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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica JUTRZENKI Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 33/499 08 06

Nr faksu - E-mail zlotelany@gmail.com Strona www fundacjazlotelany.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-09-06

2014-01-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24016361500000 6. Numer KRS 0000240394

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

Joanna Edelman Prezes Zarządu Fundacji TAK

Grażyna Nalepa Członek Zarządu 
Fundacji

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

Jarosław Jesionka Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Lechosław Uciński Członek Rady Fundacji TAK

Wanda Then Członek Rady Fundacji TAK

Mirosława Święczyk Członek Rady Fundacji TAK

Klaudiusz Komor Członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ZŁOTE ŁANY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Fundacji:
- szeroko rozumiana działalność w obszarze pomocy społecznej, w tym 
między innymi: przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób i rodzin, 
profilaktyka bezrobocia, profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie zjawisku 
przemocy w rodzinie, organizowanie działalności charytatywnej, 
organizowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
organizowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
organizowanie działalności w obszarze ochrony i promocji zdrowia;
- szeroko pojęta działalność w obszarze promowania i organizowania 
aktywnego uczestnictwa obywateli w kulturze, w tym miedzy innymi: 
organizowania różnorodnych form życia kulturalnego, kontaktu z kulturą 
oraz zajęć edukacyjno - kulturalnych;
- szeroko rozumiana działalność w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego oraz ochrony zwierząt, w tym miedzy innymi 
organizowanie różnorodnych programów środowiskowych mających na 
celu ochronie środowiska naturalnego, wspieranie działalności 
ekologicznej, edukacje w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, 
ochronie zwierząt i ich praw, promowanie integracji europejskiej w 
aspekcie ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego oraz zwierząt.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) organizowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze: form aktywności 
społeczno-kulturalnej i twórczej oraz edukacji kulturalnej: warsztatów, 
wykładów, kursów, zespołów, sekcji, pracowni,
b) organizowanie życia kulturalnego i kontaktu z kulturą, w szczególności: 
koncertów, spotkań, imprez, przeglądów, turniejów, wystaw i spektakli,
c) organizowanie pomocy i samopomocy środowiskowej, w szczególności: 
poradnictwa, grup wsparcia, kursów i warsztatów, form pomocy 
sąsiedzkiej,
d) organizowanie wolontariatu na rzecz działań w obszarze celów Fundacji,
e) opracowywanie i wdrażanie różnorodnych projektów i programów 
dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony 
zwierząt, m.in. poprzez ochronę i właściwe zagospodarowanie terenów 
przyrodniczych w obrębie miejsca działalności Fundacji,
f) prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej,
g) współpraca, a także wspieranie, promowanie, reklama organizacji i 
instytucji działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i 
zwierząt,
h) aktywizowanie społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw 
obywatelskich,
i) działalność edukacyjną, a w szczególności organizowanie szkoleń oraz 
tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie celów 
Fundacji,
j) prowadzenie doradztwa w zakresie celów Fundacji,
k) promowanie celów Fundacji,
l) pozyskiwanie środków na realizację zadań Fundacji,
m) współpracą z innymi podmiotami o celach zbliżonych z celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2020r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:
 - promocję i organizację wolontariatu
 - projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”
 - zbiórki publiczne, w tym zbiórki żywności
        - akcje „Nie marnuj jedzenia”
 - inne działania na rzecz mieszkańców osiedla Złote Łany m.in. Pracownia rękodzieła na Złotych, Klub Integracyjny „Na Złotych”, 
bezpłatna pomoc prawna, dyżur dzielnicowych.

1. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 
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 Wolontariatem stałym objęte są osoby starsze i niepełnosprawne w miejscu swojego zamieszkania, uczniowie szkół 
podstawowych (douczanie) oraz dom tymczasowy dla zwierząt. 
W 2020 roku realizowało go 40 wolontariuszy opiekujących się 23 podopiecznymi. 
Od marca, z uwagi na zaistniałą sytuację pandemiczną zostały uruchomione nowe, dodatkowe formy pomocy dla seniorów i 
osób niepełnosprawnych, grupa "wolontariusz w akcji" (7 osób), która powstała jako uzupełnienie wolontariatu stałego i 
pomagała mieszkańcom osiedla przede wszystkim w robieniu zakupów, opłacaniu  rachunków, realizacji recept. Wolontariusze 
również szyli i dostarczali maseczki, a także systematycznie prowadzili rozmowy telefoniczne udzielając wsparcia podopiecznym.
 Fundacja dla grupy nowych wolontariuszy zorganizowała 4 szkolenia nt. „Motywacji do wolontariatu”. 
Wolontariuszy pozyskiwano zamieszczając informację w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych.

