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Sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

 
Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167 oraz z 2022 r. poz. 2185) 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 

 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–); 

 Pola wyboru należy uzupełnić przez wstawienie pojedynczego znaku X. 

 

Nazwa organu sprawującego nadzór: 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” 

2. Adres siedziby i 
dane kontaktowe 

1. Kraj: 

Polska 
2. Województwo: 

mazowieckie 
3. Powiat: 

żyrardowski 

4. Gmina: 

Mszczonów 
5. Ulica: 

Szkolna 
6. Nr domu: 

49 

7. Nr lokalu: 

– 
8. Miejscowość: 

Lutkówka 
9. Kod pocztowy: 

96-323 

10. Nr telefonu (fakultatywne): 

– 
11. Adres poczty elektronicznej: 

fundacja@nomos.org.pl  
12. Nr faksu (fakultatywne): 

– 

13. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): 

– 
 

14. Adres strony internetowej (jeżeli fundacja posiada stronę www) 

www.nomos.org.pl  

3. Nr REGON: 

386290674 
4. Data 
wpisu 
do KRS: 

15.06.2020 

5. Nr KRS: 

0000845839 
 

6. Dane członków 
zarządu fundacji / 
dane likwidatora 
(według 
aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Radosław Botev Prezes Zarządu 

za rok 2022 
 

Załącznik do uchwały nr 3/2023 Zarządu Fundacji 
Kontroli Społecznej „Nomos” 



 
 

7. Numer NIP 
fundacji 8381871947 

8. Wszystkie cele 
statutowe fundacji 

 propagowanie standardów państwa prawa 

 działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich 

 monitorowanie działalności organów administracji publicznej pod względem 
poszanowania praw obywateli 

 zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i 
instytucje publiczne 

 wspieranie budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela 

 działania na rzecz zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie 
transparentności życia publicznego 

 działalność na rzecz wolności prasy i środków masowego przekazu oraz swobody 
wypowiedzi 

 monitorowanie działalności organów samorządu terytorialnego i instytucji 
samorządowych pod względem poszanowania interesu lokalnych społeczności 

 upowszechnianie wiedzy o działalności organów administracji publicznej oraz 
instytucji rządowych i samorządowych 

 podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa 

 pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi 

 prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie działalności władzy publicznej 

 działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich 
pochodzenia 

 promocja turystyki i krajoznawstwa 

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym (dane odnoszą się do faktycznie 

wykonywanej działalności w roku sprawozdawczym) 

1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

Sposoby realizacji celów faktycznie wykorzystywane w 2022 roku (według brzmienia w statucie): 
• działalność prasowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tj. Dz.U. 2018 

poz. 1914) oraz pozostała działalność wydawnicza, 
• analizowanie i rozpowszechnianie informacji sektora publicznego  
• propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,  
• kierowanie do organów władzy publicznej skarg, wniosków, petycji i innych wystąpień 

przewidzianych przepisami prawa,  
• wszczynanie postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych oraz innych 

postępowań przewidzianych przepisami prawa  
• zawiadamianie właściwych organów i instytucji o stwierdzonych nieprawidłowościach i naruszeniach 

prawa,  
• udział w konsultacjach społecznych, w szczególności opiniowanie projektów aktów normatywnych,  
• współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie rozpowszechniania informacji  

 
 
W 2022 roku Fundacja kontynuowała wydawanie czasopisma internetowego „Echo Mszczonowa” pod 
adresem www.e-mszczonow.info.pl o tematyce lokalnej, koncentrującej się m.in. na działaniach 
miejscowych władz publicznych. W czasopiśmie ukazały się artykuły:  

• „Uchodźcy a religia w szkołach” – dotyczący problematyki zapewniania nauczania lekcji religii 
niekatolickich, w szczególności religii prawosławnej, dla uchodźców wojennych z Ukrainy; 



 
 

• „Rewizja po żyrardowsku” – dotyczący nieprawidłowości w składzie komisji Rady Powiatu 
Żyrardowskiego; 

• „Projekt budowlany jako informacja publiczna” – dotyczący orzecznictwa sądowego w sprawie 
możliwości uzyskania dostępu do projektu budowlanego w trybie przepisów ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

Ponadto na powiązanym z czasopismem kanale YouTube ukazał się materiał dotyczący protestu 
mieszkańców przeciwko realizacji tzw. „Zagłębia Śmieciowego” w gminie Mszczonów oraz skierowana do 
opozycji wypowiedź burmistrza Mszczonowa na sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie. Na powiązanym z 
czasopismem profilu w portalu Facebook ukazała się ponadto informacja o liczbie cudzoziemców 
zameldowanych na terenie gminy Mszczonów. 
 
