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1. INFORMACJE O FUNDACJI 

 

1.1. Nazwa 

Fundacja Formika Dzieciom 

1.2. Siedziba i adres 

Siedziba Fundacji mieści się w Parzniewie (05-808) przy ulicy Św. Jerzego 9.  

1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym i GUS 

Fundacja wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000509315.  

Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 2014-05-15. Fundacja uzyskała numer REGON 147236480. 

 

1.4. Skład organu zarządzającego fundacji 

W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu Fundacji wchodzili: 

Pani Anna Stankiewicz – Prezes Zarządu 

Pan Hubert Stankiewicz – Członek Zarządu 

1.5. Skład organu kontroli lub nadzoru 

W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji składała się z dwóch członków: 

Piotr Dębicki – Przewodniczący Rady 

Joanna Dębicka – Członek Rady 

 
2. CELE I ZASADY STATUTOWE FUNDACJI 

 
2.1 Cele statutowe fundacji (6.10.2014 zmieniono zapisy w statucie:  paragraf 6, 
paragraf 7 - punkt 1, podpunkty a i b, dodano punkt 5. Zmiany zaznaczono poniżej 
wytłuszczonym drukiem) 
 

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób, a także wspomaganie 

ich rodziców, opiekunów prawnych oraz jednostek organizacyjnych, których cele są zbieżne 
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z celem fundacji, przykładowo takich jak domy dziecka, domy samotnych matek, domy 

opieki społecznej oraz placówki oświatowe takie jak szkoły, przedszkola 

 

2.2 Zasady działalności fundacji 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 

organizacyjnej osobom fizycznym i prawnym takiej jak: 

a. Dofinansowywanie działalności domów dziecka, domów/schronisk dla samotnych 

matek, domów opieki społecznej oraz placówek oświatowych takich jak 

szkoły, przedszkola, 

b. Wykonywanie prac remontowych w placówkach pomocy społecznej, domach 

dziecka, domach samotnych matek oraz w placówkach oświatowych takich 

jak szkoły, przedszkola, 

c. Wykonywanie prac remontowych w domach / mieszkaniach rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

d. Zakup wyposażenia do placówek określonych w punktach b i c (m.in. meble, 

sprzęt AGD, RTV, zabudowa kuchenna, wyposażenie łazienki), 

e. Zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, 

f. Zakup odzieży, butów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, 

g. Zakup żywności dla rodzin w trudnej sytuacji, 

h. Finansowanie i dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych dzieciom i 

młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, 

i. Finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży w 

zakresie wyrównywania szans, m.in. nauki języków obcych, zajęć sportowych, 

artystycznych, muzycznych, 

j. Dożywianie dzieci w szkołach/przedszkolach/żłobkach 

2. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych 

na rzecz Fundacji, przede wszystkim wystawy, pokazy, odczyty, aukcje, zbiórki. 

3. Organizacja, wspieranie i dofinansowywanie imprez charytatywnych, artystycznych, 

wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, sympozjów, konferencji, a także 

imprez o charakterze sportowym w zakresie celów Fundacji. 

4. Fundacja może realizować cele statutowe przez członkostwo w organizacjach, 

których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji. 
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5. Aktywizacja zawodowa rodziców, opiekunów prawnych dzieci z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez 

finansowanie kursów zawodowych.  

 

2.3 Opis poszczególnych działań statutowych. 

Fundacja FORMIKA Dzieciom rozpoczęła swoje działania statutowe w maju  2014 otrzymując 

od Fundatora środki na tę działalność.  

