
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-06-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina M. OPOLE

Powiat M. OPOLE

Ulica BYTNARA RUDEGO Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-265 Poczta OPOLE Nr telefonu 48691766212

Nr faksu E-mail stowarzyszenie@fenix.rpg.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-09-29

2021-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16161177600000 6. Numer KRS 0000525200

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

Dawid Szczepaniak Wiceprezes TAK

Patrycja Drabik Członek Zarządu TAK

Paweł Kwasik Skarbnik TAK

Artur Jarmoliński Członek Zarządu NIE

Stanisław Richardt Członek Zarządu NIE

Maciej Janocha Członek Zarządu NIE

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

Tadeusz Kuzebski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dominik Erdman Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Piotr Dworakowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE OKF FENIX
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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. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W 2021 roku nasza organizacja skutecznie rozwijała Sekcję Literacką działającą w ramach Stowarzyszenia 
doprowadzając do powołania do życia czasopisma wydawanego kwartalnie: „O!Fka Literacki Kwartalnik 
Fantastyczny”. Pismo to zawiera prace młodych literatów, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku wydawniczym. 
Dzięki uzyskaniu numeru ISSN prace opublikowane w piśmie mogą brać udział w ogólnopolskich konkursach 
literackich. Pismo zawiera także grafiki, które upiększają odbiór wizualny pisma – autorami grafik są lokalni studenci 
Uniwersytetu Opolskiego oraz profesjonaliści z innych części Polski. W 2021 roku wydaliśmy 3 numery czasopisma o 
łącznym nakładzie 700 egzemplarzy fizycznych oraz 3 numerów dostępnych w Internecie (łączna ilość pobrań do 
końca 2021 roku wynosiła 2000 pobrań).
Po okresie pandemii Stowarzyszeniu udało się przeprowadzić kolejną edycję konkursu literackiego „Literacki Fenix” 
oraz 11. edycję Opolskich Spotkań Fantastycznych (skrót. OSF). Konkurs jest połączony z wydarzeniem w związku z 
ogłoszeniem wyników w trakcie jego trwania. W 2021 roku na konkurs otrzymaliśmy 38 prac. Konkurs skierowany 
jest to autorów amatorów będących uczniami szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wyróżniliśmy łącznie 
5 prac (dwie z nich zostały opublikowane w naszym czasopiśmie).
W trakcie 11. Opolskich Spotkań Fantastycznych zorganizowaliśmy 7 prelekcji tematycznych, 2 spotkania autorskie, 
a także sesje gier fabularnych, planszowych czy bitewnych. Uświetnieniem wydarzenia był także pokaz LED 
zrealizowany przez Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem „Mantikora” oraz pokaz rycerski zorganizowany 
przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej. Wydarzenie odbywało się we współpracy z Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną w Opolu, zaś miejscem odbycia się wydarzenia był Pałacyk oraz błonia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
OSF otrzymały dofinansowanie z funduszy samorządu województwa opolskiego. Bez tego wsparcia ciężko byłoby 
utrzymać wydarzenie na wysokim poziomie w okresie pandemicznym.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu „Silne NGO” realizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych. Zakupiliśmy sprzęt, dzięki któremu uzyskaliśmy możliwość przeprowadzania streamingu 
na żywo. Dzięki temu jesteśmy w stanie prowadzić nasze prelekcje, wydarzenia, spotkania z pisarzami, czy też sesje 
gier fabularnych i planszowych w sposób umożliwiający ich odbiór przez szerszą grupę odbiorców – na serwisach 
społecznościowych, takich jak Facebook lub Discord. Wydarzenia, które organizujemy w Opolu, możemy 
transmitować dla odbiorców spoza naszego miasta, a w warunkach pandemii jesteśmy kontynuować naszą 
działalność zachowując jak najdalej idącą higienę i bezpieczeństwo. Jesteśmy przygotowani na kolejne fale pandemii 
– możemy działać pomimo nakładanych obostrzeń, co było kiedyś ogromnym problemem.
Przeprowadziliśmy także nasze flagowe wydarzenie, czyli Konwent Fanów Fantastyki Opolcon 2021. Odbyło się ono 
w Zespole Szkół Elektrycznych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu w dniach 17-19 września 2021 roku. W 
trakcie wydarzenia odbyło się ponad 80 godzin programu. Jako jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, w 2021 roku 
zapewniliśmy uczestnikom darmowe noclegi na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych. W trakcie wydarzenia 
uczestnicy mogli spotkać gości takich jak: Gunia Wojciech, Hołownia Piotr, Hrycyszyn Anna, Komuda Jacek, Majka 
Paweł, Mąderek Staszek, Olchowy Artur, Rupiewicz Katarzyna, Sacha Fabian, Sasuła Łukasz, Szułkowska Paulina, 
Wójtowicz Milena oraz Żurawska Klaudia. Co więcej, w trakcie wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w takich 
atrakcjach jak: konkurs cosplay, prelekcje popularnonaukowe, konsole retro, gry planszowe, gry fabularne, LARPy, 
Drukarki 3D czy pokaz szermierki średniowiecznej. Całe wydarzenie było w pełni darmowe dla uczestników. W 
związku z panującym reżimem sanitarnym na teren wydarzenia były wpuszczane osoby zaszczepione oraz 
organizatorzy pilnowali limitu 250 osób niezaszczepionych. Pozwoliło to na realizację zadania w trybie stacjonarnym. 
Wydarzenie zostało dofinansowanie z funduszy miasta Opola.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

