
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2017

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina WEJHEROWO

Powiat WEJHEROWSKI

Ulica SOBIESKIEGO Nr domu 279 Nr lokalu 

Miejscowość WEJHEROWO Kod pocztowy 84-200 Poczta WEJHEROWO Nr telefonu 512491171

Nr faksu E-mail 
autyzm.wejherowo@wp.pl

Strona www www.autyzmwejherowo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-06-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22204905200000 6. Numer KRS 0000498752

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

Arkadiusz Raguza Prezes Zarządu TAK

Iwona Mostowska Wiceprezes 
Zarządu/Sekretarz

TAK

Beata Roszman Skarbnik 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

Izabela Minga Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Justyna Komorowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Kurczak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

WEJHEROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Na początku roku podjęliśmy działania w celu zatwierdzenia nowego statutu przystosowanego do OPP 
uczestnictwa stowarzyszenia w V  edycji Super Pączek, w której częśc dochodu miała być przeznaczona 
na darowiznę dla naszego stowarzyszenia. Dochód został przeznaczony między innymi na hydroterapię 
dla naszych podopiecznych oraz projekt Bliski kontakt naturą -  3 dniowy wyjazd rodziców i 
podopiecznych nad morze do Białogóry- projekt ten był również dofinansowany z dotacji PFRON.
Zrealizowano razem 3 projekty dofinasowane z Gminy Miasta Wejherowo- hipoterapia, ze Starostwa 
Powiatu Wejherowskiego - hydroterapia oraz ze środków PFRON - 3 dniowy pobyt nad morzem pt. 
Bliski kontakt z naturą.
Nasi podopieczni uczestniczyli w warsztatach plastycznych, spotkaniach okolicznościowych, 
spotkaniach z klubem piłkarskim, wystawach plastycznych wykonanych przez siebie prac.
Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przeprowadziliśmy akcję symbolicznego ozdobienia 
niebieskimi wstążkami 14 rzeźb Szlaku Kaszubskich Nut, w gazecie lokalnej umieściliśmy obszerny 
artykuł o tematyce autyzmu oraz informacje o ośrodkach na terenie Wejherowa, w których rodzice 
dziecka z autyzmem mogą szukać pomocy. 
Temat autyzmu podejmujemy również przy róznych innych okazjach w lokalnej telewizji i radio.
 Podjęliśmy współpracę z Powiatowym Zespołem Szkół nr.3 w Wejherowie organizując piknik letni na 
terenie tejże szkoły oraz wcześniej wspomniane warsztaty plastyczne w okresie przedwielkanocnym.
Staramy się aktywnie uczestniczyć razem z naszymi podopiecznymi na różnego rodzaju imprezach 
organizowanych przez władze lokalne oraz inne organizacje pożytku publicznego skierowane do osób 
niepełnosprawnych jak i dzieci.
Współpracujemy z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego, bierzemy udział w szkoleniach i 
konferencjach na temat niepełnosprawności oraz organizacji pożytku publicznego.

1.Zebrania zarządu, walne zebrania, protokoły, regulaminy
              Zwołano 5 walnych zebrań:

pierwsze w celu zatwierdzenia nowego statutu
przystosowanego do OPP, złożenia wniosku o przyznanie organizacji
statusu OPP, zmiany nazwy stowarzyszenia i zatwierdzenia uczestnictwa stowarzyszenia w V edycji 
Super Pączek
 w lutym 2017organizowanej przez Cukiernię Wenta
drugie w celu zatwierdzenia nowego statutu i numerami PKD dostosowanymi do rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie 
PKD- Dz.U. z 2007 r. nr.251 poz. 1885
trzecie zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016 r.
czwarte w celu przeprowadzenia wyborów do zarządu i komisji rewizyjnej  oraz złożenia sprawozdania 
przed członkami stowarzyszenia z dotychczasowej działalności przez Zarząd oraz  Komisję Rewizyjną.
Piąte w celu uchwalenia regulaminu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dla członków stowarzyszenia, 
przedstawienia członkom stowarzyszenia rozliczenia projektu hipoterapii.