W ciągu siedmiu  miesięcy pomogliśmy w następujący sposób: 

1. Pomoc materialno-rzeczowa dla ubogich rodzin wielodzietnych z 

województw: pomorskiego i  mazowieckiego (m.in.  Mikołajki Pomorskie, 

Gdańsk, Klembów, Ostrówek, Karolew, Warszawa) 

W okresie od czerwca do końca grudnia 2014 r.  Fundacja pomogła 13 rodzinom poprzez 

zakup żywności o długim terminie przydatności, chemii gospodarczej, podstawowych 

kosmetyków, pieluch. Większość z tych rodzin otrzymywała pomoc cyklicznie, co 2-3 

miesiące. Wartość pomocy to 22 968,05 zł 

Dzieci z powyższych rodzin otrzymały odzież, obuwie na lato, następnie na jesień i zimę 

o łącznej wartości 7 412,63 zł 

Niektóre rodziny , te najbardziej potrzebujące otrzymały do Fundacji również pomoc w 

postaci zakupu artykułów gospodarstwa domowego takich jak: pościel, kołdry, ręczniki, 

garnki, talerze , stół z krzesłami dla jednej rodziny. Z okazji nowego roku szkolnego 

2014/2015 dzieci z powyższych rodzin otrzymały przybory szkolne i podręczniki. 

Powyższa pomoc dała łącznie kwotę 7 844,86 zł 

Siedem rodzin otrzymało od fundacji opał na zimę o łącznej wartości 8853,02 zł  

Pozostałe formy pomocy rodzinom w okresie od czerwca do grudnia 2014 r to: 

 sfinansowanie zakupu pieca do centralnego ogrzewania wraz z montażem i 

demontażem starego pieca  oraz opinią  kominiarską  dla 10-osobowej rodziny z 

woj. pomorskiego o wartości 3745,00 zł 

 sfinansowanie trójce dzieci zakupu okularów korekcyjnych o łącznej wartości  

650,00 zł 

 opłacenie kursu zawodowego kierowcy organizowanego przez Pomorski Ośrodek 

Ruchu Drogowego  i niezbędnych badań lekarskich Panu W. Wiśniowskiemu, w 
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celu zdobycia pracy i dzięki temu zmiany sytuacji materialnej rodziny, wartość 

pomocy 800,00 zł 

 

2. Sfinansowanie wyjazdu letniego dla dzieci z Powiatowego Domu Dziecka 

w Szczutowie 

Dzięki naszemu wsparciu pięcioro dzieci z domu dziecka w Szczutowie pojechało w 

lipcu na obóz sportowo-rekreacyjny w góry do Ochotnicy Dolnej. Organizatorem 

wyjazdu było Stowarzyszenie na Całe Życie. Wartość pomocy wyniosła 4 750,00 zł  

 

3. Wyprawki szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Kowalewie 

W sierpniu 42 dzieci z Domu Dziecka w Kowalewie otrzymało od nas przybory szkolne 

na cały rok szkolny 2014/2014. Zakupiliśmy min. plecaki szkolne, piórniki, worki, 

zeszyty, bloki rysunkowe, farby, kredki, przybory do pisania. Wartość przekazanych 

rzeczy wyniosła 5 933,78 zł 

 

4. Pomoc Domowi Samotnej Matki i Dziecka na Pradze Północ w Warszawie  

Kolejny nasz zrealizowany projekt pomocowy to wsparcie placówki Domu Samotnej 

Matki w Warszawie. W sierpniu sfinansowaliśmy wyprawki szkolno-przedszkolne dla 

dzieci podopiecznych domu oraz zakupiliśmy farby i akcesoria malarskie do 

odnowienia dwóch pokoi dla mam z dziećmi. Łączna wartość pomocy 1040,13 zł 

We wrześniu dwie podopieczne powyższej placówki rozpoczęły kursy zawodowe, 

sfinansowane przez naszą fundację, mające na celu aktywizację zawodową, zdobycie 

lepszej pracy. Jedna mama wybrała kurs masażu, druga wizażu. Obie Panie 

skończyły kursy i pomyślnie zdały końcowe egzaminy. Łączna wartość 2559,00 zł 

Dodatkowo, córce jednej z mam opłaciliśmy kurs języka angielskiego w szkole 

językowej o wartości 990,00 zł 

 

5. Remont i modernizacja przedszkola publicznego Sióstr Św. Jadwigi w 

Wieruszowie. 

