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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. KOSZYKOWA Nr domu 67 Nr lokalu 21

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-667 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226217777

Nr faksu 226217777 E-mail biuro@zm.org.pl Strona www www.zm.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-07-30

2004-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01263626600000 6. Numer KRS 0000125160

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

Łukasz Patryk Bielecki Prezes Zarządu TAK

Krzysztof Moreń Wiceprezes Zarządu TAK

Karolina Joanna Krajewska Skarbnik TAK

Robert Buciak Sekretarz TAK

Rafał Muszczynko Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bogdan Rossa Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Kamila Musiatowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Łukasz Gawryś Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

ZIELONE MAZOWSZE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Nieodpłatna działalność statutowa 
Jedną z form prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej jest zgłaszanie uwag i postulatów. Stowarzyszenie 
Zielone Mazowsze jest rozpoznawalne. Do stowarzyszenia zgłaszają się również osoby fizyczne o porady dotyczące 
działań z zakresu zrównoważonego transportu, jak i ochrony środowiska (nielegalne wysypiska, wycinka drzew). 
Dzięki funkcjonowaniu biura i siedziby stowarzyszenie jest jednym z nielicznych o takim profilu.
1.1 Działania na rzecz bezpieczeństwa niezmotoryzowanych 
Działania koncentrowały się na wskazywaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej 
miejsc w Warszawie, które dla osób niezmotoryzowanych, szczególnie pieszych i osób z niepełnosprawnościami, 
były szczególnie kłopotliwe w poruszaniu się, a także wskazywaniu miejsc, które nie spełniały obecnych przepisów 
dotyczących ruchu drogowego. 
Ponadto Zielone Mazowsze złożyło uwagi do projektu ustawy o urządzeniach transportu osobistego.
Stowarzyszenie w 2019 r. było współorganizatorem Pieszej Masy Krytycznej, czyli pieszego przemarszu, który miał 
na celu zwrócić uwagę na problemu ruchu pieszego w centrum Warszawy, takie jak brak przejść dla pieszych czy 
wąskie chodniki.  
Członkowie stowarzyszenia złożyli do budżetu obywatelskiego projekty dotyczące remontów chodników i ławek, 
które ułatwiają poruszanie się po Warszawie seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.  
1.2 Działania na rzecz poprawy klimatu aglomeracji Warszawy 
Jedną z form wdrażania jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego budżetu obywatelskiego. W 2019 r. 
projekty członków stowarzyszenia dotyczące ochrony zieleni i zwiększenia jej ilości zajęły 1 miejsce w warszawskiej 
edycji w puli ogólnomiejskiej i śródmiejskiej. 
Stowarzyszenie uczestniczyło również w licznych wizjach lokalnych z urzędnikami. Jedna z takich wizji dotyczyła 
budowy zbiornika w Podkowie Leśnej. 
1.3 Działania na rzecz infrastruktury transportowej zrównoważonego rozwoju
Działania skupiały się przede wszystkim na opiniowaniu projektów, pisaniu pism do urzędów, prowadzeniu strony 
internetowej i mediów społecznościowych, w których zamieszczane były pomysły i problemy. 
Jedną z form działania jest składanie projektów do budżetu obywatelskiego. Oprócz tego jest przekonywanie władz 