          Zwołano 9 zebrań zarządu na których uchwalano, dyskutowano 
         i  rozpatrywano całokształt spraw,  związanych z funkcjonowaniem   
          stowarzyszenia :
organizację imprez, spotkań okolicznościowych,warsztatów, wystaw prac plastycznych, wspólne 
spotkania i wyjazdy integracyjne.
 Jedną z  imprez organizowanych przez stowarzyszenie jest Dzień Świadomości Autyzmu przypadający 
na dzień 2 kwietnia, w roku 2017 przebiegał on w sposób taki,że stowarzyszenie umieściło artykuł o 
tematyce autyzmu w lokalnej gazecie, symbolicznie ozdobiło 14 rzeźb Szlaku Kaszubskich Nut 
niebieskimi wstążkami. Braliśmy również udział w obchodach w Powiatowym Zespole Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie oraz w Gdyni.

  Zorganizowaliśmy razem z nauczycielką i uczniami z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie 
warsztaty malowania porcelanowych jajek,połączonych ze spotkaniem pt. Zajączek Wielkanocny, 
natomiast klub WKS Gryf Wejherowo zaprosił naszych podopiecznych na stadion na akcję- „Szukanie 
Zajączka”,skorzystaliśmy z zaproszenia MOPS-u i PCK na zabawę zajączkową w Sali Zabaw 
Summerbaby. Spotkanie wigilijne z prezentami choinkowymi, na którym również odwiedzili nas z 
prezentami piłkarze z klubu WKS GRYF, Dzień Dziecka – wyjście na lody do cukierni Biały Miś oraz udział 
w miejskich obchodach Dnia Dziecka w Parku Miejskim,piknik integracyjny zorganizowany
przez PZS nr 3 ., wspólne  wyjazdy integracyjne stowarzyszenia np. do ZOO, 
do Białogóry i Dino Parku w  Łebie z projektu- Bliski kontakt z naturą, ze środków PFRON.

plan prac członków Zarządu
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przydzielanie zadań dla członków stowarzyszenia

 Plany co do działalności stowarzyszenia zawsze są dyskutowane i poddawane opinii wszystkich 
członków stowarzyszenia, podjęto m.in. plany zorganizowania Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 
w roku 2018 r. na większą skalę niż dotychczas i została zaangażowana w organizację większość 
członków stowarzyszenia, oraz ustalono datę obchodów na 12 kwietnia 2018r. Podczas organizacji 
nawiązano kontakty z władzami samorządowymi, szkołami, klubami sportowymi i innymi 
organizacjami.
          
wpłaty składek członkowskich i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia osób, które zniechęciły się, 
nie identyfikowały z celami stowarzyszenia lub zalegały z opłatami składek
W roku 2017 odeszło ze stowarzyszenia czterech członków stowarzyszenia- Justyna Komorowska, 
Izabela Minga, Joanna Katzor 
oraz Iwona Mostowska- wiceprezes zarządu, której rezygnacja została przyjęta 21.12.2017 r. po 
uprzednim zdaniu całej dokumentacji, w jakiej posiadaniu była jako wiceprezes oraz 
prace przy sprawozdaniach oraz projektach do konkursu ofert
zatwierdzenie bilansów
zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia
uczestnictwo w spotkaniach z członkami Stowarzyszenia
zmiany w statucie oraz  dostosowanie do wymogów dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
Nowy Statut Stowarzyszenia dostosowany do wymogów dla organizacji pożytku publicznego (OPP), 
wraz z dostosowanymi numerami PKD do rozporządzenia Rady Ministrów, uchwalono 22.03.2017 r.
        3.  Sposoby kontaktowania się z członkami Stowarzyszenia
            
spotkania w siedzibie stowarzyszenia ( od 01.01.2017 r.- 14.09.2017 r. co tydzień, potem co dwa 
tygodnie)
Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia
strona na facebooku - @autyzm.wejherowo
mail – autyzm.wejherowo@wp.pl