W sierpniu Fundacja dofinansowała remont i modernizację placówki. 25- letni 

budynek wymagał m.in. wymiany grzejników, zlikwidowania starej boazerii, 

wygładzenia ścian i malowania, wyrównania podłogi, wymiany instalacji 

elektrycznej. Fundacja dofinansowała zakup materiałów budowlanych oraz opłaciła 

część kosztów robocizny. Łączna wartość pomocy wyniosła 12 672,20 zł 
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6. Dofinansowanie obiadów dla dzieci ze szkół w Bieszczadach 

We wrześniu fundacja podpisała umowy na cały rok szkolny 2014/2015  z dwiema szkołami 

podstawowymi w woj. podkarpackim, gmina Ustrzyki Dolne – w miejscowości Wojtkowa 

oraz Ropienka na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej.  W sumie 38 uczniów zjadlo każdego dnia ciepły posiłek. 

Koszt jednego obiadu to 2,00 -2,20 zł 

Dzieci do powyższego projektu zostały wytypowane przez nauczycieli oraz dyrektorów szkół 

na podstawie oceny sytuacji materialnej w rodzinie.  

7. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z gminy Klembów 

W okresie sprawozdawczym , począwszy do października do grudnia 2014 – 22 dzieci ze 

szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Klembów uczestniczyło w zajęciach 

dodatkowych z języka angielskiego finansowanych przez fundację. Zajęcia odbywały się w 

Pracowni Twórczej „Fajniej, Lepiej” w Ostrówku oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Klembowie. Kilkoro z dzieci uczestniczyło też w zajęciach plastycznych i naukowych. Łączny 

koszt projektu od października do końca grudnia wyniósł 5 373,00 zł 

Projekt ten fundacja realizuje do końca roku szkolnego 2014/2015. 

8. Pomoc rzeczowa dla Domu Dziecka nr 1 w Warszawie 

W grudniu nasza pomoc została skierowana do filii domu dziecka nr 1 w Warszawie,  a 

ściślej do Kameralnej Grupy Usamodzielnienia. W 120 metrowym mieszkaniu na 

warszawskich Bielanach w 6 pokojach mieszka młodzież w wieku 14-18 lat. W ramach 

codziennych obowiązków sami przygotowują sobie posiłki, gotują, przez co uczą się 

samodzielności. Fundacja wsparła placówkę poprzez zakup drobnego sprzętu AGD: toster, 

opiekacza do kanapek, gofrownicy do robienia tostów, miksera wielofunkcyjnego i nowego 

czajnika. Łączna wartość zakupionych rzeczy 534,95 zł 

9. Akcja „Boże Narodzenie” dla dzieci – podopiecznych fundacji z roku 2014. 
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W grudniu, z okazji świat Bożego Narodzenia pomoc fundacji została skierowana przede 

wszystkim do dzieci z rodzin, którym pomogliśmy w roku 2014. 31 dzieci otrzymało 

wymarzone prezenty: zegarki, kosmetyki, ubrania, zabawki. Łączna wartość 2 118,37 zł 

 

 

3. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących do realizacji celów 

statutowych.  

Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów 

statutowych. 

Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie: 

- działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – 18.13.Z 

- pozostałe drukowanie – 18.12.Z 

- reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z 

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z 

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z 

- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 

47.89.Z 

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

– 47.99.Z 

- pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z 

- działalność fotograficzna – 74.20.Z 

- działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z 

- działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z 

 

W okresie sprawozdawczym działalność gospodarcza fundacji polegała na: 

Maj – Czerwiec 2014 – podczas uroczystości otwarcia nowego zakładu fundatora, firmy 

FORMIKA SP. z o.o. fundacja miała swoja inaugurację ( 20.05.2014 r). Podczas tego 

wydarzenia sprzedawaliśmy obrazy , a ściślej były to zdjęcia wykonane przez 

Przewodniczącego Rady Fundacji i oprawione w ramy. Sprzedaż  wyniosła 6613,55 zł  

Grudzień 2014 – podczas wigilii dla pracowników firmy FORMIKA Sp. z o.o. fundacja 

przygotowała kiermasz ozdób świątecznych. Udało nam się sprzedać wszystkie przygotowane 

ozdoby, dekoracje świąteczne na kwotę 2450,00 zł  
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4. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH Z WYODRĘBNIENIEM ICH 