3800

1900
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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 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Konwent Fanów Fantastyki Opolcon 2021 - Odbyło się 
ono w Zespole Szkół Elektrycznych oraz Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Opolu w dniach 17-19 września 2021 
roku. W trakcie wydarzenia odbyło się ponad 80 godzin 
programu. Jako jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, 
w 2021 roku zapewniliśmy uczestnikom darmowe 
noclegi na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych. W 
trakcie wydarzenia uczestnicy mogli spotkać gości takich 
jak: Gunia Wojciech, Hołownia Piotr, Hrycyszyn Anna, 
Komuda Jacek, Majka Paweł, Mąderek Staszek, Olchowy 
Artur, Rupiewicz Katarzyna, Sacha Fabian, Sasuła Łukasz, 
Szułkowska Paulina, Wójtowicz Milena oraz Żurawska 
Klaudia. Co więcej, w trakcie wydarzenia uczestnicy 
mogli wziąć udział w takich atrakcjach jak: konkurs 
cosplay, prelekcje popularnonaukowe, konsole retro, gry 
planszowe, gry fabularne, LARPy, Drukarki 3D czy pokaz 
szermierki średniowiecznej. Całe wydarzenie było w 
pełni darmowe dla uczestników. W związku z panującym 
reżimem sanitarnym na teren wydarzenia były 
wpuszczane osoby zaszczepione oraz organizatorzy 
pilnowali limitu 250 osób niezaszczepionych. Pozwoliło 
to na realizację zadania w trybie stacjonarnym. 
Wydarzenie zostało dofinansowanie z funduszy miasta 
Opola.

0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

O!Fka. Literacki Kwartalnik Fantastyczny - Pismo to 
zawiera prace młodych literatów, którzy stawiają 
pierwsze kroki na rynku wydawniczym. Dzięki uzyskaniu 
numeru ISSN prace opublikowane w piśmie mogą brać 
udział w ogólnopolskich konkursach literackich. Pismo 
zawiera także grafiki, które upiększają odbiór wizualny 
pisma – autorami grafik są lokalni studenci Uniwersytetu 
Opolskiego oraz profesjonaliści z innych części Polski. W 
2021 roku wydaliśmy 3 numery czasopisma o łącznym 
nakładzie 700 egzemplarzy fizycznych oraz 3 numerów 
dostępnych w Internecie (łączna ilość pobrań do końca 
2021 roku wynosiła 2000 pobrań).

0,00 zł
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3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

XI Opolskie Spotkania Fantastyczne oraz XI edycji 
konkursu literackiego „Literacki Fenix”  -Po okresie 
pandemii Stowarzyszeniu udało się przeprowadzić 
kolejną edycję konkursu literackiego „Literacki Fenix” 
oraz 11. edycję Opolskich Spotkań Fantastycznych 
(skrót. OSF). Konkurs jest połączony z wydarzeniem w 
związku z ogłoszeniem wyników w trakcie jego trwania. 
W 2021 roku na konkurs otrzymaliśmy 38 prac. Konkurs 
skierowany jest to autorów amatorów będących 
uczniami szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych. Wyróżniliśmy łącznie 5 prac (dwie 
z nich zostały opublikowane w naszym czasopiśmie).
W trakcie 11. Opolskich Spotkań Fantastycznych 
zorganizowaliśmy 7 prelekcji tematycznych, 2 spotkania 
autorskie, a także sesje gier fabularnych, planszowych 
czy bitewnych. Uświetnieniem wydarzenia był także 
pokaz LED zrealizowany przez Stowarzyszenie Teatr 
Tańca i Ruchu z Ogniem „Mantikora” oraz pokaz rycerski 
zorganizowany przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej. 
Wydarzenie odbywało się we współpracy z Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną w Opolu, zaś miejscem odbycia się 
wydarzenia był Pałacyk oraz błonia Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej.

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 

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Konwent Fanów Fantastyki Opolcon 2021 - - 
Odbyło się ono w Zespole Szkół Elektrycznych oraz 
Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu w dniach 17
-19 września 2021 roku. W trakcie wydarzenia 
odbyło się ponad 80 godzin programu. Jako jedyne 
tego typu wydarzenie w Polsce, w 2021 roku 
zapewniliśmy uczestnikom darmowe noclegi na 
terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych. W trakcie 
wydarzenia uczestnicy mogli spotkać gości takich 
jak: Gunia Wojciech, Hołownia Piotr, Hrycyszyn 
Anna, Komuda Jacek, Majka Paweł, Mąderek 
Staszek, Olchowy Artur, Rupiewicz Katarzyna, 
Sacha Fabian, Sasuła Łukasz, Szułkowska Paulina, 
Wójtowicz Milena oraz Żurawska Klaudia. Co 
więcej, w trakcie wydarzenia uczestnicy mogli 
wziąć udział w takich atrakcjach jak: konkurs 
cosplay, prelekcje popularnonaukowe, konsole 
retro, gry planszowe, gry fabularne, LARPy, 
Drukarki 3D czy pokaz szermierki średniowiecznej. 
Całe wydarzenie było w pełni darmowe dla 
uczestników. W związku z panującym reżimem 
sanitarnym na teren wydarzenia były wpuszczane 
osoby zaszczepione oraz organizatorzy pilnowali 
limitu 250 osób niezaszczepionych. Pozwoliło to na 
realizację zadania w trybie stacjonarnym. 
Wydarzenie zostało dofinansowanie z funduszy 
miasta Opola.

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) 28 812,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 992,47 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 800,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 20,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 4 249,47 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 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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)

27 975,13 zł

0,00 zł

0,00 zł

837,34 zł

0,00 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 23 743,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 28 812,47 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 0,00 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

18 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

24 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)

90 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 2 900,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 900,00 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)

13,43 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

200,00 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

Dawid Szczepaniak, Paweł 
Kwasik, Patrycja Drabik Data wypełnienia sprawozdania 2022-06-11
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