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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica SUCHA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-649 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 223517658

Nr faksu E-mail 
info@zusmiechem.org.pl

Strona www www.zusmiechem.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-09-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14287991800000 6. Numer KRS 0000381780

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

Małgorzata Elżbieta Nowak 
Niedźwiedzka

Prezes Zarządu TAK

Barbara Niedźwiedzka 
Pająk

Wiceprezes Zarządu TAK

Agata Sasinowska Członek Zarządu 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

Magdalena Pawelczyk 
Madalińska

Członek Rady Fundacji TAK

Jolanta Maria Pytko 
Polończyk

Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Teresa Giezek 
Kaczmarek

Członek Rady Fundacji TAK

Robert Balicki Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA DO WALKI Z NOWOTWOREM JAMY USTNEJ "Z UŚMIECHEM PRZEZ ŻYCIE"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku 2014 Fundacja kontynuowała działania edukacyjne wśród lekarzy stomatologów i studentów 
Uniwersytetów Medycznych pod hasłami „Lekarz stomatolog lekarzem pierwszego kontaktu w 
profilaktyce nowotworowej jamy ustnej”, „Lepiej zapobiegać niż leczyć” i „Profilaktyka 
stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”  oraz współorganizowała dni otwarte w gabinetach 
stomatologicznych, z bezpłatnymi dla pacjentów badaniami przesiewowymi w kierunku nowotworów 
jamy ustnej.

W  kampanii edukacyjnej Fundacja wykorzystała przygotowane przez siebie ulotki:

• dla pacjentów – ulotka o samokontroli jamy ustnej oraz komiks informujący ich o tym,  czego powinni 
domagać się i na co, szczególnie zwracać uwagę  podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym 
• dla lekarzy stomatologów - ulotka - kompendium wiedzy na temat raka jamy ustnej
• dla lekarzy internistów, laryngologów, neurologów itp. ulotka pod hasłem „ Przestrzegaj, chroń, 
pomagaj” na temat przyczyn i zagrożenia rakiem jamy ustnej
• dla lekarzy stomatologów – ulotka zachęcająca do zorganizowania Dni otwartych w swoim gabinecie i 
przeprowadzenia bezpłatnych badań jamy ustnej pacjentów

W roku 2014, w ramach Akcji „Dni otwarte w gabinecie stomatologicznym”, zostało przebadanych 525 
pacjentów, z których 56 skierowano do dalszej diagnostyki. W Akcji udział wzięło udział 20 gabinetów z 
całej Polski.

4 lutego obchodziliśmy XIV Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem - święto ustanowione na 
Światowym Szczycie Walki z Rakiem, zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora 
generalnego UNESCO, w lutym 2000 roku w Paryżu. Tego dnia Fundacja została partnerem nowego 
portalu onkologicznego www.PubliczneCentraOnkologii.pl. Portal ten zawiera kompendium wiedzy z 
zakresu onkologii i jest wsparciem onkologicznym dla Pacjentów poprzez pięć modułów tematycznych 
– pacjent, ośrodki, profilaktyka, aktualności i organizacje pozarządowe. Również za pośrednictwem 
tego portalu Fundacja informuje obecnie pacjentów o swoich działaniach.

20 – 21 marca 2014r z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej na Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym odbyło się sympozjum pod patronatem Fundacji. Była to okazja do przedstawienia 
działalności lekarzy dentystów w szerszym aspekcie, jako tych lekarzy, którzy często mają 
niepowtarzalną szansę na bardziej globalne spojrzenie na pacjenta. Wykładowcy mówili o tym, co i w 
jaki sposób lekarz dentysta może dostrzec w jamie ustnej, jakie mogą być konsekwencje prawne w razie 
zlekceważenia badania, jak je wykorzystać do rozwinięcia swojej działalności i osiągać z tego tytułu 
dochody, a jednocześnie działać dla dobra pacjenta, zgodnie z przysięgą Hipokratesa.

W dniach 6-8 marca 2014 r. na targach Krakdent oraz w dniach 11-13 września 2014 r. na targach CEDE, 
wzorem lat ubiegłych, Fundacja miała stoisko, na którym rozdawane były ulotki – zarówno te dla 
lekarzy jak i dla pacjentów. Nawiązaliśmy kontakty z wieloma stomatologami zaangażowanymi w 
sprawy walki z nowotworami jamy ustnej. Zachęcaliśmy lekarzy do współorganizacji bezpłatnych dla 
pacjenta badań podczas dni otwartych w ich gabinetach. W trakcie targów odbyliśmy wiele 
interesujących spotkań z mediami, która może w przyszłości zaowocować owocną współpracą w 
propagowaniu działań profilaktycznych.

