
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina M. OPOLE

Powiat M. OPOLE

Ulica KSIĄŻĄT OPOLSKICH Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-005 Poczta OPOLE Nr telefonu 77-441-02-60

Nr faksu 77-441-02-60 E-mail biuro@dfoz.pl Strona www www.dfoz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-05-31

2004-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 53091174800000 6. Numer KRS 0000016304

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

Józef Mikołajec Prezes Zarządu TAK

Jerzy Dzierżanowski Wiceprezes Zarządu TAK

Paweł Landwójtowicz Sekretarz 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

Ginter Żmuda Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Waldemar Musioł Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Jan Polok Członek  Rady Fundacji TAK

Ryszard Kinder Członek  Rady Fundacji TAK

Edmund Podzielny Członek  Rady Fundacji TAK

DIECEZJALNA FUNDACJA OCHRONY ŻYCIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, w szczególności:
1. ochrona poczętego życia,
2. świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom w okresie przed 
porodem i po urodzeniu dziecka,
3. wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i 
edukacyjnej,
4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zapobieganie 
sieroctwu społecznemu,
5. wspieranie rozwoju kobiet oraz działalności na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn,
6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
7. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w 
podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz 
poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, 
zawodowym i ekonomicznym),
8. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
9. profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu 
życia,
10. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
11. świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
12. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
14. działalność oświatowa, edukacyjna i wychowawcza,
15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie 
wypoczynku dzieci i młodzieży,
16. działalność w zakresie kultury i sztuki,
17. promocja i organizacja wolontariatu,
18. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
19. działalność charytatywna,
20. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną i realizuje swoje cele 
poprzez:
1. podejmowanie starań o pozyskanie obiektów i środków materialnych  
niezbędnych do realizacji zadań i celów Fundacji,
2. zorganizowanie i prowadzenie Domu Matki i Dziecka, Katolickiego 
Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej,
3. współpracę z organami władz administracji państwowej i 
samorządowej,
4. współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami o 
pokrewnych celach,
5. działalność profilaktyczną, edukacyjną, terapeutyczną, społeczną i 
kulturalną,
6. wspieranie rodziny w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej,
7. współpracę ze środkami masowego przekazu i placówkami 
opiniotwórczymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja stale i konsekwentnie realizuje działania kreujące i propagujące pozytywne postawy społeczne, motywujące do 
działania, edukujące, informujące, inspirujące do dialogu i zaangażowania. Prowadząc na co dzień Dom Matki i Dziecka, Ośrodek 
Adopcyjny i Opiekuńczy oraz Poradnię Rodzinną stwarza i inicjuje warunki zwiększające aktywność mieszkańców województwa, 
zarówno w ramach realizowanej strategii, jak i prowadzonych projektów.  Wśród nich wymienić należy:
- wykorzystywanie zróżnicowanego wachlarza instrumentów aktywnej integracji zawodowej, działalności edukacyjnej, 
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zdrowotnej, społecznej i profilaktyczno-terapeutycznej (uruchomienie działania Ośrodków Promocji Edukacji i Terapii Rodzin  w 
Nysie, Kędzierzynie-Koźlu i Opolu, prowadzenie Galerii Twórczych Inspiracji dla osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-
zawodowym itp.), 
- inicjowanie działań edukacyjno-integracyjnych dla różnych grup społecznych: organizacja konferencji, wykładów i szkoleń 
edukacyjnych m.in. w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych, problematyki FAS/FAE, dysfunkcji w rozwoju dzieci, 
prowadzenie działalności zespołu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci wykazujących zaburzenia rozwojowe, organizacja 
turnusów edukacyjno-integracyjnych dla rodzin zastępczych itp.
- budowanie partnerstw i rozwijanie współpracy z innymi podmiotami celem zwiększenie skali oddziaływania, informowania, 
edukowania i rozwiązywania lokalnych problemów (realizacja projektów partnerskich z Fundacją „Bądź Dobroczyńcą”, Caritas 
Diecezji Opolskiej, Diecezjalnym Domem Formacyjnym, stała współpraca z opolskimi mediami, stała współpraca z Urzędem 
Miasta Opola, Urzędem Marszałkowskim, PCPR-ami, sądami, policją, kuratorami, prawnikami itp.)
- podwyższanie jakości działań, wdrażanie nowych form i metod pracy skierowanych do wszystkich Interesariuszy m.in. w 
ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu;
- diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych oraz grup społecznych
- wydawanie publikacji obrazujących zakres prowadzonych działań oraz ich efektywność 
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia wspiera rodzinę i poszczególnych jej członków w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. 
Samotne macierzyństwo, przemoc, alkoholizm w rodzinie, konflikty małżeńskie, problemy z poczęciem dziecka, problemy 
wychowawcze, rozpad rodziny to niektóre z nich. Fundacja została utworzona z myślą o każdym człowieku, niezależnie od 
statusu społecznego, materialnego czy zawodowego.
Od 2004 r. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego, a swoje cele realizuje poprzez działalność  trzech jednostek.
1. Dom Matki i Dziecka jest miejscem mającym na celu zapewnienie tymczasowego schronienia dla kobiet spodziewających się 
dziecka, lecz odrzuconych przez bliskich oraz tych, które w wyniku przemocy ze strony partnerów czy też problemu uzależnienia 
znalazły się wraz z dziećmi w kryzysowej sytuacji rodzinnej. Tutaj znajdują one dach nad głową, mogą skorzystać z pomocy 
socjalno-interwencyjnej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, duszpasterskiej, medycznej, aktywizującej zawodowo. 
Program terapeutyczny ma korygować nieprawidłowości funkcjonowania w codziennym życiu, dawać większą świadomość 
własnych emocji, uczyć sposobów radzenia sobie z trudnościami, kształtować wytrwałość, sumienność i pomóc w powrocie do 
godnego życia w społeczeństwie. W roku 2020 z pomocy Domu Matki i Dziecka skorzystało 14 matek i 22 dzieci oraz 4 kobiety 
ciężarne. W placówce urodziło się dwoje dzieci. Wszystkie matki z dziećmi, które podjęły współpracę i opuściły placówkę były 
usamodzielnione miały możliwość prowadzenia swojego gospodarstwa. Dom w zależności od indywidualnych potrzeb byłych 
mieszkanek i ich oczekiwań nadal utrzymuje kontakt z niektórymi i wspiera je udzielając pomocy rzeczowej i doradczej w miarę 
możliwości.  Mieszkanki wraz z dziećmi korzystały z pomocy specjalistów w projekcie pn. Opolskie Ośrodki Pomocy 
Poszkodowanym Przestępstwem oraz Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina II.

2. Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy stara się zabezpieczyć los opuszczonych dzieci poprzez umieszczenie ich w 
rodzinnym środowisku zastępczym, przygotowuje małżonków do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej, prowadzi 
także diagnostykę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi przy udziale interdyscyplinarnego zespołu składającego się z 
lekarzy, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów, pedagogów.  Dzięki pośrednictwu  Ośrodka Adopcyjnego w 2020 roku 
25 dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych. Ośrodek przygotował 20 osób do pełnienia  roli rodziców adopcyjnych i 16 osób do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Udzielał wsparcia rodzinom adopcyjnym, zastępczym, biologicznym, przeprowadzał 
wywiady środowiskowe w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Na zlecenie sądu diagnozował rodziców adopcyjnych, a na 
potrzeby PCPR rodziny zastępcze. Przeprowadzał szkolenia kompetencyjne w szkołach, przedszkolach i PCPR. Z pomocy i usług 
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego skorzystało około 1389 osób.
3. Diecezjalna Poradnia Rodzinna  wspiera osoby doświadczające różnych problemów osobistych i rodzinnych oferując im 
kompleksową pomoc w zakresie: 
- konsultacji interwencyjnych
- poradnictwa prawnego, psychologicznego i duszpasterskiego
- terapii indywidualnej i rodzinnej (systemowej)
- terapii uzależnień
 Z pomocy i usług Poradni skorzystało około 2480 beneficjentów
W 2020 r. realizowaliśmy 5 projektów:
1. Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy
  Donator:  Województwo Opolskie
Kwota dofinansowania: 288 740,00 zł
Okres realizacji: Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
Cel projektu: Realizacja postanowień Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poprzez 
prowadzenie ośrodka adopcyjnego. 
Beneficjenci: małżeństwa i rodziny pragnące adoptować dziecko, kobiety w ciąży oraz pacjentki oddziałów ginekologiczno-
położniczych, rodziny naturalne i adopcyjne, dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż. z rodzin adopcyjnych, dzieci zgłoszone do 
przysposobienia.