miasta do dalszych działań na rzecz rozwoju publicznego transportu i dróg rowerowych. 
Jednym z sukcesów stowarzyszenia w 2019 r. była prezentacja przez PKP PLK S.A. nowego Masterplanu, w którym 
ujęta została nowa kolejowa linia średnicowa północ-południe w przebiegu proponowanym przez stowarzyszenie. 
Potwierdziło to, że prace analityczne członków stowarzyszenia mają wysoką wartość. 
Na początku 2019 r. stowarzyszenie złożyło do Prezydenta m.st. Warszawy kompleksowe wnioski do Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (http://zm.org.pl/?
a=wnioski_suikzp-191), które dotyczyło wielu zagadnień za równo z ekonomiki transportu, jak i dotyczących ochrony 
zieleni skutkujących utrzymaniem poziomu wód gruntowych ważnych z punktu widzenia ocieplania klimatu.  
Na bieżąco monitorowany jest postęp wdrażania infrastruktury rowerowej. Informacje (raporty, analizy, artykuły) 
zamieszczane są zarówno na stronie internetowej, jak i fanpage-u stowarzyszenia w mediach społecznościowych. 
Stowarzyszenie cały czas prowadzi audytu projektów i zrealizowanej infrastruktury rowerowej (m.in. w Warszawie, 
Ząbkach). 
W ramach budżetu partycypacyjnego zostały przygotowane przez członków stowarzyszenia kompleksowe projekty 
obejmujące całą Warszawę w zakresie transportu publicznego i infrastruktury rowerowej. W głosowaniu projekty 
zweryfikowane pozytywnie przeszły osiągając najwyższe miejsca. 
1.4 Działania na rzecz promocji stowarzyszenia 
28 września 2019 r. zorganizowaliśmy plenerowe spotkanie z okazji 25-lecia stowarzyszenia. Był to idealny czas na 
przedstawienie dokonań i działań członków organizacji od 1994 r. Zaprezentowany został film, w którym między 
innymi zostały pokazane wypowiedzi członków stowarzyszenia w mediach telewizyjnych. Uczestniczyło ponad 100 
osób. 
Ponadto stowarzyszenie było promowane na Święcie Wolności w Gdańsku w dniu 4 czerwca 2019 r. Przedstawione 
były nasze działania dotyczące ochrony pieszych i innych niezmotoryzowanych uczestników ruchu. 
1.5. Działania na rzecz partycypacji społecznej
Pod koniec 2019 r. stowarzyszenie było inicjatorem powołania przy Starostwie Powiatowym Komisji Dialogu 
Społecznego skupiającej organizacje lokalne działające w województwie i w powiecie. Pierwsze posiedzenie 
zaplanowano w 2020 r.
W 2019 r. pracowała I trzyletnia kadencja Rady Warszawskiego Transportu Publicznego (członek stowarzyszenia jest 
powołany do Rady - https://www.wtp.waw.pl/rada-wtp/). W 2018 r. Rada spotkała się 6 razy. Przyjęła rekomendacje 
w czterech działach, w tym dotyczących układu komunikacyjnego oraz w zakresie przewozu rowerów i urządzeń 
transportu osobistego.
Stowarzyszenie jest aktywne w Branżowych Komisjach Dialogu Społecznego w Warszawie. 
2. Odpłatna działalność statutowa
2.1. Opracowanie Warszawskiego Raportu Rowerowego 2018 i Warszawskiego Raportu Rowerowego 2019  
Opracowanie dotyczy zestawienia nowej infrastruktury, aktualizację mapy. Raport za rok 2018 został wydrukowany 
wraz z mapami.  
Kwota dofinansowania w 2019 r. za raport dotyczący 2018 r. – 40133,67 zł. 
Kwota dofinansowania w 2019 r. za raport dotyczący 2019 r. – 5756,40 zł 
2.2 Zielone Mazowsze brało udział w dwuletnim projekcie pn. "Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej" 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