W dniach 9-10 maja 2014 r., Fundacja wzięła udział w VI Kongresie Kobiet, który odbył w Warszawie. 
Wzorem lat ubiegłych, poza akcją informacyjno-ulotkową, na stoisku Fundacji, uczestnicy Kongresu 
mieli możliwość wykonania badania w kierunku raka jamy ustnej. W tym roku pomagały nam dwie 
studentki z Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ogółem 
zostały przebadane 102 osoby, z tego 29 zalecono dalszą obserwację lub szczegółową diagnostykę 
zmian.

W dniu 10 maja 2014 r. Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział Wrocław zorganizowało 
we współpracy z firmą Poldent, Fundacją „Z uśmiechem przez życie” oraz firmą Colgate Akcję 
profilaktyczną „Błyszcz Uśmiechem”, która odbyła się w Arkadach Wrocławskich. Podczas akcji 
przebadano pod kątem występowania próchnicy, kamienia nazębnego oraz patologii błony śluzowej 
jamy ustnej blisko 200 osób, drugie tyle zainteresowanych otrzymało instruktaż dietetyczno-higieniczny 
oraz zasięgnęło porad dotyczących profilaktyki raka jamy ustnej. Dodatkowo przeprowadzono kilka 
badań przesiewowych mających na celu wykrycie wczesnych zmian dysplastycznych błony śluzowej 
jamy ustnej. Ich wynik był negatywny. Tradycyjnie najczęściej studenci proszeni byli o prezentację 
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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)

10000

1000

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

prawidłowych metod oczyszczania zębów. Rozwiewano wątpliwości m.in. dotyczące sposobów 
wybielania zębów oraz doboru odpowiedniej pasty uwzględniając potrzeby i wiek pacjenta. Akcja 
przykuła uwagę wielu, szczególnie rodziców z dziećmi, którzy świetnie wykorzystywali „magię” 
nietypowego miejsca aby z uśmiechem przygotować ich pociechy do kolejnych wizyt w gabinecie 
stomatologicznym. Zainteresowanie jakim cieszyła się akcja świadczy o potrzebie organizowania 
podobnych przedsięwzięć, które są doskonałą okazją na spokojną rozmowę z pacjentem oraz 
uświadamianie jak wielką rolę odgrywa właściwa higiena, profilaktyka patologii i pielęgnacja zdrowia 
jamy ustnej.

25 maja 2014 r., w Warszawie, odbył się piknik edukacyjno-naukowy „Warszawski Uniwersytet 
Medyczny – Społeczeństwu Warszawy”, w czasie którego we współpracy z Fundacją prowadzono 
badania profilaktyczne w kierunku nowotworów jamy ustnej.

31 sierpnia 2014 r., w Londynie, już po raz piąty odbył się organizowany przez tygodnik Goniec Polski, 
Polish Festival. Fundacja „Z uśmiechem przez życie” była na nim obecna z ulotkami, na stoisku 
londyńskiej kliniki Private Medical Centre wspierającej Fundację od początku jej istnienia. Impreza 
okazała się bardzo udana a frekwencja zaskoczyła nawet organizatorów i wyniosła ponad 10 tysięcy 
uczestników.

W dniach 17-20 września 2014 roku, na Uniwersytecie Charite w Berlinie, odbyła się 25 Europejska 
Konferencja Studentów.  European Student’s Conferance jest jedną z najstarszych i największych 
konferencji biomedycznych na świecie. W tym roku w ramach sesji plakatowej została zaprezentowana 
praca wykonana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pt. „ Badania przesiewowe w kierunku 
zmian patologicznych błony śluzowej jamy ustnej pod względem świadomości onkologicznej”. Badania 
przeprowadził zespół w składzie: stud. Agnieszka Detka, stud. Aleksandra Wawrzeńczyk, dr n. med. 
Katarzyna Brus-Sawczuk, dr n. med. Ewa Ganowicz.  Zespół lekarzy i studentów WUM stale 
współpracuje z Fundacją „Z uśmiechem przez życie”. 