2. „ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA W BIELSKU-BIAŁEJ”

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny; realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 
w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej Złote Łany i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” 
rozpoczął się 1 października 2017 roku i realizowano go do 31 stycznia 2021 r.
 Projekt skierowany do społeczności lokalnych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 
otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupę 
docelową w szczególności stanowiły osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, osoby bezrobotne (III 
profil pomocy), osoby nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób.
 W ramach projektu zrekrutowanych uczestników podzielono na trzy grupy dla których zorganizowano następujące zajęcia:

 1. dla  grupy seniorów (zrekrutowano 29 osób)

* zajęcia muzyczne - 11 spotkań
* zajęcia grupy teatralnej -  20 spotkań
* zajęcia taneczne - 21 spotkań
* warsztaty z decoupage - 5 spotkań
* wyjście do kina - 2 razy
* warsztaty „Senior tworzy” - 6 spotkań
* ognisko integracyjne w Straconce Leśniczówce
* wycieczka autokarowa do Lalik
* „Śpiewaj i gotuj razem z nami” - 4 spotkania plenerowe
* zajęcia fitness na ścieżce zdrowia - 8 spotkań
* spotkania plenerowe integracyjne - 2 spotkania

 Wyżej wymienione spotkania odbywały się od stycznia do marca oraz od czerwca do października. Zajęcia prowadzone były w 
małych grupach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy plenerowe, które odbyły się na placu rekreacyjnym Kameleon. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo seniorów i innych osób uczestniczących w imprezach przestrzegano zasad reżimu sanitarnego 
i ograniczeń dotyczących dystansu społecznego, na wszystkie spotkania obowiązywały zapisy.                                        
 Organizowana od 13 lat impreza plenerowa  Piknik „Bądź zdrów” została odwołana ze względu na przepisy obowiązujące w 
pandemii, odbyły się wyłącznie 2 plenerowe spotkania integracyjne dla seniorów, wolontariuszy i osób niepełnosprawnych.   
W każdym ze spotkań wzięło udział po 50 osób.
  Od połowy października zajęcia dla seniorów zostały zawieszone, pracę  z seniorami  prowadzono zdalnie, m.in. warsztaty 
„Senior tworzy”.

        2. dla grupy wolontariuszy (zrekrutowano 2 osoby)

* Osiedlowy Klub Wolontariusza – 21 spotkań 
* konsultacje psychologa – 9 spotkań
* wyjście do kina – 3  razy
* wyjście do teatru – 2 razy
* 4 szkolenia dla wolontariuszy „Motywacja do wolontariatu – specyfika pracy z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi” 

 Do marca 2020 roku zorganizowano 10 spotkań Osiedlowego Klubu Wolontariusza, było to miejsce łączące ludzi pomagającym 
seniorom i niepełnosprawnym, z tymi którzy chcą dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Od kwietnia działania Klubu 
Wolontariusza przeniesiono do grupy na facebooku, kontaktowano się z wolontariuszami również telefonicznie, natomiast 
formy kontaktów z podopiecznymi i realizacja działań zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb i obowiązujących 
przepisów epidemiologicznych. 
W czerwcu reaktywowano działalność Osiedlowego Klubu Wolontariusza. Ponownie prowadzone były spotkania, konsultacje 
psychologa, a także szkolenia dla wolontariuszy „Motywacja do wolontariatu”. Dla wolontariuszy zorganizowano także wyjścia 
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do kina i do teatru.
III Dzień Wolontariusza na Złotych Łanach - impreza promująca idee wolontariatu została przeniesiona na 2021 r. 

        3. dla grupy osób bezrobotnych 

* konsultacje pracownika socjalnego
* kursy zawodowe
* staże
Uczestnicy zrekrutowani w 2019r. do 3 edycji KIS mieli możliwość zdobycia uprawnień czy kwalifikacji zawodowych, zgodnie z 
ich oczekiwaniami poprzez udział w wybranym kursie zawodowym. 

