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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. GLIWICE

Powiat M. GLIWICE

Ulica JAGIELLOŃSKA Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość GLIWICE Kod pocztowy 44-100 Poczta GLIWICE Nr telefonu 607-295-055

Nr faksu - E-mail annaszmelcer@wp.pl Strona www www.polskawolnaodgmo.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-12-17

2014-11-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24181906400000 6. Numer KRS 0000373624

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

ANNA TERESA SZMELCER PRZEWODNICZĄCA TAK

GRZEGORZ SACHARUK WICEPRZEWODNICZĄCY TAK

ANNA MARIA BEDNAREK 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

JÓZEF NOWAK Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

JOANNA MARIA 
JANOWSKA DOBICZEWSKA

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

JAROSŁAW MIROSŁAW 
KUSYK

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POLSKA WOLNA OD GMO

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO w roku 2019 realizowało działania statutowe na rzecz ratowania wsi będącej 
strategicznym celem rozwoju gospodarczego Polski i bezpieczeństwa żywnościowego. Kontynuowało zintegrowaną 
z wszystkimi środowiskami dobrej woli walkę o Polskę Wolną od GMO, wolną od glifosatu i chemii rolniczej 
wyniszczącej zdrowie i degradującej środowisko naturalne, o wieś będącą zródłem dobrej żywności, o umacnianie 
relacji ROLNIK – KONSUMENT i doprecyzowanie Ustawy i Rozporzadzeń dt Ustawy o Handlu Detalicznym i o 
sprzedaży żywnosci bezpośrednio od rolnika, o suwerenność i bezpieczeństwo żywnościowe, o wolność i naturalną 
bioróżnorodność, o zachowanie wartości i tradycji historycznych i kulturowych. Rozdawaliśmy ulotki uczestnicząc w 
protestach, wykładach i szkoleniach. Promowaliśmy wiedzę o ochrone  środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz środowiska życia i zdrowia ludzi, rozwój nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania, szczególnie na terenach wiejskich.
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO jak co roku brało udział w konsultacji publicznej projektu rozporządzenia 
Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO bardzo wnikliwie analizowało 
project rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania odmian kukurydzy MON 810 Wymienione były w tym 
rozporządzeniu nowe odmiany kukurydzy GM. Odmiany, które  nie mogły być stosowane przez polskich rolników, a 
niestety były dostępne na rynku nasion na terenie Polski. 
Wiemy, jak ważny jest ten zakaz. Lista ta powinna obejmować wszystkie dostępne odmiany kukurydzy GM, 
ponieważ w żadnym kraju  nie udało się bezpiecznie uprawiać roślin naturalnych z roślinami transgenicznymi. 
Uprawy GM doprowadzają do skażenia materiału genetycznego roślin naturalnych niszcząc dorobek  rolników i 
instytucji naukowych oraz wpływają niekorzystnie na środowiska naturalne.
Nasza analiza wykazała brak na liście zakazanych odmian, a dopuszczonych na terenie Unii  Europejskiej, aż 37 
odmian. Przeglądaliśmy  suplement  z ostatnich trzech lat wiedząc, że producent materiału siewnego może korzystać 
z przywileju hodowcy i sprzedawać swoje ziarno  jeszcze przez okres trzech lat, nie umieszczając go w katalogu.
Nasze uwagi zostały przyjęte, a rozporządzenie poprawione, uzupełnione. Wszystkie odmiany, które kiedykolwiek 
pojawiły się w katalogu, będą automatycznie wpisywane do przyszłych katalogów  i uzupełnione o nowe odmiany 
kukurydzy transgenicznej

