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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina BIAŁYSTOK

Powiat BIAŁYSTOK

Ulica UL. ANTONIUK 
FABRYCZNY

Nr domu 34 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-741 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 692394183

Nr faksu E-mail marzdlainnych@gmail.com Strona www www.mydlainnych.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-09-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20020673500000 6. Numer KRS 0000304238

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

Rafał Średziński prezes TAK

Anna Aleksiejczuk wiceprezes TAK

Anna Puchalska skarbnik TAK

Marta Reduta - Pieczywek sekretarz TAK

Dorota Rutkowska - 
Roszkowska

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

Ewelina Grzegorczyk przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Renata Minczewska sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Grześ członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "MY DLA INNYCH"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem
1. Wszechstronna działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich 
otoczenia.
2. Pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności 
osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z 
niepełnosprawnością.
4.Działalność charytatywna.
5.Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza.
6.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a w szczególności osób z 
niepełnosprawnością.
7.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
8.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9.Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
10.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży.
11.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12.Turystyka i krajoznawstwo.
13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
14.Promocja i organizacja wolontariatu.
15.Rewitalizacja.
16.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i 
społecznych. 
17.Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej 
działalność pożytku publicznego poprzez:
1. pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
dorosłych osób z niepełnosprawnością (88.10.Z i 88.99.Z), w tym: 
prowadzenie Klubów Aktywizacji, Zakładu Aktywności Zawodowej, 
organizacji indywidualnego wsparcia asystenckiego w domach oraz 
pozostałej niezbędnej pomocy tym osobom i ich rodzinom 
2. działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób z  
niepełnosprawnością (88.10.Z), ich wszechstronną aktywizacją zawodową 
i wprowadzaniem na rynek pracy, w tym rozwój  idei trenerów pracy oraz 
działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników. (78.10.Z i 78.20Z)
3. pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 
dorosłych osób z niepełnosprawnością (87.30.Z), pomoc społeczną z 
zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z) oraz 
pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę dzieciom oraz 
osobom o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu (87.90.Z), w 
tym: rozwój idei mieszkalnictwa wspomaganego oraz mieszkalnictwa 
chronionego dla ww grup  
4. organizowanie wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu 
osobom  z niepełnosprawnością, ich opiekunom i rodzinom oraz innym 
grupom (85.51.Z i 85.52.Z) 
5. organizowanie specjalistycznego wsparcia i poradnictwa na rzecz osób z 
niepełnosprawnością oraz ich rodzin i otoczenia m.in. z zakresie: 
fizjoterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, terapii ruchowej (86.90.A),  
psychologii i psychiatrii (86.90.E i 86.22.Z), logopedii (86.90.E) i innych
6. prowadzenie placówek edukacyjnych na poziomie wychowania 
przedszkolnego (85.10.Z), szkoły podstawowej (85.20.Z), szkoły 
ponadpodstawowej (85.31.B i 85.31.C i 85.32.A i 85.32.B i 85.32.C) lub 
wspomaganie działalności edukacyjnej placówek już istniejących (85.60.Z)
7. prowadzenie szkoleń i warsztatów wspierających rozwój organizacji 
pozarządowych oraz rozwój idei wolontariatu (94.11.Z i 85.59.B) 
8. organizowanie społeczności lokalnych i wspólnot oraz wsparcie 
techniczne i finansowe szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim 
(94.99.Z)
9. prowadzenie działalności charytatywnej związaniem ze zbieraniem 
funduszy na działalność społeczną (88.99.Z)
 działalność związaną z organizacją targów, wystaw, konferencji i 
kongresów (82.30.Z)
10. prowadzenie programów edukacyjnych, animacyjnych i 
profilaktycznych (85.60.Z)
11. inne działania służące rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia 
(94.11.Z), w tym upowszechnianie w społeczeństwie zasad poszanowania 
praw osób z niepełnosprawnością (94.12.Z)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główne działania realizowane w roku 2018 to:
I. w zakresie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami:
1. prowadzenie Klubów Aktywizacji ON - prowadziliśmy 2 Kluby na terenie Białegostoku, w których łącznie wsparcie otrzymały 
62 pełnoletnie. Kadrę Klubów stanowili: trenerzy aktywności, psycholodzy, psychiatrzy, pracownicy socjalni, asystenci ON. 
Działania kadry wspierali świadomi wolontariusze. 
Formy udzielanego wsparcia: indywidualne i grupowe treningi aktywności oraz TUS, wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, 
indywidualna asystencja, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia organizacji czasu wolnego. 
2. prowadzenie Centrum Wolontariusza ON - przygotowaliśmy wyspecjalizowanych wolontariuszy świadczących usługi osobistej 
asystencji w domach i najbliższym otoczeniu dla potrzebujących mieszkańców Białegostoku z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. 
Główne działania to:
Usługa Wolontariusza ON odbywająca się na zasadach indywidualnej asystentury w domu lub najbliższym otoczeniu osoby 
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potrzebującej;  
Szkolenia i spotkania integracyjne dla wolontariuszy;  
Imprezy integrujące wolontariuszy z podopiecznymi w tym wspólna Wigilia;   
organizacja wewnętrznego Święta Wolontariusza oraz udział w Miejskiej Gali Wolontariatu 
Łącznie 56 osób z niepełnosprawnością otrzymało 5170 godzin wsparcia, udzielonego przez 84 pełnoletnich wolontariuszy. 
3. Realizacja projektu "Asystent Niepełnosprawnego Seniora” - objęto wsparciem 22 niepełnosprawnych seniorów w wieku 60+ 
, na rzecz których zorganizowano wyspecjalizowane usługi osobistej asystencji świadczone przez 2 asystentów seniora oraz 12 
wolontariuszy wspierających 
4. Realizacja projektu “Asystent Osobisty ON” - objęto wsparciem 14 dorosłych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, na 
rzecz których zorganizowano wyspecjalizowane usługi asystencji osobistej świadczone przez 3 asystentów osobistych ON oraz 2 
wolontariuszy wspierających 
5. Prowadzenie 3 mieszkań wspomaganych w lokalach przekazanych na ten cel z zasobów Zarządu Mienia Komunalnego (lokale 
w centrum Białegostoku). Pobyt w mieszkaniach finansowali sami mieszkańcy. Opiekę nad mieszkaniami obejmował 
wyznaczony lider mieszkalnictwa oraz 1 asystent osobisty ON (um zlecenia)
6. Realizacja projektu “Zapewnienie wsparcia osobom chorujących psychicznie po przez prowadzenie mieszkań treningowych” - 
objęliśmy wsparciem łącznie 5 mężczyzn z niepełnosprawnością psychiczną.  
Kadrę projektu stanowili: coach, 2 instruktorów mieszkalnictwa, lekarz psychiatra, którzy udzielali następujących form wsparcia: 
trening psychologiczny, trening umiejętności społecznych, trening twórczego rozwiązywania problemów, trening umysłu, 
trening umiejętności praktycznych, terapia zajęciowa, trening lekowy, trening higieniczny, trening kulinarny, psychoedukacja, 
indywidualne spotkania z coachami, zebrania społeczności, wspólne wyjścia, spotkania z rodzinami/otoczeniem beneficjentów 
projektu 