rowerzyści, urzędnicy, mieszkańcy Warszawy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Działania na rzecz transportu miejskiego i regionalnego 
zgodnie z zasadami trwałego rozwoju; Opiniowanie 
aktów prawnych, w tym prawa miejscowego ważnego z 
punktu widzenia ochrony środowiska, ponadto działania 
związane z funkcjonowaniem biura stowarzyszenia, 
zakupem niezbędnych materiałów służących realizacji 
celów stowarzyszenia oraz zakupem usług obcych. 
Działania te służących wykonywaniu zadań statutowych 
stowarzyszenia, tj. jak uczestnictwo na prawach strony 
w postępowaniach administracyjnych związanych z 
ochroną środowiska i ochroną zdrowia, wysyłanie pism, 
uwag do ustaw, przeprowadzania społecznych audytów 
infrastruktury transportowej.

23 682,22 zł

ufundowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020). Projekt 
jest ogólnopolskim działaniem sieciującym organizacje rowerowe, którego liderem jest Wrocławska Inicjatywa 
Rowerowa, która otrzymała dotację. Zielone Mazowsze jest partnerem w niektórych działaniach, nie ponosi jednak 
ich kosztów. Elementy realizowane przez nasze Stowarzyszenie:
1) Udział przedstawicieli ZM w konferencji otwierającej 6-7 lipca oraz zjeździe roboczym 26 października (relacja: 
https://www.facebook.com/watch/?v=2473603902907634)
2) Poprowadzenie warszawskiej edycji Rowerowej Szkoły; 8 zajęć 1,5 h dla młodzieży i dorosłych
3) Przeprowadzenie "Akcji-ewaluacji" infrastruktury rowerowej (Raport: http://www.zm.org.pl/?a=rsao_raport-205)
4) Całoroczne prowadzenie kanałów komunikacji w roli lokalnego lidera (40 wpisów nt. projektu i jego tematyki na 
WWW i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia)
Projekt jest kontynuowany w roku 2020. 
Kwota dofinansowania dla stowarzyszania w 2019 r. – 0,00 zł

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

80000

100
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działania na rzecz równego traktowania osób z 
niepełnosprawnościami w systemie transportowym i 
przestrzeni publicznej – na wszystkich etapach, od 
projektowania infrastruktury komunikacyjnej, przez jej 
budowę i utrzymanie, po funkcjonowanie transportu 
zbiorowego, zarówno pod względem taboru, jak i 
zachowania personelu; monitoring i audyt 
infrastruktury komunikacyjnej oraz jakości usług 
komunikacji zbiorowej podejmowanie interwencji w 
przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości 
nagłaśnianie problemów i dążenie do zdrożenia 
systemowych rozwiązań.

3 000,00 zł

3 upowszechnianie i ochrona praw 
konsumentów

Działania na obszarze transportu zbiorowego, na rzecz 
ochrony konsumentów pasażerów oraz poprawy jakości 
jego funkcjonowania w celu minimalizacji efektu 
wykluczenia społecznego; działania analityczne i 
interwencyjne służące poprawie warunków 
funkcjonowania transportu zbiorowego zarówno w 
zakresie infrastruktury (liniowej i punktowej), jak też 
świadczonych usług; reprezentowanie interesów 
pasażerów w procesie konsultacji projektów 
infrastruktury (budowlanych i organizacji ruchu), aktów 
prawnych itp.

1 000,00 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 

1 turystyka i krajoznawstwo

Opracowanie Warszawskiego Raportu 
Rowerowego 2018
oraz Opracowanie Warszawskiego Raportu 
Rowerowego 2019 (oddane w 2020 r.)
Zamawiający: Biuro Polityki Mobilności i 
Transportu m.st. Warszawy

Zakres prac obejmował przygotowanie zestawienia 
nowej infrastruktury rowerowej w Warszawie, 
uaktualnienia mapy rowerowej, zestawienie 
statystyk wypadków, przedstawienie trasy na 
weekendowe wycieczki w okolicy Warszawie. 
Zadanie to wpisuje się w promocje turystyki 
rowerowej, ale przede wszystkim jako 
opracowanie statystyczne pomaga jednostkom w 
podejmowaniu decyzji na rzecz poprawy 
warunków podróżowania transportem 
rowerowym w codziennych podróżach rowerem 
do szkoły czy pracy na terenie aglomeracji 
warszawskiej.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 97 043,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44 260,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 40 158,23 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 12 625,21 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 44 260,10 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 22 110,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 27 682,22 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)

27 682,22 zł

30 249,02 zł

0,00 zł

19 533,92 zł

18,13 zł

1 działania ... 27 682,22 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 40 138,23 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 77 483,29 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 19 560,25 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)

1 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)

0,83 etatów

5 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

50 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)

17 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 42 476,29 zł

a) z tytułu umów o pracę 13 714,29 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28 762,00 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)

589,85 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

12 467,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Łukasz Patryk Bielecki Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-13
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