Uczestnicy wzięli udział w następujących kursach:
- prawo jazdy kat. B
- szkolenie informatyczne przygotowujące do uzyskania Certyfikatu ECDL - E Citizen
- j. niemieckiego dla opiekunek osób starszych
- kurs cyfrowych procesów graficznych
- rejestratorki medycznej
- mass media (narzędzie świadomego kształtowania wizerunku organizacji)
- stylizacji rzęs Brown Xenna
- grafiki rastrowej

Dwie uczestniczki projektu z 2 edycji KIS kontynuowały staże na następujących stanowiskach:
- pracownik biurowy
- pomoc nauczyciela przedszkola

Zorganizowano 3 staże dla uczestniczek projektu z 3 edycji KIS na następujących stanowiskach:
- pracownik biurowy 
- specjalista ds szkoleń
- pracownik obsługi klienta w salonie kosmetycznym
 
 Poza projektem dla grupy seniorów (ok. 45 osób) zorganizowano mi. in. spotkania integracyjne – od stycznia do marca odbyło 
się 10 spotkań w tym spotkania otwarte również dla mieszkańców osiedla: z psychologiem na temat komunikowania się osób 
starszych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, z pracownikiem Zakładu Gospodarki Odpadami na temat prawidłowej 
segregacji śmieci, z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ponadto na początku roku zorganizowano spotkanie noworoczne, zabawę 
karnawałową, Dzień Babci i Dzień Kobiet, kontynuowano realizację cyklu zajęć „Głowa nie idzie  na emeryturę”, które łączą w 
sobie ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne, gry towarzyskie i logiczne oraz  rozpoczęto nowy cykl zajęć "Domowe SPA".
 Od 11 marca, w związku z zarządzeniami wojewody śląskiego regularne zajęcia zostały zawieszone. W tej sytuacji uczestnicy 
zajęć i spotkań zostali objęci dodatkowymi formami pomocy, realizowanymi przez pracowników Fundacji i wolontariuszy. 
Pracę z seniorami prowadzono on-line. Kontaktowano się indywidualnie i systematycznie informowano o możliwości uzyskania 
pomocy w zakupach artykułów spożywczych i leków, udzielano informacji na temat bezpiecznego funkcjonowania w czasie 
epidemii. Przeprowadzono także w formie zdalnej zajęcia fitness i „Senior tworzy”. Dostarczano  do mieszkań materiały wraz z 
instruktażem, udzielano także konsultacji telefonicznych.
 Od czerwca umożliwiono podjęcie zawieszonych wcześniej zajęć dla seniorów, zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi 
placówek prowadzących taką działalność (w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV). Spotkania 
integracyjne realizowane były w dwóch grupach, zapewniających zachowanie dystansu społecznego. Seniorzy spotkali się 16 
razy m. in. odbyły się warsztaty z podologiem i dietetykiem, zajęcia „Głowa nie idzie na emeryturę”, Dzień Seniora. We wrześniu 
rozpoczęto nowy cykl cotygodniowych  „Warsztatów szydełkowania dla seniorów” oraz cykl „Sekrety smaku-spotkania kulinarne 
dla seniorów”.  Od października ponownie zawieszono zajęcia. Kontakt odbywał się głównie poprzez rozmowy telefoniczne.
 Poprzez realizację różnorodnych zadań projektowych jak i poza projektowych w tej grupie nastąpiło zwiększenie aktywności 
przez udział w różnych formach spędzania czasu wolnego, nawiązanie i pogłębienie więzi międzyludzkich, odzyskanie radości 
życia, podniesienie swojej samooceny i pewności siebie. Ponadto zmniejszyło się poczucie wykluczenia z życia społecznego, 
poczucie izolacji wynikające z wieku i samotności osób starszych. Dodatkowo uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat 
zachowań prozdrowotnych, wszelkich zmian zachodzących podczas procesu starzenia się i sposobów na utrzymanie organizmu 
w dobrej kondycji zarówno fizycznej jak i psychicznej.