Stowarzyszenie zajeło się także nowym zagrożenie związanym z rożwojem sieci 5 G na terenach Polski  
Realizowane zadania obejmowały w znacznej mierze akcje   edukacyjne mające na celu szerzenie wiedzy i wzrost 
świadomości dotyczącej oddziaływania na zdrowie ludzi  pasm i częstotliwości wprowadzanych wraz z rozwojem 
sieci 5G. Działania te 
wpisują się w cele statutowe naszego Stowarzyszenia. Realizowane zadania obejmowały w znacznej mierze akcje   
edukacyjne mające na celu szerzenie wiedzy i wzrost świadomości dotyczącej oddziaływania na zdrowie ludzi  
smogu elektromagnetyczneg .Braliśmy udział akcjach ulicznych w Cieszynie, w Warszawie,konferencji w 
Krakowie.Byliśmy z naszymi materiałami ulotami I banerem w gospodarstwwwwie ekologicznym u Lubnowie u pana  
znanego relnika ekologicznego Roberta Wagnera 
Tłumaczenie  artykułu z Biolnitiative z Białej księgi 5 G

Wyszczególnienie istotnych wydarzeń I zadan realizowanych przez Stowarzyszenie w 2019 roku:

26 kwietnia w Warszawie   uczestniczyliśmy w akcji protestacyjnej "Polskie Nie dla 5G", 
27 kwiecień stoisko informacyjne na festiwalu Chorzów„ Pełnia Zdrowia”
Członkowie Stowarzyszenia brali udział w batalii inf na temat zagrożeń ze strony nowej technologii 5 G, GMO, 
chemizacji rolnictwa,
4 czerwca z materiałami informacyjnym i banerem byliśmy w  Cieszynie, 
8 czerwca w Warszawie uczestniczyliśmy w akcji "Powstrzymajmy eksperyment na Polakach", 
9 czerwca spotkanie w gospodarstwie ekologicznych Roberta Wagnera: akcja informacyjna, krótki wykład na temat 
zdrowia i zagrożenia ze strony 5 G, GMO dla rolnictwa i jakości żywności oraz edukacja na temat telekomunikacyjnej 
technologii 5G,
16 czerwca  w Krakowie udział w akcji " Dzień nadwrażliwości elektromagnetycznej,                                                     

w Sejmie RP Konferencja zorganizowana przez posła Jarosława Sachajko
8 września w Parku Etnograficznym w Chorzowie, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO wspólnie z Centrum 
Integracji  BEST PROEKO brało udział w połączonym świętowaniu Dożynek i Dnia Ziół, tradycyjnie Matki Boskiej 
Siewnej i Matki Boskiej Zielnej. Na  warsztatach rolniczych CIS z Zespołem dziecięcym "Jaferki" z Koszarawy, 
rodzicami i instruktorami przygotowano tradycyjne wiązanki zielne i koronę ze zbóż ozdobioną tradycyjnie kwiatami i 
ziołami. Warsztaty połączone były z edukacją ekologiczną o bioróżnorodności stworzenia, tradycji ludowej i o 
zagrożeniach dla życia i zdrowia jakie niesie niezbadana do końca  nowoczesność w postaci GMO, 5G, chemizacji 
rolnictwa i wytwarzania żywności.Na stoisku były materiały informacyjne i żywność bezpośrednio od polskiego 
rolnika.
21 września  w Rajczy na pikniku "Posmakuj Rajczy" połączonym z III Festiwalem Sera Stowarzyszenia Polska 
Wolna od GMO wspólnie z Centrum Integracji Społecznej BEST PROEKO z Jeleśni zorganizowało warsztaty 
rolnicze, kulinarne i stoisko promocyjne z materiałami informacyjnymi, produktami regionalnymi i żywnościowymi 
bezpośrednio od polskiego rolnika.
28 września Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO na Targach Ekologicznych w Kończycach zorganizowało stoisko 
z materiałami informacyjnymi o działalności Stowarzyszenia na rzecz ochrony tradycyjnej polskiej wsi, dziedzictwa 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