W roku 2014 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” przebadała 
łącznie 827 pacjentów. Ogółem, od początku rozpoczęcia naszej działalności do końca 2014 roku, 
przebadaliśmy 1683 osoby.
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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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ochrona i promocja zdrowia 1. prowadzenie szerokiej 
akcji informacyjnej o 
chorobach nowotworowych 
oraz o znaczeniu badań 
przesiewowych, jako 
wczesnej formie ich 
wykrywania we wszystkich 
dostępnych mediach, w 
tym zwłaszcza poprzez 
wydawanie broszurek i 
ulotek informacyjnych 
(58.14.Z, 63.12.Z, 94.12.Z, 
58.19Z) 2 .dystrybuowanie 
testów diagnostycznych, w 
tym przede wszystkim 
testów przesiewowych do 
wykrywania raka jamy 
ustnej (46.46.Z, 47.73.Z), 3. 
prowadzenie badań 
kontrolnych, w tym badań 
przesiewowych 
dotyczących raka jamy 
ustnej dla instytucji 
państwowych, jednostek 
samorządu lokalnego, firm 
państwowych i prywatnych, 
ubezpieczycieli i wszystkich 
innych zainteresowanych 
tego typu działalnością 
(86.23.Z, 86.21.Z, 86.90.E), 
4. Prowadzenie działalności 
informacyjnej, wydawniczej 
oraz publikowanie prac 
naukowych (58,-,-), 5. 
Prowadzenie kampanii 
uświadamiających ryzyko 
zachorowania na wszelkie 
nowotwory - ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
nowotworu jamy ustnej 
(94.99.Z) 6. Organizacja 
oraz udział w różnych 
eventach mających na celu 
propagowanie zdrowego 
trybu życia (82.30.Z, 
94.99.Z)

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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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) 50,060.75 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,100.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ochrona i promocja zdrowia 1. dystrybuowanie testów 
diagnostycznych, w tym 
przede wszystkim testów 
przesiewowych do 
wykrywania raka jamy 
ustnej (46.46.Z, 47.73.Z), 2. 
prowadzenie badań 
kontrolnych, w tym badań 
przesiewowych 
dotyczących raka jamy 
ustnej dla instytucji 
państwowych, jednostek 
samorządu lokalnego, firm 
państwowych i prywatnych, 
ubezpieczycieli i wszystkich 
innych zainteresowanych 
tego typu działalnością 
(86.23.Z, 86.21.Z, 86.90.E) - 
w 2014 r. odpłatna 
działalność pożytku 
publicznego była 
prowadzona głównie w 
pierwszym z w/w obszarów 
(dystrybuowanie testów 
diagnostycznych po cenie 
zakupu lub niższej dla gmin 
i gabinetów 
stomatologicznych)

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 44,960.75 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 39,192.44 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 4,813.31 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,089.98 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)

39,264.95 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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.)

własność

użytkowanie wieczyste

1 Zakup materiałów potrzebnych do bezpłatnych badań przesiewowych pod kątem raka jamy 
ustnej.

3,089.98 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 950.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

39,264.95 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 39,264.95 zł

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

10,795.80 zł

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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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)

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)

1.0 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)

0.7 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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)

0.00 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 26,400.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 26,400.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,200.00 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

2,200.00 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

Beneficjenci organizacji to są przede wszystkim lekarze stomatolodzy, studenci stomatologii, którzy dostają 
newslettery Fundacji, uczestniczą w kursach i konferencjach. Ponadto są to także pacjenci, którzy otrzymują 
bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej w ramach dni otwartych organizowanych przez 
Fundację oraz wszyscy odbiorcy treści edukacyjnych publikowanych na stronie internetowej Fundacji. Jako, że liczba 
odbiorców treści publikowanych na stronie internetowej oraz osób, które otrzymały ulotki edukacyjne Fundacji jest 
trudna do oszacowania, liczbę beneficjentów - osób fizycznych podano szacunkowo.  

Fundacja rozesłała także informacje do około 1000 gmin (osób prawnych) o raku jamy ustnej, o akcjach 
profilaktycznych i dniach otwartych z możliwością wykonania badań przesiewowych w ramach działań 
prozdrowotnych gmin.

W dniu 4 września 2013 r. Fundacja dostała status organizacji pożytku publicznego. Od tego czasu Fundacja nie 
prowadzi działalności gospodarczej (została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS)

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

organizacji

Małgorzata Nowak Niedźwiedzka, 
23.06.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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