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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica SZARYCH SZEREGÓW Nr domu 30 Nr lokalu 2

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 505-900-949

Nr faksu E-mail 
biuro@foundationasante.org

Strona www www.foundationasante.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-02-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08045695300000 6. Numer KRS 0000362699

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

Krzysztof A. Pijarowski Prezes Fundacji Asante TAK

Joanna Kotwicka Wiceprezes Fundacji 
Asante

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

Marek Wasilewski Przewodniczący Rady 
Fundacji Asante

TAK

Piotr Borkowski Członek Rady Fundacji 
Asante

TAK

Izabella Kamińska Członek Rady Fundacji 
Asante

TAK

FUNDACJA "ASANTE"

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja Asante w roku 2017 działała w niezmienionym, dwuosobowym składzie: Krzysztof Pijarowski - 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Prezes Fundacji i Joanna Kotwicka - Wiceprezes Fundacji.
 3 osobowa Rada Fundacji działała w składzie: Marek Wasilewski - Przewodniczący Rady Fundacji, Piotr 
Borkowski - członek Rady Fundacji oraz Izabela Kamińska - członek Rady Fundacji. Działania 
merytoryczne Fundacji Zarząd konsultował na bieżąco z członkami Rady Fundacji
 W roku 2017 Fundacja kontynuowała swoją autorską akcje: "Kredki dla Afryki" – 7 edycja. W ramach 
tej akcji w szkołach, które przystąpiły do akcji prowadziliśmy zbiórkę przyborów szkolnych na terenie 
całego kraju. W wyniku zbiórki fundacja przekazała 120 kg materiałów dydaktycznych do szkół w Kenii 
za pośrednictwem - Fundacji „ Mogę się uczyć „– 50 kg oraz Fundacji „Moyo4children” – 70 kg. Część 
przyborów wysłana została paczkami Poczty Polskiej – 117 kg (Kenia, Togo, Zambia) a ok 40 kg 
przyborów dydaktycznych została zabrana przez Joannę Kotwicką w sierpniu w ramach wyjazdu na 
warsztaty zorganizowane przez Fundację Asante ( po raz 6 ) w Laare w Kenii – przekazane do szkół w 
Laare i Ndumuru. Łącznie przekazaliśmy i wysłaliśmy 277 kilogramy pomocy dydaktycznych.
 W 2017 roku do ogólnopolskiej akcji „Kredki dla Afryki” przystąpiły następujące placówki oświatowe:
• Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy
• Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
• Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
• Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
• Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
• Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
• Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy
• Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
• Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 - Bydgoszcz
Szkoła Podstawowa nr 41 – Bydgoszcz
• Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy
• Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców – Józefosław
• Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
• Szkoła Podstawowa w Witoldowie
• Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie
• Gimnazjum nr 1 w Cieszynie
• The British School Sp. z o.o.
• Zespół Szkół w Pruszczu
• Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kraśniku
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy
• Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej
• Zespół Szkół w Kotomierzu
• Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu
• Szkoła Podstawowa w Białych Błotach
• Szkła podstawowa w Bieczu
• Szkoła Podstawowa w Sekocinie
• Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Grajewie
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawicy
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Łosicach
• Szkoła Podstawowa w Witoni
• Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku
• Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu
• Zespół Szkół w Sławatyczach
• Zespół Szkół w Dąbrówkach
• Szkoła Podstawowa w Herbach
• Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szprotawie

Fundacja Asante zebrała łącznie 361 kg – (przekazanych – 277kg) – nadwyżkę przeznaczono do wysyłki 
w kolejnym roku kalendarzowym (84kg). 
Kontynuując akcję Fundacji "Szkoła na sawannie" realizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci z 
Ndumuru (w sierpniu 2017). W szkole zostały też odmalowane tablice i zakupione nowe plansze 
edukacyjne.   17 grudnia 2017r. Fundacja Asante zorganizowała wystawę fotograficzną i koncert pod 
hasłem „Młodzi czują” w bydgoskim klubie artystycznym „Mózg”– promując w ten sposób projekt i 
działania fundacji w kenijskiej szkole na sawannie w miejscowości Ndumuru.
W rok 2017 zrealizowaliśmy bezpłatne warsztaty pt.: „Edukacja dzieci                    w Afryce” w 
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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)