Powyższymi działaniami realizowano cele statutowe: 

• upowszechnianie wiedzy o działalności organów administracji publicznej oraz instytucji rządowych i 
samorządowych  

• podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa  
• pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi  
• działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich pochodzenia  
• monitorowanie działalności organów samorządu terytorialnego i instytucji samorządowych pod 

względem poszanowania interesu lokalnych społeczności  
 
Niezależnie od powyższego Fundacja skierowała do Wojewody Mazowieckiego (z kopią do wiadomości 
Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie) skargę na działalność Rady Powiatu Żyrardowskiego dotyczącej 
nieprawidłowego składu osobowego jej komisji.  
Działaniem tym realizowano cel statutowy: 

• zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i instytucje publiczne  
 
Fundacja uzyskała ponadto z Instytutu Pamięci Narodowej  materiały archiwalne, dotyczące 
przypadków pomocy udzielanej żydom w okresie II wojny światowej na terenie gminy Mszczonów. 
Materiały te – wraz z materiałami uzyskanymi w poprzednich latach – mogą w przyszłości posłużyć jako 
podstawa publikacji na ww. temat. 
Działaniem tym realizowano cel: 

• pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi  
 
Fundacja skierowała także do Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie wniosek o udostępnienie 
informacji prasowej w sprawie podwyżki opłat za energię cieplną dla lokatorów. Żądane informacje mają 
posłużyć jako podstawa do napisania artykułu prasowego. 
Działaniem tym realizowano cel: 

• pobudzanie zainteresowania społeczeństwa sprawami lokalnymi  
 
Fundacja skierowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgłoszenie lobbingowe dotyczące 
zainteresowania pracami nad projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. W 
zgłoszeniu przedstawiono szereg uwag do projektu. 
Działaniem tym realizowano cel: 

• działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich  
• monitorowanie działalności organów administracji publicznej pod względem poszanowania praw 

obywateli  
 
Fundacja skierowała wnioski o udostępnienie informacji publicznej do następujących organów i instytucji:  

a) Prokurator Rejonowy Warszawa-Mokotów – w sprawie dotyczącej umorzonego śledztwa z 
zawiadomienia Fundacji (odmowa udostępnienia ze względu na nadal trwające czynności); 



 
 

b) dyrektor Szkoły Podstawowej im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie oraz dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie – w sprawie uczniów przyjętych do tych 
szkół po dacie inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (materiały te posłużyły następnie do napisania 
artykułu prasowego); 

c) Prokurator Okręgowy w Płocku i Prokurator Rejonowy w Płocku – w sprawie śledztwa dotyczącego 
przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników Starostwa Powiatowego w 
Żyrardowie i Burmistrza Mszczonowa; 

d) Rzecznik Praw Obywatelskich – w sprawie udostępnienia pism Burmistrza Mszczonowa i Starosty 
Powiatu Żyrardowskiego dotyczących tzw. „Zagłębia Śmieciowego” w Mszczonowie (zbieranie 
materiałów do ewentualnej publikacji prasowej); 

e) Burmistrz Mszczonowa – w sprawie cudzoziemców zameldowanych w gminie Mszczonów (dane 
opublikowano następnie na profilu w portalu Facebook); 

f) Minister Obrony Narodowej – w sprawie dotyczącej odmowy przekazania komisji sejmowej 
informacji o obronności państwa w obecności posła na Sejm RP Grzegorza Brauna; 

g) Komendant Miejski Policji w Krakowie – w sprawie działań Policji w czasie protestu przed 
Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie; 

h) Rada Gminy w Wilkowicach – w sprawie udostępnienia materiałów dotyczących skargi Fundacji na 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach. 

Fundacja skierowała ponadto skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na 
bezczynność Ministra Obrony Narodowej w zakresie realizacji wspomnianego wyżej wniosku Fundacji.  
 