II. w zakresie aktywizacji zawodowej 
1. prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej "MY DLA INNYCH" ze Sklepem Charytatywnym.
ZAZ zatrudniał 21 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wspieranych przez 4 
trenerów pracy, psychologa i masażystę. 
Podstawowa działalność ZAZ oraz formy udzielanego wsparcia to: rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami w 4 pracowniach: pracownia recyklingu – rękodzieło, wytwarzania własnych przedmiotów z materiałów 
odzyskanych; pracownia fotograficzna – projekty i częściowe wykonanie pocztówek i kartek okolicznościowych, wydruk ulotek, 
zdjęć etc.
pracownia pralnicza – usługi na rzecz ZAZ w ramach czyszczenia darowizn przygotowywanych do sprzedaży w sklepie 
charytatywnym, usługi prania dla dobrych przedsiębiorców;
Sklep Charytatywny – działalność handlowa – sprzedaż własnych wyrobów i otrzymanych darowizn.
Działalność ZAZ została nominowana do konkursu „Lodołamacze 2018” oraz otrzymała przedłużenie Certyfikatu jakości „Zakup 
prospołeczny” .
2. prowadzenie Programu TRENER PRACY - wspieranie w znalezieniu i utrzymaniu miejsc pracy na otwartym rynku pracy 
zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego 
Pod okiem 6 certyfikowanych trenerów i mentora wsparcie otrzymywało regularnie 63 pełnoletnich uczestników z 
niepełnosprawnością intelektualna, psychiczną i ze sprzężeniami. 
Dodatkowe działania w ramach projektu to: spotkania, szkolenia, próbki pracy i staże dla osób z orzeczeniem, pozyskiwanie 
nowych pracodawców, warsztaty prozawodowe, motywacyjne, wsparcie indywidualne i grupowe oraz działania promujące idęę 
zatrudnienia wspomaganego (udział w Targach Pracy, konferencjach audycje w mediach, spotkania w szkołach zawodowych).  
Przez cały rok trwania projektu pozyskano 21 nowych pracodawców i 43 nowych klientów.
3. rozwój idei zatrudnienia wspomaganego - Członkostwo w Ogólnopolskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, 
Członkostwo w Ogólnopolskim Związku Pracodawców ZAZ i innych Przedsiębiorstw Społecznych. Przystąpienie do Podlaskiej 
sieci ZAZ i WTZ

III. realizacja projektów współfinansowanych z EFS
1. Projekt “Zielone Światło” - wsparcie 58 osób z niepełnosprawnością w zakresie treningów aktywności społecznej, wsparcia 
psychologicznego, kursów umiejętności zawodowych oraz staży zawodowych.
2.  Projekt “Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole” w partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym nr 83 w 
Białymstoku - organizacja zajęć rozwojowych dla 125 dzieci przedszkolnych
3. Projekt “W Krainie Zmysłów” w partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym nr  26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-
Kuczyńskiej w Białymstoku - organizacja zajęć rozwojowych dla 120 dzieci przedszkolnych
4. Partnerstwo w realizacji projektu „HAPPY Kids – utworzenie niepublicznego przedszkola w Białymstoku” - pomoc w 
koordynacji działań projektowych 
5. Projekt „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy” realizowany w partnerstwie z 
Polską Federacją Zatrudnienia Wspomaganego na terenie całej Polski.