4900

72

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

następujących bydgoskich placówkach oświatowych:
• Zespół Szkół nr 19 – 20.01.2017
• Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 – 20.02.2017
• Szkoła Podstawowa nr 41 – 30.03.2017
• Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 – 06.06.2017
• Zespół Szkół nr 1 – 12.06.2017
• I Liceum Ogólnokształcące – 30.10.2017
• Zespól Szkół Samochodowych – 08.11.2017
• Zespół Szkół nr 7 – 13.11.2017
• IX Liceum Ogólnokształcące – 05.12.2017

Oraz w placówkach oświatowych z innych miast:
• Wolna Szkoła „Harmonia” w Warszawie – 10.02.2017
• Szkoła Podstawowa w Królikowie – 15.03.2017
• Szkoła Podstawowa w Brzozie – 27.11.2017

W roku 2017 Fundacja Asante rozwijała swój kolejny projekt (muzyczny) Latająca Filharmonia Art. 
Asante. W ramach tego projektu zorganizowano 38 edukacyjnych audycji muzycznych dla szkół i 
przedszkoli.
Placówki objęte programem edukacji muzycznej w roku 2017:
• Zespół Szkół nr 20 w Gorzowie
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzowie 
• Szkoła Podstawowa w Trzcielu
• Szkoła Podstawowa w Santoku
• Szkoła Społeczna w Gorzowie Wlkp.
• Szkoła Podstawowa w Lipkach W. 
• Szkoła Podstawowa w Lubiszynie
• Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie 
• Przedszkole Miejskie nr 20 w Gorzowie 
• Przedszkole Miejskie nr 22 w Gorzowie 
• Przedszkole Integracyjne nr 27 w Gorzowie

Ponadto Latająca Filharmonia realizowała specjalne koncerty muzyczne z cyklu „Mój Muzyczny Tlen” 
dla podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną. Zorganizowano 6 takich koncertów dla Placówki w Gorzowie Wlkp. 
i placówki OREW w Drezdenku.
W ramach Latającej Filharmonii zorganizowano koncert „ 99 lat Niepodległości” kwartetu smyczkowego 
„Con Amabile” w Górzycy. 
Wszystkie działania projektu Latającej Filharmonii Art. Asante były działaniami odpłatnymi a niewielki 
zysk z koncertu był przeznaczany na wysyłkę paczek z przyborami edukacyjnymi do Afryki w ramach 
projektu „Kredki dla Afryki”.
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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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Fundacja nie prowadziła działań innych niż wymienionych punkcie 1.1.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 4