Powyższymi działaniami realizowano cele: 

• działania na rzecz zwiększenia dostępności informacji publicznej i wspieranie transparentności życia 
publicznego  

• monitorowanie działalności organów administracji publicznej pod względem poszanowania praw 
obywateli  

 
Fundacja zakończyła pracę nad publikacją naukową dotyczącą orzecznictwa sądowego w sprawach 
dotyczących odmowy publikacji aktów normatywnych w Dzienniku Ustaw. Publikacja ukaże się w styczniu 
2023 r. 
Działaniem tym realizowano cel: 

• prowadzenie badań i analiz naukowych w zakresie działalności władzy publicznej  
 
Fundacja złożyła skargę do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na działalność Burmistrza Ustrzyk 
Dolnych w sprawie wydania przez burmistrza zakazu korzystania z rekomendowanego przez MEN 
podręcznika do przedmiotu „historia i teraźniejszość”. Następnie opublikowano i zanalizowano materiał z 
sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, na której rozpatrywano skargę Fundacji – artykuł dostępny jest 
na stronie internetowej www.nomos.org.pl w zakładce „Działania”. 
Fundacja złożyła ponadto skargę do Rady Gminy w Wilkowicach na działalność dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi w Wilkowicach w sprawie żądania od 
rodziców informacji dotyczących przyczyn nieuczęszczania uczniów na lekcje religii. Po uzyskaniu 
dodatkowych materiałów zostanie opublikowana analiza stanowiska Rady w tym zakresie. 
 
Powyższymi działaniami realizowano cele: 

• propagowanie standardów państwa prawa  
• podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa  
• działalność na rzecz ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich  
• monitorowanie działalności organów administracji publicznej pod względem poszanowania praw 

obywateli  
• zapobieganie i zwalczanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej i instytucje publiczne  



 
 

• wspieranie budowy administracji publicznej przyjaznej dla obywatela  
 
Fundacja kontynuowała prowadzenie portalu internetowego „Forum Viatoris” dostępnego pod adresem 
www.forumviatoris.org.pl o tematyce podróżniczej. Fundacja otrzymała w darowiźnie prawa autorskie do 
kolejnych zamieszczonych tam tekstów podróżniczych – opublikowano materiały dotyczące Litwy i 
Czarnogóry. 
Na powiązanym z portalem kanale YouTube ukazały się wydane przez Fundację materiały filmowe: 

- Radosław Botev, Czarnogóra i Kosowo, Forum podróżnika odc. 3, ISBN: 978-83-958219-1-2 
- Radosław Botev, Wschodnia Turcja, Forum podróżnika odc. 4, ISBN: 978-83-958219-2-9 

 
Nadto Fundacja otrzymała prawa autorskie do ok. 1460 zdjęć z Polski i z całego świata, które zostały przez 
Fundację przesłane do repozytorium wolnych mediów Wikimedia Commons celem udostępnienia każdemu 
na tzw. wolnej licencji. 
 
Powyższymi działaniami realizowano cele: 

• działalność na rzecz integracji cudzoziemców i popularyzacja wiedzy o krajach ich pochodzenia; 
• promocja turystyki i krajoznawstwa. 

2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 
Przyjęcie uchwały Zarządu nr 2/2022 w sprawie zasad zwrotu zwiększonych nakładów na planowaną podróż 
zagraniczną Prezesa Zarządu w związku z ryzykiem odwołania lotów w lipcu 2022 r. Na mocy tej uchwały 
wypłacono Prezesowi Zarządu kwotę 70 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Informacja o tym, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą w 
okresie sprawozdawczym (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku 

zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 5 oraz część III 

rubrykę 3) 

NIE X TAK  

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS w okresie 
sprawozdawczym (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz 

z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Czy zarząd lub rada fundacji w okresie sprawozdawczym podejmował uchwały (jeśli tak, to należy dołączyć odpisy 

wszystkich  uchwał podjętych w okresie objętym sprawozdaniem) 
W okresie sprawozdawczym Zarządu Fundacji podjął 2 uchwały (odpisy w załączeniu). 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

1. Łączna kwota uzyskanych 
przychodów (suma punktów a-c) 

Kwota (w podziale na formy 

płatności) 

Inne formy przychodu  

Przelew 
(dotyczy wszystkich 

rodzajów płatności 

bezgotówkowych) 

Gotówka Wartość innych form przychodu 

2655,40 zł 0,00 zł 2116,00 zł 

a. Przychody z działalności 
statutowej 

2655,40 zł 0,00 zł 2116,00 zł 

b. Przychody z działalności 
gospodarczej 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

c. Pozostałe przychody  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów    

a. Przychody z działalności odpłatnej 
w ramach celów statutowych 

33,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w 
tym: 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

- ze środków budżetu państwa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

- ze środków budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

c. Ze spadków, zapisów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

d. Z darowizn 2522,40 zł 0,00 zł 2116,00 zł 

e. Z innych źródeł (wskazać jakich) 

100 zł (zwrot 
kosztów sądowych 
zasądzonych od 
strony przeciwnej) 