ŹRÓDEŁ 

Informacja o przychodach fundacji uzyskanych w okresie sprawozdawczym 

 

1. Łączna kwota przychodów fundacji ogółem (zgodnie z 
rachunkiem wyników / zysków i strat) 301 264,73 

2. Informacja o źródłach przychodów fundacji 

2.1. Przychody z działalności nieodpłatnej statutowej 0,00 

2.2. Przychody z działalności odpłatnej statutowej 0,00 

2.3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

2.4. Przychody z działalności finansowej (odsetki od lokat bankowych) 1 509,93 

2.5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 

2.6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 

w 
tym, 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach 
publicznych 0,00 

b) ze środków budżetu państwa 0,00 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 

d) z dotacji z funduszy celowych 0,00 

2.7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  290 691,25 

w 
tym, 

a) ze składek członkowskich 0,00 

b) z darowizn od osób fizycznych 405,75 

c) z darowizn od osób prawnych 290 285,50 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 

e) ze spadków, zapisów 0,00 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem 
składników majątkowych) 0,00 

g) z nawiązek sądowych 0,00 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00 

2.8. Z innych źródeł (działalność gospodarcza) 9 063,55 

5. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH  

Informacja o kosztach fundacji poniesionych w okresie sprawozdawczym 
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1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 149 810,40 

w 
tym, 

a)koszty z tytułu realizacji celów nieodpłatnej działalności statutowej: 94 448,47 

b) koszty z tytułu realizacji celów odpłatnej działalności statutowej: 0,00 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 9 380,92 

d)koszty administracyjne: 43 844,80 

f)pozostałe koszty ogółem: 2 136,21 

 

 

Aktywa: 

Na dzień 31.12.2014 r. aktywa wynosiły: 164 340,61 zł 

Zobowiązania: 

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wynosiły: 2 886,28 zł 

 
6. POZOSTAŁE INFORMACJE O FUNDACJI 

W okresie sprawozdawczym fundacja: 

-  zatrudniła 1 osobę na podstawie umowy o pracę – prezes zarządu 

- nie zatrudniała osób na podstawie umów cywilno-prawnych, 

- nie udzieliła pożyczek pieniężnych innym podmiotom, 

- nie nabyła akcji, obligacji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego, 

- nie zakupiła nieruchomości i innych środków trwałych, 

 

7. INFORMACJE O DZIAŁANOŚCI ZLECONEJ 

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie realizowała działalności zleconej przez 

administrację publiczną - podmioty państwowe i samorządowe. 

8. INFORMACJE O ROZLICZENIACH Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I 
SKŁADANYCH DEKLRACJI PODATKOWYCH 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych.  

Za rok 2014 zostało złożone w Urzędzie Skarbowym Pruszków zeznanie (CIT-8) o wysokości 

osiągniętego dochodu. 

9. INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI  
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W okresie sprawozdawczym za 2014 rok w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola przez 

organy administracji publicznej.  

10.  UCHWAłY ZARZĄDU FUNDACJI 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji odbył  16  posiedzeń. Na posiedzeniach 

podjęto w sumie 36 uchwał: 

1. Uchwała nr 1 z dnia 15.05.2014 r. w sprawie najmu lokalu na siedzibę rejestrową 

fundacji w Parzniewie, w sprawie organizacji sprzedaży zdjęć podczas inaguracji 

fundacji w dniu 20.05.2014, w sprawie procedury przyznawania pomocy przez fundację 

2. Uchwała nr 2 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani Beaty 

Owsianik 

3. Uchwała nr 3 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie przyznania pomocy Domowi Dziecka w 

Szczutowie ( sfinansowanie wyjazdu letniego dla dzieci) 

4. Uchwała nr 4 z dnia 10.06.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani Beaty 

Chodowskiej 

5. Uchwała nr 5 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie przyznania pomocy Domowi Dziecka w 

Kowalewie ( zakup wyprawek szkolnych dla dzieci) 