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Projekt "Kredki dla Afryki" 
jest autorskim projektem 
fundacji Asante. Powstał 
zaraz po rejestracji fundacji 
w roku 2010. Do chwili 
obecnej uczestniczyło w 
nim blisko 500 placówek 
oświatowych w całej 
Polsce, i kilka tysięcy 
polskich dzieci ( uczniów, 
przedszkolaków i osób 
prywatnych) – 
wolontariuszy."Kredki dla 
Afryki" polega na zbieraniu 
przez wolontariuszy w 
polskich placówkach 
oświatowych przyborów 
szkolnych i pomocy 
dydaktycznych oraz 
wysyłaniu ich do 
współpracujących z 
fundacją polskich misji 
katolickich w Afryce. 
Przybory szkolne 
segregowane są w 
magazynie, w Bydgoszczy, 
przez grupę wolontariuszy z 
Zespołu Szkół nr 1 im. 
Bartłomieja z Bydgoszczy, 
pakowane a następnie 
wysyłane pocztą tradycyjną 
do placówek w Afryce. 
Fundacja Asante 
współpracuje z misjami 
katolickimi w Afryce ( Kenia, 
Zambia, Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Togo) 
prowadzonymi przez 
zaprzyjaźnionych polskich 
misjonarzy. Misje te 
prowadzą własne szkoły.
Projekt "Kredki dla Afryki" 
został wzbogacony o 
projekty : "Szkoła na 
sawannie" – remont, 
rozbudowa i wyposażenie 
szkoły dla nomadów w 
Ndumury oraz „Ratujemy 
bose stópki dzieci z Laare” – 
zakup bucików i ubranek 
dla dzieci z misji w Laare.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Latająca Filharmonia Art 
Asante jest projektem 
muzycznym Fundacji 
Asante.
Projekt zbudowano z myślą 
o szeroko pojętym 
upowszechnieniu muzyki 
klasycznej w środowiskach 
małomiasteczkowych. 
Ważnym elementem 
„Latającej Filharmonii” jest 
dotarcie ze swoim 
projektem do środowisk 
wykluczonych społecznie.
Edukacyjne audycje 
muzyczne dla 
przedszkolaków i uczniów 
szkoły podstawowej 
organizowane przez 
Latającą Filharmonię Art. 
Asante mają oparcie w 
podstawie programowej 
MEN. Dzieci i młodzież 
poznają instrumenty 
muzyczne oraz ich 
brzmienie. Przedmiotem 
zajęć są różne formy 
muzyczne, prezentacja 
instrumentów muzycznych, 
tańce, nazwiska i twórczość 
wielkich kompozytorów 
oraz ich biografie. Audycje 
połączone są z różnymi 
zadaniami i zabawami 
sprawiającymi, że młodzież 
aktywnie uczestniczy w 
zajęciach. Staramy się by 
spotkania z muzyką były dla 
dzieci i młodzieży źródłem 
radości, pozytywnych 
emocji, nie zapominając 
przy tym, że przede 
wszystkim mają mieć one 
charakter edukacyjny.
Środki wypracowane z 
działalności Latającej 
Filharmonii Art Asante w 
całości przeznaczane są na 
statutowe działania 
Fundacji Asante tj. na 
pokrycie kosztów wysyłki 
paczek z przyborami 
szkolnymi w ramach akcji 
„Kredki dla Afryki” oraz na 
projekt „Budujemy szkołę 
na sawannie” i „Ratujemy 
bose stópki dzieci z Laare”.

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) 25,075.61 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,306.65 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 20,757.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2,011.96 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 2,306.65 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 680.80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 680.80 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)

5,449.30 zł

20,796.58 zł

0.00 zł

4,651.11 zł

2,541.92 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

33,438.91 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 33,438.91 zł

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

-8,363.30 zł

Druk: MPiPS 7
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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

1 Wysyłka paczek z przyborami szkolnymi i materiałami edukacyjnymi do Afryki. 1,478.70 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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0.00 osób fizycznych
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)

108.00 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 19,310.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19,310.00 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

- Wszystkie wpływy z 1% Fundacja przekazuje na opłacenie wysyłki przyborów szkolnych do Afryki.
- Wyszczególnione w sprawozdaniu umowy cywilnoprawne dotyczą muzyków uczestniczących w projekcie Latającej 
Filharmonii Art Asante oraz księgowej fundacji.
- Fundacja nie zatrudnia na etacie żadnego pracownika. Wszystkie działania organizacja opiera na bezpłatnej pracy 
zarządu i wolontariuszy. 
- Aby mieć pewność co do dalszego losu przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz ubranek czy bucików 
wysyłanych do Afryki Fundacja Asante współpracuje z placówkami misyjnymi w Kenii, Zambii, Togo, na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej a ostatnio w Ghanie, prowadzonymi przez znanych nam polskich misjonarzy, z którymi na bieżąco 
omawiamy potrzeby.

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

organizacji

Krzysztof Pijarowski                       
                                   Gorzów 

Wlkp. 4.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania
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