 
3. ZBIÓRKI PUBLICZNE

 W 2020 roku Fundacja przeprowadziła 2 zbiórki publiczne:

a) Zbiórka publiczna: „Każda rzecz się przyda”

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-07 4



W ramach tej zbiórki przeprowadzono zbiórkę żywności:
• „Pomagam, bo lubię” - zebrano 786,22 kg żywności na kwotę 5 389,18 zł.
Żywność  zostanie wydana mieszkańcom osiedla: seniorom, osobom samotnym i chorym spełniającym kryteria przyznawania 
pomocy rzeczowej.

b) Zbiórka publiczna „Koty czekają na twoją pomoc”
Zbiórka karmy dla kotów odbywała się w dn. 10-17.02.2020r. w hipermarkecie Auchan gdzie zebrano 420,70 kg o wartości 6 
146,50 zł.
Z zebranej w 2020 r. karmy wydano 160,60 kg o wartości 2 245,00 zł oraz karmę pozostałą z 2019 r. 171,60 kg o wartości 1 
756,40 zł.
Karmę wydano osobom zaangażowanym w pomoc bezdomnym zwierzętom, zajmującym się dokarmianiem osiedlowych kotów.

4. ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

 Na początku 2020 roku wydano 142 paczki z żywnością (1 149,38 kg o wartości  8 801,53  zł) pozostałą ze zbiórek 
organizowanych w 2019 roku. Takiej formy wsparcia udzielano przede wszystkim samotnym seniorom i rodzinom z osobami 
niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi.
 W lipcu i w sierpniu 2020 roku w supermarketach Tesco przeprowadzano tzw. zbiórki pasywne przy współpracy ze Śląskim 
Bankiem Żywności, które pozwalały na zbieranie żywności o przedłużonym terminie ważności. W ten sposób pozyskano 604,50 
kg żywności, zrobiono i wydano 106 paczek.
 Ze względu na sytuację epidemiczną i brak możliwości organizowania zbiórek żywności z udziałem wolontariuszy zostały 
odwołane Świąteczne Zbiórki Żywności, organizowane do tej pory w partnerstwie ze Śląskim Bankiem Żywności. Dzięki 
znaczącemu finansowemu wsparciu Gemini Park,  Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, hipermarketu Auchan, a także Parafii 
Św. Józefa i Parafii Chrystusa Króla oraz pomocy radnego z terenu osiedla Złote Łany, zorganizowano dwie świąteczne akcje 
charytatywne na rzecz ubogich mieszkańców osiedla, w ramach których przygotowano 340 paczek z żywnością. Część paczek 
została dostarczona samotnym seniorom i osobom niepełnosprawnym do domów, pozostałe były wydawane sukcesywnie 
osobom potrzebującym. Do pakowania i dowozu paczek zgłosili się wolontariusze akcyjni.
 Na dzień 31.12.2020r. pozostało do wydania 786,22 kg żywności pochodzącej ze zbiórki publicznej „Pomagam, bo lubię” na 
kwotę 5 389,18 zł. 
 W działania wspierające grupy najbardziej zagrożone koronawirusem włączyła się Fundacja Fiducia, której głównym 
fundatorem jest deweloper Cavatina Holding. W marcu rozpoczęła ona akcję na rzecz osób starszych robiąc i finansując im 
zakupy przy pomocy wolontariuszy. Skorzystaliśmy z tej możliwości i dzięki temu kolejnych 20 mieszkańców naszego osiedla 
otrzymało wyjątkowo duże paczki z żywnością. 
 
5. AKCJA „NIE MARNUJ JEDZENIA”
 
 W 2020 roku w ramach akcji „Nie marnuj jedzenia” była bezpłatnie przekazywana żywność z sieci Tesco, Biedronka i KFC. 
Przyjęto i wydano 17 341,00 kg na kwotę 160 977,00 zł artykułów spożywczych. Korzystając z pomocy supermarketów, o których 
mowa wyżej, pozyskiwano żywność o krótkim terminie ważności i niewielkim asortymencie, co pozwalało wspomagać osoby 
ubogie, ale bez możliwości robienia przez nich jakichkolwiek zapasów. Z pomocy żywnościowej korzystało ok. 100 seniorów z 
osiedla Złote Łany.
 W ramach darowizn pozyskano także żywość z hipermarketu Auchan o wartości 682,00 zł, z Costa Coffee Polska o wartości 
537,32 zł oraz Gluten Free Solutions Poland o wartości 12 251,09 zł.