kulturowego i tradycyjnego rolnictwa. Ochrona tradycyjnego rodzinnego rolnictwa to troska o żyzność i jakość gleby, 
tradycyjne wytwarzanie żywności, zdrowej i ekologicznej, wolnej od GMO, to troska o suwerenność i bezpieczeństwo 
żywnościowe kraju.Uczestnikom targów przekazywano ulotki informacyjne o zagrożeniach dla zdrowia i życia 
powodowanych biotechnologiami GMO, chemizacją rolnictwa i przetwórstwa rolno spożywczego, a także o 
zagrożeniach jakie niesie technologia 5G i związane z jej wdrażaniem zagrożenie smogiem elektromagnetycznym 
szkodliwym dla zdrowia dla ludzi, organizmów żywych i środowiska naturalnego.
22 wrzesień w Gliwicach na Festiwalu Kultury Zdrowia - Pełnia Zdrowia  Stowarzyszenie miało stoisko z materiałami 
informacyjnymi i ulotkami.
5 października  w Gliwicach zorganizowaliśmy stoisko informacyjne na  Targach Ekologicznych                                   
      
8-9 październik w Gliwicacg braliśmy udział w pierwszej w Konferencji  Silver Silesia: krótke wystąpienie, materiały 
informacyjne na temat zagrożeń z żywności na bazie GMO, szczepień i nowej technologii 5 G  - ulotki, książki, 
plakaty.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2000

5
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ochrona i promocja zdrowia Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO przeznaczyło 
2019 roku pieniądze z 1 % na działalność statutową
Fundusze zostały wydatkowane na druki, opracowanych 
przez nas materiałów informacyjnych. Ulotki były na 
temat zagrożeń ze stromy roślin transgenicznych, 
herbicydów jak np.  Roundup oraz i nowej 
wprowadzanej do Polski technologii 5 G. Materiały 
informacyjne na temat wpływu Pola Elektro 
Magnetycznego (PEM) były dlatego tak ważne 
,ponieważ  mało znane jest zagrożenia  ze strony 5 G dla 
zdrowa ludzi i środowiska naturalnego . Zapłaciliśmy 
także za banery. Braliśmy udział w wielu imprezach, 
akcjach informacyjnych, protestach, organizowaliśmy 
warsztaty. Podczas tych wydarzeń materiały nasze były 
rozdawane za darmo. Zasięg naszych działań obejmował 
między innymi  takie miasta, jak  Warszawie ,Cieszynie 
,Krakowie, Chorzowie, Gliwice oraz mniejsze Rajcza, 
Kończyce, Lubnów, Jeleśnia ,Świdwin. Podkreślaliśmy, 
jak ważny jest zdrowy styl życia i jego podstawowy  
element:  właściwe, pełnowartościowe odżywianie się. 
Braliśmy udział w akcjach promujących nabywanie 
żywności bezpośrednio od rolnika z pominięciem sieci 
supermarketów. Ważnym elementem naszego zdrowia 
jest dobra kondycja finansowa wsi .Nie możemy 
dopuścić do tego, aby nasze rolnictwo upadło i abyśmy 
byli skażaniami na przetworzoną ,niepełnowartościową 
,czasami wręcz toksyczną żywność z supermarketów. 
Odbudowywanie więzy Miasto – Wieś

2 572,15 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 913,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 913,00 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) 0,00 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 poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 501,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 572,15 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

2 616,26 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Ulotki, banery, materiały informacyjne, wpisowe na festiwal, koperty, materiały biurowe - 
związane z uczestnictwem w wydarzeniach: 
04 czerwca Cieszyn akcja informacyjna o nowym zagrożeniu ze strony 5 G,
09 czerwca spotkanie w gospodarstwie ekologicznym Roberta Wagnera,
16 czerwca w Krakowie - Dzień nadwrażliwości elektromagnetycznej,  
8 września 2019 r w Parku Etnograficznym w Chorzowie, 
 21 września 2019 w Rajczy, 
28 września w Kończycach,  
 22 wrzesień w Gliwicach, 
 5 października  w Gliwicach, 
8-9 październik Konferencja Silver Silesia w Gliwicach.

1 550,49 zł

2 Roll up  informacyjny o działalności statutowej stowarzyszenia 344,40 zł

3 Strona internetowa obsługa serwer, domena 677,26 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 616,26 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 296,74 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

43 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

116,71 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

10 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 491,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 491,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

ANNA TERESA SZMELCER 
GRZEGORZ SACHARUK 
ANNA MARIA BEDNAREK

Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-14
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