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Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. TADEUSZA 
CZACKIEGO

Nr domu 3/5 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-043 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 602558255

Nr faksu - E-mail bogdan.kuberacki@gmail.com Strona www www.akademiainzynierska.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-07-23

2011-09-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01725589900000 6. Numer KRS 0000114453

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

AKADEMIA INŻYNIERSKA W POLSCE
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Barglik Prezes TAK

Leszek Dobrzański Wiceprezes TAK

Józef Gawlik Wiceprezes TAK

Andrzej Pachuta Sekretarz Generalny TAK

Bogdan Kuberacki Skarbnik TAK

Wiesław Barnat Członek Komitetu 
Wykonawczego

TAK

Sebastian Skoczypiec Członek Komitetu 
Wykonawczego

TAK

Piotr Wolański Członek Komitetu 
Wykonawczego

TAK

Ewa Mańkiewicz Cudny Członek Komitetu 
Wykonawczego

TAK

Wojciech Batko Członek Komitetu 
Wykonawczego

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

Leszek Rafalski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lech Dietrich wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Stanisław Zaremba sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marek Tromski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jerzy Więsik Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Akademia  Inżynierska w Polsce współpracując z innymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i 
instytucjami zawodowymi uczestniczy w licznych działaniach zmierzających do rozwoju nowoczesnych technologii 
ukierunkowanych na rozwój bezpieczeństwa i dobrobytu społeczeństwa. Przykładem takiej działalności  jest udział 
Akademii w programie wieloletnim „Koleją w XXI wiek”.  W pracach Akademia była reprezentowana przez 
wiceprezesa AIP w kadencji 2016-2019 Marka Bartosika. Wyniki programu były prezentowane przez członków 
Akademii podczas seminariów i konferencji. 
2. Akademia  Inżynierska w Polsce współpracuje z organizacjami studenckimi wspierając ich ciekawe inicjatywy. 
Wzorem lat poprzednich w 2019 roku Akademia objęła patronat honorowy nad XIV edycją Konkursu Inżynierskiego 
European BEST Engineering Competition (EBEC Poland). Jest to międzynarodowy konkurs organizowany w 
kilkudziesięciu  krajach europejskich. W Polsce wydarzenie jest przygotowywane przez 6 lokalnych grup 
Stowarzyszenia Studentów BEST, działających na największych uczelniach technicznych w Polsce: Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 
Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej.
3. Akademia Inżynierska w Polsce aktywnie uczestniczyła w pracach przygotowawczych oraz w przeprowadzeniu do  
IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich i XXVI Kongresu Techników Polskich, który odbył się w dniach 13 -15 
czerwca 2019 roku w salach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Temat wiodący Zjazdu  brzmiał:  
"Inżynierowie Przyszłości". Nawiązując do wyzwań nowej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) omówiono 
zagadnienia sztucznej inteligencji i ich wpływ na rozwój polskiej nauki i gospodarki. Głównym organizatorem Zjazdu 
była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Warto jednak dodać, że do prac organizacyjnych 
włączyły się między innymi wyższe uczelnie techniczne  z Krakowa i Warszawy,  Europejska Federacja Polonijnych 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Rada Główna Instytutów 
Badawczych i Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Prezes AIP w kadencji 2016-2019, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej  w obecnej kadencji przewodniczył obradom jednej z sesji. 
4. Akademia  Inżynierska w Polsce współpracuje ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, w tym ze 
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.  W dniu 29 maja 2019 roku członkowie Akademii uczestniczyli w  konferencji 
naukowo-technicznej „Bezpieczeństwo w Elektryce i Energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0”  odbytej w 
historycznej Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Akademia Inżynierska w Polsce objęła 
konferencję patronatem merytorycznym. 
5. Od wielu lat Akademia Inżynierska w Polsce współpracuje ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i 
Racjonalizatorów. Akademia objęła patronat merytoryczny nad XIII Międzynarodową Warszawską Wystawą 
Wynalazków IWIS’2019, która odbyła się w dniach 14 - 16 października 2019 roku w Dużej Auli Gmachu Głównego 
oraz w salach Politechniki Warszawskiej.  
6. W dniu 9 kwietnia 2019 roku w sali B Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się XXXIII posiedzenie 
Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce. Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu działalności 
Akademii Inżynierskiej w Polsce  w kadencji  2016-2019. Zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz 
udzielono absolutorium ustępującym władzom. Część organizacyjna posiedzenia obejmowała wręczenie dyplomów i 
legitymacji członkom Akademii wybranym w poprzednim roku oraz wybory nowych członków. Następnie dokonano 
wyboru nowych władz Akademii Inżynierskiej w Polsce  (Komitetu Wykonawczego, Komisji Rewizyjnej, Rady ds. 
Członkostwa) na kadencję 2019  2022. Po zakończeniu Zgromadzenia odbyło się I zebranie Komitetu 
Wykonawczego w nowym składzie. 
7. W dniu 11 grudnia 2019 roku w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się XXXIV Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce. Posiedzenie odbyło się w rocznicę zaprzysiężenia prof. 
Gabriela Narutowicza na urząd Prezydenta RP. W części uroczystej posiedzenia godność członka honorowego 
Akademii uzyskał prof. Michał Kleiber. Trzy osoby zostały wyróżnione medalem pamiątkowym  Narutowicza. Część 
organizacyjna posiedzenia obejmowała wręczenie dyplomów i legitymacji nowym członkom Akademii W części 
merytorycznej Zgromadzenia wygłoszono dwa referaty prezentujące sylwetkę prof. Gabriela Narutowicza. W 
przerwie posiedzenia  zwiedzono Muzeum Politechniki Warszawskiej , w tym  ekspozycją medali poświęconych 
osobie Gabriela Narutowicza.

