszty, wybierając 
dobro, staje się rekolekcjonistą, który chce nam uzmysłowić, że Bóg jest wszystkim, czego nam potrzeba.
Jak powiedział Ryszard Kapuściński w ” Notesie “:
” I nie zostało mi nic prócz Boga to znaczy wszystko jeżeli wierzysz.W Zakładzie Karnym w Potulicach i w Zakładzie 
Karnym w Fordonie koncert Katarzyny Chęsy był połączony ze świadectwem Pawła Cwynara. Spotkania odbywały 
się w klimacie wiary i zakończone były wspólną modlitwą oraz przekazaniem ciekawych książek. Podobne spotkania 
samo spotkania odbyły się w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu , w AŚ w Bydgoszczy i w ZK w Grudziądzu. Zakład 
Karny dla kobiet w Grudziądzu, to miejsce gdzie w Kaplicy więziennej zgromadziła się bardzo duża grupa kobiet, 
których historia życia nadawałaby się do opisania w książce. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, którą w koncelebrze 
z Kapelanem Zakładu Karnego odprawiał O.Mieczysław OFM i skierował do osadzonych wiele ciepłych słów o 
Miłości Boga i nawróceniu człowieka. O. Mieczysław pomimo słabego zdrowia przyjechał aż z Panewnik 400km, aby 
uwieńczyć swoją Misję więzienną poprzez nieustanne wspieranie więźniów modlitwą, Mszą świętą oraz cierpieniem. 
Z inicjatywy O. Mieczysława wiele poczytnych książek, jak „Więzień”, „Ewangelia według gangstera” czy „Tylko dla 
łajdaków” trafiło do rąk osadzonych. Szczególną pozycją okazała się książka „Gloria Maria cud życia” – Łaska za 
przyczyną św. Jana Pawła II, w której jest również wspomniany O. Mieczysław modlący się za Glorię ze stułą 
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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

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)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

przywiezioną z San Giovanni Rotondo, którą prawdopodobnie musiał używać również św. O. Pio. Po Mszy świętej 
wszystkie osoby kolejno podchodziły do klęcznika i całowały tę stułę dołączając swoje Intencje. Następnie rozpoczął 
się koncert „Moniuszko w oczach kobiet” w wykonaniu Katarzyny Chęsy, której przepiękne wykonanie szczególnie po 
Adoracji utworu Ave Maryja wywołało wzruszenie, z oczu wielu kobiet popłynęły łzy…

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

Osoby prawne

2300

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

organizacja spotkań w Zakłądach Karnych z artystami, 
wsparcie psychologiczne i prawne, otoczenie opieką 
rodzin osadzonych, przygotowywanie paczek 
żywościowych, dostarczanie literatury do 
Zakładów,Dzień Modlitw za Więźniów. Gdy nikt nie 
mógł mi już pomóc, zwróciłem się do Boga, który krok 
po kroku nauczył mnie na nowo żyć” – powiedział w 
bydgoskiej katedrze podczas obchodów Dnia Modlitw 
za Więźniów były osadzony Piotr. W liturgiczne 
wspomnienie Dobrego Łotra Mszy Świętej 
przewodniczył wieloletni naczelny kapelan 
więziennictwa, współtwórca Bractwa Więziennego, ks. 
infułat Jan Sikorski. – Modlę się o to, aby posługa 
wszystkich tutaj obecnych przyczyniła się do otwarcia 
serc osadzonych na Bożą łaskę – powiedział.
W Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości modlili się 
kapelani, zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji 
oraz zakładów karnych wraz z delegacjami więźniów i 
wolontariuszy. – Dziękujemy Panu Bogu za to, że daje 
nam swoje miłosierdzie. Za to, że przyjmuje nas, 
grzeszników i umacnia w dobrym – powiedział ks. 
Krzysztof Danowski, który wygłosił kazanie. Kapłan jest 
proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Sicienku, a 
także kapelanem Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie, 
który podlega Zakładowi Karnemu w Bydgoszczy-
Fordonie. – Za kratami wciąż toczy się walka. Tym 
bardziej trzeba tych ludzi umacniać, dawać im szansę 
duchowego wzrostu – dodał.

549,32 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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 
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 012,53 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 733,70 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) 5 278,83 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 733,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 549,32 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

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)

549,32 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 432,22 zł

1 zakup niezbędnych rzeczy dla osób w Zakładach Karnych 549,32 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 981,54 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 30,99 zł
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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.

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)

0,00 etatów

0 osób1.3. 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

36 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać 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

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
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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 
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)

0 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 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

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

nie dotyczy

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Stranz
Przemysław Gorzelak

Tadeusz Kuczun
Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-14
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