6. Uchwała nr 6 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości fundacji 

7. Uchwała nr 7 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie  stworzenia i przyjęcia procedury 

wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego Fundacji  

8. Uchwała nr 8 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie wyboru osoby odpowiedzialnej za 

procedurę polityki bezpieczeństwa finansowego 

9. Uchwała nr 9 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie przyznania pomocy Domowi Samotnej 

Matki i Dziecka na Pradze Północ w Warszawie (materiały malarskie do remontu 2 

pokoi, wyprawki szkolno-przedszkolne dla dzieci) 

10. Uchwała nr 10 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie przyznania pomocy dla Przedszkola 

Publicznego Sióstr Św. Jadwigi w Wieruszowie ( dofinansowanie do remontu i 

modernizacji placówki) 

11. Uchwała nr 11 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani Sylwii 

Wiśniowskiej 

12. Uchwała nr 12 z dnia 02.09.2014 r. w sprawie przyznania pomocy dzieciom ze  szkoły 

podstawowej w Ropience, woj. podkarpackie ( dofinansowanie obiadów ) 

13. Uchwała nr 13 z dnia 11.09.2014 r. w sprawie przyznania dalszej pomocy 

podopiecznym Domu Samotnej Matki i Dziecka na Pradze Północ w Warszawie ( kursy 

zawodowe dla mam, kurs językowy dla dziecka) 
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14. Uchwała nr 14 z dnia 15.09.2014 r. w sprawie przyznania pomocy dzieciom ze szkoły 

podstawowej w Wojtkowej, woj. podkarpackie ( dofinansowanie obiadów) 

15. Uchwała nr 15 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie przyznania dalszej pomocy rodzinie Pani 

Beaty Chodowskiej 

16. Uchwała nr 16 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie najmu lokalu na biuro dla fundacji w 

Warszawie 

17. Uchwała nr 17 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy dzieciom Pani 

Eweliny Wieczorek  

18. Uchwała nr 18 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani Moniki 

Stankiewicz 

19. Uchwała nr 19 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy córce Pani Urszuli 

Matak 

20. Uchwała nr 20 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy synowi pani Anny 

Sosińskiej 

21. Uchwała nr 21 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy dzieciom Pani Ewy 

Ludwiniak 

22. Uchwała nr 22 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy dzieciom z rodziny 

zastępczej Pani Teresy Rosłon 

23. Uchwała nr 23 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani Ewy 

Straszewskiej 

24. Uchwała nr 24 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy dzieciom Pani Beaty 

Stępień 

25. Uchwała nr 25 z dnia 23.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy córce Pani Ewy 

Dołowej 

26. Uchwała nr 26 z dnia 23.10.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani Anny 

Pawełas 

27. Uchwała nr 27 z dnia 06.11.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani 

Katarzyny Konstanty 

28. Uchwała zarządu nr 28 z dnia 20.11.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani 

Moniki Gałązki 

29. Uchwała nr 29 z dnia 20.11.2014 r. w sprawie przyznania dalszej pomocy rodzinie Pani 

Beaty Chodowskiej 

30. Uchwała nr 30 z dnia 20.11.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani 

Katarzyna Ludwiniak 
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31. Uchwała nr 31 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pana 

Jarosława Łabędy 

32. Uchwała nr 32 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie projektu „Boże Narodzenie dla dzieci – 

podopiecznych fundacji ” i organizacji kiermaszu świątecznego 

33. Uchwała nr 33 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani Anny 

Kuczyńskiej 

34. Uchwała nr 34 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie Pani Henryki 

Gancarz 

35. Uchwala nr 35 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie przyznania pomocy Domowi Dziecka nr 

1 w Warszawie. 

36. Uchwała nr 36 z dnia 12.12.2014 r. w sprawie przyznania pomocy rodzinie pani Beaty 

Czapla 

 

 

Zarząd: 

Anna Stankiewicz – Prezes Zarządu 

Hubert Stankiewicz – Członek Zarządu 

 