2. Ośrodki Promocji Edukacji i Terapii Rodzin – program rozwoju i profesjonalizacji usług psychoedukacyjnych i terapeutycznych 
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dla rodzin w woj. opolskim

Donator: Europejski Fundusz Społeczny
Kwota dofinansowania: 1 101 987,18 zł
Okres realizacji: od 1 maja 2018 do 31 grudnia 2020 r. (przedłużony do lipca 2021 r.)
Cel projektu: zwiększenie zakresu specjalistycznego wsparcia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z terenu woj. opolskiego oraz ich otoczenia poprzez uruchomienie działalności 3 Ośrodków Promocji, Edukacji i 
Terapii Rodzin w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu świadczących usługi społeczne w zakresie konsultacji, poradnictwa, terapii 
indywidualnej i rodzinnej oraz działań prewencyjno-edukacyjnych w okresie od 01.10.2018 do 30.11.2020 r. (przedłużony do 
lipca 2021 r.)
Beneficjenci: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone społecznie oraz otoczenie tychże osób, będący 
mieszkańcami województwa opolskiego.
Beneficjenci: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone społecznie oraz otoczenie tychże osób, będący 
mieszkańcami województwa opolskiego.

3. Wsparcie i pomoc rodzinom dzieci z FASD (poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych)

Donator: Miasto Opole
Kwota dofinansowania: 80 000 00 zł
Okres realizacji: Od 15 czerwca do 31 grudnia 2020 roku
Cel projektu: zwiększenie dostępu do interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty 
rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego. 
Beneficjenci: dzieci wobec których była uruchomiona diagnostyka FASD, rodzie, opiekunowie i wychowawcy dzieci z FASD, 
kobiety w ciąży.

4. Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina II – projekt partnerski

Donator: Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny
Kwota dofinansowania: 711 970,56 zł
Okres realizacji: od 2 października 2019 do 31 marca 2023r. 
Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych 
w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Projekt realizowany jest przez 
lidera, Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z “ “Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia” aby zmaksymalizować 
doświadczenie i kompetencje organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.
Beneficjenci: osoby młode – dzieci i młodzieży, którzy ze względu ciężką sytuację w jakiej się znaleźli (dysfunkcyjne środowisko 
rodzinne i fakt umieszczenia w pieczy zastępczej) są osobami, potencjalnie zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Ponadto w ramach projektu wsparciem objęte są również osoby z otoczenia beneficjentów ostatecznych (rodzice zastępczy, 
rodzice biologiczni, rodzeństwo). Niektóre działania będą skierowane natomiast do instytucji i organizacji jako „miejsc 
świadczenia usług społecznych”, które na co dzień pracują na rzecz wspierania rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy beneficjenci 
projektu są mieszkańcami bądź podmiotami z terenu województwa opolskiego.

5. Opolskie Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Donator: Fundusz Sprawiedliwości 
Kwota dofinansowania: 2 602 000,00 zł
Okres realizacji: od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r.,
Cel projektu: udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom najbliższym i świadkom. 
W ramach projektu Fundacja utworzyła 12 Punktów Pomocy, w których dyżurują osoby pierwszego kontaktu, udzielające 
szczegółowych informacji, związanych ze wsparciem osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków i osób im najbliższych z 
terenu województwa opolskiego. W ramach projektu beneficjenci mogą skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej, 
psychoterapeutycznej i finansowej, np. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, pokrywanie kosztów żywności 
lub bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, butów lub bonów na zakup odzieży, bielizny i obuwia, 
pokrywanie kosztów zakupu środków czystości i higieny osobistej, , pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i 
przedszkolach publicznych itp. 
Beneficjenci: osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby najbliższe i świadkowie.

W 2020 roku podpisaliśmy umowy wolontariackie z 11 osobami, które regularnie wspierały fundację w wielu różnych 
działaniach.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-12 4



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)

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

4046

0

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

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 domu dla samotnych matek z 
dziećmi z problemami socjalnymi i osobistymi.
Dom Matki i Dziecka podejmuje inicjatywy 
zmierzające do wspierania matek i ich dzieci 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Jego cztery główne cele, to:
ochrona dziecka poczętego,
świadczenie wieloaspektowej pomocy matkom 
w okresie przed i po urodzeniu dziecka,
opieka i działania wychowawcze przygotowujące 
matki do samodzielności i zaradności życiowej 
oraz do godnego życia w społeczeństwie, 
pomoc rodzinom w innych sytuacjach 
kryzysowych, w szczególności ofiarom przemocy 
domowej. 
Zakres pomocy świadczonej w Domu Matki i 
Dziecka obejmuje:
pomoc socjalno-interwencyjną,
pomoc specjalistyczną w tym:
wsparcie psychologiczno-terapeutyczne,
opiekę zdrowotną (pielęgniarsko-położniczą),
konsultacje prawne,
posługę duszpasterską,
zajęcia profilaktyczno-edukacyjne,
aktywizację zawodową.