6. INNE DZIAŁANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZŁOTE ŁANY

 Pracownia Rękodzieła na Złotych
 Od stycznia do marca  raz w tygodniu odbywały się spotkania „Pracowni Rękodzieła na Złotych” podczas których uczestniczki 
rozwijają swoje talenty, wymieniają się doświadczeniami i uczą nowych technik rękodzieła. Brało w nich udział 15-20 osób. 
W ramach zajęć panie przygotowywały m.in. obrazy z guzików, ozdoby techniką decoupage, kontynuowały także szycie toreb 
materiałowych i woreczków z firan. Ponadto zrealizowano otwarte warsztaty rękodzieła, które prowadziły bielskie artystki, a 
uczestniczki wykonywały biżuterię z koralików oraz ozdoby świąteczne. Z uwagi na sytuację epidemiczną od połowy marca 
warsztaty były realizowane zdalnie. Panie otrzymały zestawy wraz z instrukcją do samodzielnego wykonania maseczek 
ochronnych niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania oraz zestawy do sporządzenia kosmetyków naturalnych. Od połowy 
czerwca zajęcia w ramach „Pracowni Rękodzieła na Złotych” obywały się  stacjonarnie, uczestniczki wykonały ozdoby i 
przedmioty z filcu, uczyły się techniki wyplatania makramy. W ramach wsparcia zbierania funduszy dla zaprzyjaźnionej 
organizacji - Stowarzyszenia Kotełkowa Drużyna panie z „Pracowni z Rękodzieła” uszyły 50 toreb i woreczków na zakupy. 
Ponadto w ramach współpracy z radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej i Suez Bielsko-Biała S.A. panie szyły maseczki dla potrzeb 
mieszkańców osiedla. Do maskomatu trafiło ok. 300 maseczek. Od połowy października tradycyjne zajęcia stacjonarne zostały 
ponownie zawieszone, a w grudniu uczestniczki spotkały się w małych grupach na warsztatach decoupage. 

 Klub Integracyjny „Na Złotych” dla osób z zaburzeniami psychicznymi
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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 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)

1

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

13

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Głównym celem tych spotkań była integracja i wsparcie w grupie osób z zaburzeniami psychicznymi. Spotkania klubowe miały 
formę otwartej dyskusji w grupie moderowanej przez osobę prowadzącą. Omawiano tematy dotyczące zainteresowań jak 
również trudnych doświadczeń. Spotkania odbywały się od stycznia do marca oraz w lipcu i w sierpniu. 
Brało w nich udział 8-10 osób. 
 
         „Pomagam, bo lubię”
 Od stycznia do marca 2020 roku w środy i czwartki kontynuowano  popołudniowe dyżury z cyklu „Pomagam, bo lubię”.  
 Również i te zajęcia zawieszono na okres pandemii i uruchomiono dopiero od czerwca, po czym ponownie z nich zrezygnowano 
ze względu na obowiązujące przepisy.
 Od marca  ze względu na zaistniałe zagrożenia epidemiczne prowadzona była akcja edukacyjna na rzecz wszystkich 
mieszkańców, których informowano o obowiązujących zarządzeniach i zaleceniach, a informacje te były umieszczane w 
gablotach na terenie osiedla, na stronach internetowych i na portalach społecznościowych. Realizowano również różne formy 
interwencji na wniosek mieszkańców zgłaszających się do Fundacji z różnego rodzaju problemami. 

        Bezpłatna pomoc prawna/Dyżur dzielnicowych I Komisariatu Policji
 Do czasu kwarantanny bezpłatne konsultacje prawne, dyżury dzielnicowych I Komisariatu Policji były prowadzone stacjonarnie. 
Od połowy marca 2020 roku, zgodnie zobowiązującymi przepisami, zawieszono tę część działalności na rzecz mieszkańców 
osiedla.