Promocja Stowarzyszenia
 
-  strona facebook.com Autyzm Wejherowo
-  szerzenie wiedzy na temat autyzmu- np. obchody Światowego 
    Dnia Świadomości Autyzmu w Wejherowie oraz same działania przy    organizacji tego dnia, 
współpraca z jednostkami samorządu
 i innymi organizacjami , firmami
                 -   artykuły w prasie, wypowiedzi w lokalnej telewizji na temat 
                      autyzmu
                 -   opracowywanie i rozdawanie ulotek informacyjnych
                     o działalności Stowarzyszenia
                 -   współpraca z lokalnymi władzami 
                 -    uczestnictwo w V edycji Superpączka Cukierni Wenta 
                      w Wejherowie  
                 - kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi 
                   i  placówkami edukacyjnymi
 Działalność Zarządu

regularne spotkania informacyjno – edukacyjne dla rodziców w siedzibie stowarzyszenia
opracowywanie materiałów informacyjnych np. ulotek
organizowanie warsztatów plastycznych
 obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Wejherowie 
przypadający na 2 kwietnia 
szukanie źródeł dofinansowania  naszych celów statutowych, w tym terapii dla naszych podopiecznych
organizowanie spotkań i imprez typu Zajączek, Dzień Dziecka, 
Wigilia, wyjazdy integracyjne, pikniki sportowe
współpraca  z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie np. podczas organizacji Dnia Wiedzy o Autyzmie
współpraca z PZS nr 3 w Wejherowie, z wolontariuszami i wspólna organizacja warsztatów, pikniku oraz 
Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu
współpraca z Klubem WKS GRYF WEJHEROWO – spotkania z piłkarzami podczas akcji Szukanie Zajączka 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

27

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

oraz Wigilii
udział członków stowarzyszenia w spotkaniach i szkoleniach dotyczących tematu autyzmu i 
niepełnosprawności np.konferencja  o temacie-Niepełnosprawność intelektualna – różne aspekty 
opieki regionalnej -  27 kwietnia  2017   
udział członków stowarzyszenia w konferencji rządowej projektu ustawy "Za życiem" ( 18 wrzesień )
wypowiedzi i promocja stowarzyszenia w mediach lokalnych, artykuły do lokalnej prasy,mające 
promować temat autyzmu
Otrzymane dofinansowania
                    
                      Starostwo Powiatowe w Wejherowie -  hydroterapia - 1500 zł
                      Gmina Miasta Wejherowa -  hipoterapia- 5500 zł
                      PFRON   Wejherowo        -   projekt  Bliski kontakt z naturą
                                                                   wyjazd do Białogóry – 2210 zł

Druk: MPiPS 4



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

przeciwdziałanie 
wykluczeniu i marginalizacji 
społecznej, wspieranie 
aktywności społecznej 
obywateli, działanie w 
sferze społecznej, prawnej, 
pedagogicznej, 
psychologicznej, 
terapeutycznej, socjalnej w 
celu poprawy ich życia w 
społeczeństwie, 
uzawodowienie, 
usamodzielnienie, 
organizacja kapani 
społecznych, organizowanie 
spotkań informacyjno-
edukacyjnych dla rodziców, 
promocja i organizacja 
wolontariatu, wyrównanie 
szans edukacyjnych i 
zawodowych osób 
niepełnosprawnych, 
działanie mające na celu 
wspieranie rozwoju i 
aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych, 
współpraca z instytucjami 
działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych na 
terenie województwa,  
współpraca z polskimi i 
zagranicznymi 
organizacjami  
pozarządowymi otym 
samym lub podobnym 
charakterze, 
opracowywanie i 
wydawanie materiałów 
informacyjnych i 
szkoleniowych z zakresu 
tematyki spektrum 
autyzmu,

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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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 wyników/zysków i strat) 14,030.03 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14,030.00 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) 0.03 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 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, na które wydatkowano środki pochodzące 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

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)

14,080.51 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

14,080.51 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 14,080.51 zł

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

-50.48 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

10.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

9,210.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 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)

14.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym 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

mail: autyzm.wejherowo@wp.pl
tel.512491171

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Arkadiusz Raguza /02.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

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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