87.90.Z 197 189,47 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
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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

2 przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz terapeutycznej. Fundacja 
wspiera osoby doświadczające różnych 
problemów osobistych i rodzinnych oferując im 
kompleksową pomoc w zakresie: konsultacji 
interwencyjnych, poradnictwa prawnego, 
psychologicznego, duszpasterskiego, terapii 
indywidualnej i rodzinnej (systemowej),
terapii uzależnień.
Podejmowane działania mają pomagać osobom 
wykluczonym społecznie, zagrożonym 
wykluczeniem społecznym i uzależnionym w 
przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, 
także nałogu alkoholowego i wszystkich 
destrukcyjnych następstw, które on 
spowodował.

85.60.Z 29 550,93 zł

3 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Działalność związana z adopcją i rodzicielstwem 
zastępczym
Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy stara 
się zabezpieczyć los opuszczonych dzieci poprzez 
umieszczenie ich w rodzinnym środowisku 
zastępczym, przygotowuje małżonków do 
pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej lub 
zastępczej, prowadzi także diagnostykę i terapię 
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi przy udziale 
interdyscyplinarnego zespołu składającego się z 
lekarzy, fizjoterapeutów, neurologopedów, 
psychologów, pedagogów Prowadzi szkolenia dla 
kandydatów na rodziców zastępczych, 
pogotowia rodzinne. Katolicki Ośrodek 
Adopcyjny i Opiekuńczy wspiera matki, które nie 
są w stanie opiekować się swoimi dziećmi. 
Pomaga również rodzinom biologicznym, 
adopcyjnym i zastępczym w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych oraz zmniejszaniu 
opóźnień rozwojowych u dzieci.

88.99.Z 39 015,77 zł
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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 domu dla samotnych matek z 
dziećmi z problemami socjalnymi i 
osobistymi. Dom Matki i Dziecka podejmuje 
inicjatywy zmierzające do wspierania matek 
i ich dzieci znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. Jego cztery główne cele, 
to: ochrona dziecka poczętego, świadczenie 
wieloaspektowej pomocy matkom w 
okresie przed i po urodzeniu dziecka, opieka 
i działania wychowawcze przygotowujące 
matki do samodzielności i zaradności 
życiowej oraz do godnego życia w 
społeczeństwie, pomoc rodzinom w innych 
sytuacjach kryzysowych, w szczególności 
ofiarom przemocy domowej. Zakres 
pomocy świadczonej w Domu Matki i 
Dziecka obejmuje: pomoc socjalno-
interwencyjną, pomoc specjalistyczną w 
tym: wsparcie psychologiczno-
terapeutyczne, opiekę zdrowotną 
(pielęgniarsko-położniczą), konsultacje 
prawne, posługę duszpasterską, zajęcia 
profilaktyczno-edukacyjne, aktywizację 
zawodową.

87.90.Z 6 848,06 zł

2 Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Działalność związana z adopcją i 
rodzicielstwem zastępczym, szkolenia oraz 
diagnozy psychologiczno-pedagogiczne. 
Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy 
przygotowuje małżonków do pełnienia 
funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej. 
Organizuje i prowadzi szkolenia i kursy dla 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej jak i zawodowej 
zgodnie z programem zatwierdzonym przez 
ministra właściwego do spraw rodziny. 
Przeprowadza diagnozy psychologiczne oraz 
wydaje opinie psychologiczno-
pedagogiczne za zlecenia sądu a także 
innych organizacji zewnętrznych.

85.59.Z 0,00 zł
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1 360 488,25 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 235 767,94 zł

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) 3 513 270,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 297 566,68 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 64 002,49 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 672,81 zł

e) pozostałe przychody 149 028,76 zł

3

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

Aktywizacja zawodowa poprzez 
prowadzenie działalności wytwórczej w 
zakresie przedmiotów użytkowych, 
upominków, zdobnictwa artystycznego i 
usług poligraficznych. Warsztaty i szkolenia 
prowadzone są w trzech pracowniach: a) 
szycia, haftu komputerowego i patchworku, 
b) laserowego graweru i nowoczesnych 
technologii, c) papieroplastyki, decupage'u i 
innych technik zdobnictwa artystycznego. 
Działalność warsztatów jest działaniem 
wielokierunkowym opartym na 
wykorzystaniu tkwiącego w każdym 
człowieku potencjału rozwojowego. 
Warsztaty i szkolenia mogą mieć charakter 
indywidualny bądź grupowy w zależności od 
potrzeb.