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

300

25
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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

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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 działalność wspomagająca rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej

Akademia  Inżynierska w Polsce współpracując z innymi 
organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i 
instytucjami zawodowymi uczestniczy w licznych 
działaniach zmierzających do rozwoju nowoczesnych 
technologii ukierunkowanych na rozwój bezpieczeństwa 
i dobrobytu społeczeństwa. Przykładem takiej 
działalności  jest udział Akademii w programie 
wieloletnim „Koleją w XXI wiek”.  W pracach Akademia 
była reprezentowana przez wiceprezesa AIP w kadencji 
2016-2019 Marka Bartosika. Wyniki programu były 
prezentowane przez członków Akademii podczas 
seminariów i konferencji.

Akademia  Inżynierska w Polsce współpracuje ze 
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, w tym ze 
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.  W dniu 29 maja 
2019 roku członkowie Akademii uczestniczyli w  
konferencji naukowo-technicznej „Bezpieczeństwo w 
Elektryce i Energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0” 
 odbytej w historycznej Sali Sejmu Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. Akademia Inżynierska w 
Polsce objęła konferencję patronatem merytorycznym.

0,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej

Akademia  Inżynierska w Polsce współpracuje z 
organizacjami studenckimi wspierając ich ciekawe 
inicjatywy. Wzorem lat poprzednich w 2019 roku 
Akademia objęła patronat honorowy nad XIV edycją 
Konkursu Inżynierskiego European BEST Engineering 
Competition (EBEC Poland). Jest to międzynarodowy 
konkurs organizowany w kilkudziesięciu  krajach 
europejskich. W Polsce wydarzenie jest 
przygotowywane przez 6 lokalnych grup Stowarzyszenia 
Studentów BEST, działających na największych 
uczelniach technicznych w Polsce: Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, Politechnice Gdańskiej, 
Politechnice Łódzkiej, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 
Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej.

Od wielu lat Akademia Inżynierska w Polsce 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów. Akademia objęła patronat 
merytoryczny nad XIII Międzynarodową Warszawską 
Wystawą Wynalazków IWIS ’2019, która odbyła się w 
dniach 14 - 16 października 2019 roku w Dużej Auli 
Gmachu Głównego oraz w salach Politechniki 
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) 21 764,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 046,00 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) 3 718,60 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 działalność wspomagająca rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej

Akademia Inżynierska w Polsce aktywnie uczestniczyła 
w przygotowaniach oraz w przeprowadzeniu IV 
Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który odbył się 
w dniach 13 - 15 czerwca 2019 roku w salach Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Temat wiodący Zjazdu  
brzmiał:  "Inżynierowie Przyszłości". Nawiązując do 
wyzwań nowej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) 
omówiono zagadnienia sztucznej inteligencji i ich wpływ 
na rozwój polskiej nauki i gospodarki. Głównym 
organizatorem Zjazdu była Federacja Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. Warto jednak dodać, że 
do prac organizacyjnych włączyły się między innymi 
wyższe uczelnie techniczne  z Krakowa i Warszawy,  
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych, Rada Polskich Inżynierów w 
Ameryce Północnej, Rada Główna Instytutów 
Badawczych i Konferencja Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych. Prezes AIP w kadencji 2016-2019, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej  w obecnej kadencji 
przewodniczył obradom jednej z sesji.

0,00 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 
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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 3 718,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 718,60 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)

5 863,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 500,30 zł

637,60 zł

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.

1 Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

3 718,60 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) 8 001,82 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 13 762,78 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 - 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
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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)

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

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

2 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)

10 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

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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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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jerzy Barglik
Bogdan Kuberacki Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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