 W 2020 r. Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany współpracowała z:
- Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy (Fundacja jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bielsku-Białej)
- Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej 
- Policją i Strażą Miejską
- Radą Osiedla Złote Łany
- Śląskim Bankiem Żywności i bielskimi placówkami handlowymi stanowiącymi teren zbiórek żywności            
- domami pomocy społecznej
-organizacjami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zapobiegającymi bezdomności zwierząt 
- placówkami kultury - Bielskie Centrum Kultury, kino Helios
- prasą, radio, telewizją (np. Dziennik Zachodni, Radio Bielsko, Melo Radio)
- Pierogarnią - Jadłodajnią, przy ul. Jutrzenki 24
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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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

W 2020r. w ramach projektu "Zintegrowana 
Animacja Społeczna w Bielsku-Białej" dla grupy 
seniorów odbyły się: zajęcia teatralne, 
muzyczne, taneczne, fitness, warsztaty "senior 
tworzy", wycieczka do Laik, 2 wyjścia do kina, 
ognisko integracyjne, imprezy plenerowe 
"Śpiewaj i gotuj razem z nami". Poza projektem 
m.in. spotkania integracyjne dla grupy ok. 45 
osób, imprezy okolicznościowe, akcje 
charytatywne - wydawanie paczek z żywnością, 
prelekcje. W czasie panedemi kontakt z 
seniorami telefoniczny oraz zajęcia zdalne.

88.10.Z 3 153,35 zł

2 promocja i organizacja wolontariatu

Dzięki pracy wolontariuszy, osoby starsze i 
niepełnosprawne otrzymują pomoc w 
rozwiązywaniu problemów dnia codziennego 
takich jak sprawne funkcjonowanie w miejscu 
zamieszkania (wolontariat stały) oraz pomoc w 
postaci paczek z żywnością (wolontariat 
akcyjny). Ponadto Fundacja organizuje szkolenia 
wolontariuszy oraz współpracuje z mediami i 
bielskimi szkołami promując wolontariat. W 
2020 r. z Fundacją współpracowało 47 
wolontariuszami. Szacunkowa wartość pracy 
wolontariuszy w 2020r.: wolontariat stały - 10 
osób x 8h/mc x 10mc/rok x 17,00 zł = 13 600,00 
zł, wolontariat akcyjny - 13 osób x 2h/dyżur x 10 
mc x 17,00 zł = 4 420,00 zł; 17 wolontariuszy x 
3h/dyżur x 5 mc x 17,00 zł = 4 335,00 zł;6 
wolontariuszy x 2h/dyżur x 3mc x 17,00 = 612,00 
zł; 1 wolontariusz x 2h/dyżur x 3mc x 150,00 zł = 
900,00 zł.

88.99.Z 0,00 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność Fundacji na rzecz bezdomnych kotów 
w 2020r.: zbiórka środków na leczenie oraz 
zbiórka karmy i przekazanie jej osobom 
zaangażowanym w pomoc w dokarmianiu 
bezdomnych kotów na osiedlu Złote Łany. 
Fundacja współpracuje z organizacjami 
działającymi na rzecz zwierząt m.in. z KOTełkową 
Drużyną, ponadto organizuje wolontariat w 
domu tymczasowym dla zwierząt oraz organizuje 
osiedlowe spotkania dla karmicieli kotów. 
Wolontariusze Fundacji przekazali również torby 
uszyte na rzecz akcji - pomoc bezdomnych 
kotom.

85.60.Z 587,00 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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5 060,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 196 565,27 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) 468 075,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 412 368,94 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 55 706,40 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 199 242,77 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

w 
tym:

196 565,27 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 67 206,40 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 740,35 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 484 683,13 zł 3 740,35 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

484 683,13 zł 3 740,35 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność na rzecz seniorów 3 153,35 zł

2 Pomoc dla bezdomnych zwierząt 587,00 zł

1 Bieżąca działalność fundacji 3 740,35 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

6 050,00 zł

3 500,00 zł

189 692,77 zł

0,00 zł

0,00 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -72 314,19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

3 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)

2,30 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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

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

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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4 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)

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 107 557,00 zł

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

107 557,00 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)

0,00 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)  

3 259,02 zł

23 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)

24 osób

w 
tym:

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

24 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

23 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

89 949,00 zł

89 949,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 17 608,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 107 557,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-07 12



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

0,00 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)

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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

5 354,32 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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. 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

Prezes Fundacji Aktywności 
Społecznej Złote Łany

Joanna Edelman
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-07
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