85.65.Z 48 626,26 zł

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. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 756 310,97 zł

2.4. Z innych źródeł 160 703,58 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 1 075 164,09 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 953 026,31 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

1 Koszty zakwaterowania i utrzymania podopiecznych w Domu Matki i Dziecka (media, żywność, 
leki, usługi remontowe, serwisowe)

53 392,25 zł

2 Działania profilaktyczne, edukacyjne diagnostyczne dla beneficjentów Domu Matki i Dziecka, 
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego i 
    Diecezjalnej Poradni Rodzinnej (wynagrodzenie specjalistów) oraz koszty utrzymania KOAiO i 
DPR (zużycie materiałów, media, środki czystości)

219 211,98 zł

3 . Działania edukacyjne, konsultacyjne i poradnictwo realizowane w ramach Diecezjalnej Fundacji 
Ochrony Życia, aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (zużycie materiału, media, usługi obce, wynagrodzenie 
specjalistów)

102 279,55 zł

4 Wkład własny w realizowanych projektach 19 850,60 zł

w 
tym:

500 677,31 zł

0,00 zł

368 740,00 zł

366 350,63 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:

0,00 zł

143 500,78 zł

537 092,43 zł

0,00 zł

0,00 zł

75 717,76 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
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 465 085,02 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -128 213,25 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 718 703,56 zł 953 026,31 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

1 832 481,66 zł 339 260,06 zł

192 215,74 zł 55 474,32 zł

0,00 zł

424,45 zł

693 568,24 zł

13,47 zł 0,00 zł

558 291,93 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 421 056,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

420 041,00 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

2 500 999,10 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

22 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)

19,38 etatów

26 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

0 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)

0 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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 168 896,02 zł

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

1 168 896,02 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)

2 690,02 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)  

1 942,13 zł

17 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

7 osób

10 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

958 370,90 zł

898 291,60 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

34 500,00 zł

- inne świadczenia 25 579,30 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 210 525,12 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 129 513,17 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 039 382,85 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

8 945,43 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)

wynagrodzenie administracji przyporządkowano 
proporcjonalnie i ujęto w wysokości:
 21342,16 zł   w pkt. 2a; 
171277,34 zł  w pkt. 2b

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 Katolicki Ośrodek Adopcyjny 
i Opiekuńczy

Realizacja postanowień Ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej z dnia 9 
czerwca 2011 r. poprzez 
prowadzenie ośrodka 
adopcyjnego. 
Beneficjenci: małżeństwa i 
rodziny pragnące adoptować 
dziecko, kobiety w ciąży oraz 
pacjentki oddziałów 
ginekologiczno-położniczych, 
rodziny naturalne i adopcyjne, 
dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż. z 
rodzin adopcyjnych, dzieci 
zgłoszone do przysposobienia.

Województwo Opolskie 288 740,00 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

12 264,65 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)

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 Wsparcie i pomoc rodzinom 
dzieci z FASD (poalkoholowe 
spektrum zaburzeń 
rozwojowych)

Zwiększenie dostępu do 
interdyscyplinarnych form 
wsparcia dla rodzin z dziećmi 
wykazującymi deficyty 
rozwojowe, w tym zaburzenia 
związane z syndromem FASD 
poprzez działalność zespołu 
diagnostyczno-
terapeutycznego. 
Beneficjenci: dzieci wobec 
których była uruchomiona 
diagnostyka FASD, rodzieny, 
opiekunowie i wychowawcy 
dzieci z FASD, kobiety w ciąży.

Miasto Opole 80 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Opolskie Ośrodki Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem

Celem głównym zadania jest 
zmniejszenie negatywnych 
skutków przestępstw wśród
co najmniej 1000 osób 
pokrzywdzonych 
przestępstwem, świadków oraz 
osób im
najbliższych zamieszkujących 
teren województwa opolskiego 
poprzez świadczenie
kompleksowych usług pomocy 
specjalistycznej (prawnej i 
psychologicznej),
interwencyjno-socjalnej i 
materialnej (w trybie 
telefonicznym, stacjonarnym i
ambulatoryjnym) w ramach 
sieci ośrodków w okresie od 
01.07.2020 r do 31.12.2021. W 
roku 2020 wykorzystano 
487649,37 zł

Minister Sprawiedliwości w ramach 
Funduszu Sprawiedliwości

487 649,37 zł
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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

Jerzy Dzierżanowski Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-12
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