0,00 zł 0,00 zł 

3. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą 

a. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. 
przychody z działalności gospodarczej minus koszty 

działalności gospodarczej) 

– 



 
 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z 
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł 

– 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy 

płatności) 
Inne formy kosztów 

Przelew 
(dotyczy wszystkich 

rodzajów płatności 

bezgotówkowych) 

Gotówka Wartość poniesionych kosztów 

1008,50 zł 0,00 zł 2534,43 zł 

1. Koszty realizacji celów 
statutowych 

294,90 zł 0,00 zł 2531,43 zł 

2. Koszty administracyjne (czynsze, 

opłaty pocztowe, telefoniczne itp.) 
201,21 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Koszty działalności gospodarczej 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. Pozostałe koszty  512,39 zł 0,00 zł 3,00 zł 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób zatrudnionych w 
fundacji na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

0 

2. Liczba osób zatrudnionych 
wyłącznie w ramach działalności 
gospodarczej 

0 

3. Łączna kwota wynagrodzeń 
(brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z 
pochodnymi od wynagrodzeń) 

70,00 zł 

a. Z tytułu umów o pracę (z 

podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, 

z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych 

wyłącznie w działalności 

gospodarczej) 

0,00 zł 

b. Z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł 



 
 

c. Wysokości rocznego lub 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów 
fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą 
(z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia) 

Łącznie w całym roku wypłacono Prezesowi Zarządu kwotę 70,00 zł 
tytułem zwrotu kosztów podróży – na podstawie uchwały Zarządu. 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek 
pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie 

pole, w przypadku zaznaczenia pola 

TAK należy wypełnić rubryki 2-4) 

NIE X TAK  

2. Wysokość udzielonych pożyczek 
pieniężnych 

– 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i 
warunków przyznania pożyczek 
pieniężnych 

– 

4. Statutowa podstawa udzielenia 
pożyczek pieniężnych (należy 

zacytować odpowiedni przepis 

statutu) 

– 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego (należy 

podać dane na koniec roku sprawozdawczego)  
2074,89 zł 

2. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) w 
przypadku rachunku członka SKOK  (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)  
– 
 
 
 
 
 
3. Wysokość kwot zgromadzonych w gotówce 
 (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

0,00 zł 
 
 
 
 
 



 
 

4. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek 

5. Dane o nabytych 
nieruchomościach, ich przeznaczeniu 
oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

6. Nabyte pozostałe środki trwałe 

0,00 zł 0,00 zł prawa autorskie do materiałów 
prasowych i naukowych: 
wartość zaktualizowana po 
amortyzacji na dzień 
31.12.2022 r.: 2603,49 zł 

7. Dane o wartościach aktywów i 
zobowiązań fundacji ujętych we 
właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
na dzień kończący bieżący i poprzedni rok 
obrotowy  

Aktywa Zobowiązania 
Fundacja nie składa sprawozdań 
finansowych, ponieważ prowadzi 
uproszczoną ewidencję przychodów i 
kosztów. Brak jest jednak bieżących 
zobowiązań i bieżących należności. 

Fundacja nie składa sprawozdań 
finansowych, ponieważ prowadzi 
uproszczoną ewidencję 
przychodów i kosztów. Brak jest 
jednak bieżących zobowiązań i 
bieżących należności. 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone - dotacje i zamówienia publiczne) oraz informacja o wyniku finansowym tej 

działalności
1 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dane powinny być spójne z danymi finansowymi podawanymi w części III pkt 2 lit. b. 



 
 

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym 
1. Z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

 
Za rok 2022 fundacja opłaciła wszystkie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.  
 
 
 
 
 
 
2. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Za rok 2022 fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8. 

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją 
obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 

593, z późn.zm.) – zaznaczyć odpowiednie pole, w 

przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić 

część XI. 

 

 

NIE X TAK  

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty 
i kwoty operacji 
 

Nie było płatności przekraczających równowartość 10 000 euro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona 
kontrola (zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku 

zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wypełnić rubrykę 2) 
NIE X TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (pozytywne i negatywne wraz ze wskazaniem podmiotu 

przeprowadzającego kontrolę) 
– 

 
 
 
 
 
 
………………………………………                                …………………………………… 
podpisy członków zarządu fundacji*           podpisy członków zarządu fundacji* 

 
 
 
Lutkówka, 2 stycznia 2023 r. 

miejscowość, data  

*podpisy członków zarządu fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie fundacji  
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