IV. Obchody 10- lecia Stowarzyszenia “MY DLA INNYCH”
W kwietniu 2018 roku Stowarzyszenie “MY DLA INNYCH” zorganizowało cykl imprez z okazji obchodów 10- lecia swojej 
działalności tj.:
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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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

84 pełnoletnich wolontariuszy

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

200

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Konferencja pt. „Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnością” pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Konferencja odbyła się w dniu  23.04.2018 r. godz. 10.00 – 15.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu w Białymstoku w Białymstoku i wzięło w niej udział wielu uczestników, zaproszonych gości oraz przedstawiciele 
zaproszonych instytucji, organizacji i urzędów, z którymi współpracujemy na co dzień. Gościom wręczyliśmy podziękowania 
oraz drobne upominki. 
2. Bal integracyjny w Restauracji „MOZART” w Białymstoku w dniu 23.04.2018 r. godz. 18.00 – 22.00, na którym bawiliśmy się 
świetnie z kadrą naszych placówek oraz uczestnikami naszych działań. 
3. Msza św. w intencji Stowarzyszenia w dniu 25.04.2018 r. godz. 18.00, którą odprawił nam po znajomości proboszcz 
sąsiadującej z nami parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 45.

V. Inne 
1. członkostwo w Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok - przez ostatnie miesiące roku 2018 prezes MDI pełnił 
funkcję p.o prezesa Federacji 
2. aktywny udział przedstawicieli Stowarzyszenia w spotkaniach Koalicji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w mieście Białystok 
3. Prezes Stowarzyszenia jest również przedstawicielem: wojewódzkiej oraz miejskiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla 
osób w podeszłym wieku i dorosłych osób z 
niepełnosprawnością, w tym: prowadzenie 
Klubów Aktywizacji ON, Zakładu Aktywności 
Zawodowej, organizacji indywidualnego 
wsparcia asystenckiego w domach oraz 
pozostałej niezbędnej pomocy tym osobom i ich 
rodzinom 
2.Organizowanie specjalistycznego wsparcia i 
poradnictwa na rzecz osób z 
niepełnosprawnością oraz ich rodzin i otoczenia 
m.in. z zakresie: fizjoterapii, fizykoterapii, 
masażu leczniczego, terapii ruchowej,  
psychologii i psychiatrii, logopedii i innych

88.10.Z 3 489,64 zł

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Działalność związana z przystosowaniem 
zawodowym osób z  niepełnosprawnością, ich 
wszechstronną aktywizacją zawodową i 
wprowadzaniem na rynek pracy, w tym rozwój  
idei trenerów pracy oraz działalność związana z 
wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników.
- prowadzimy kursy i szkolenia zawodowe, dla 
dorosłych osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, zatrudniamy trenerów 
pracy, którzy wprowadzają osoby z orzeczeniem 
na otwarty rynek pracy, wspierają ich w trakcie 
poszukiwania pracy oraz po jej podjęciu (model 
zatrudnienia wspomaganego), jesteśmy 
miejscem praktyk zawodowych, próbek pracy 
oraz staży dla osób z niepełnosprawnościami.

78.10.Z 1 152,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla 
osób w podeszłym wieku i dorosłych osób z 
niepełnosprawnością, pomoc społeczna z 
zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz pomoc społeczna 
zapewniająca całodobową opiekę dzieciom 
oraz osobom o ograniczonej zdolności 
radzenia sobie samemu, w tym: rozwój idei 
mieszkalnictwa wspomaganego oraz 
mieszkalnictwa chronionego dla ww grup - 
prowadziliśmy 3 mieszkania wspomagane, 
gdzie mieszkały osoby z orzeczeniem o 
niepełnosprawności (w większości 
uczestnicy naszych innych działań oraz 
pracownicy naszego ZAZ), które 
samodzielnie ponosiły koszty utrzymania 
się w mieszkaniu.

87.30.Z 14 644,16 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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, 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

1 47.79.Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - od 4 
lat Stowarzyszenie prowadzi Sklep Charytatywny "MY DLA INNYCH" w Białymstoku (który 
obecnie jest częścią Zakładu Aktywności Zawodowej). W Sklepie sprzedawane są darowizny 
otrzymane od sponsorów indywidualnych i firmy w zmienionej formie (na zasadach 
recyklingu i upcyklingu). Sklep prowadzi sprzedaż ubrań, zabawek, książek, artykułów 
gospodarstwa domowego itp. W sklepie pracują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 
pod kierownictwem trenera pracy.

2 58.19.Z

Produkcja kartek z życzeniami i pocztówek odbywała sie w ramach Zakładu Aktywności 
Zawodowej, w dziale Recyklingu. Do produkcji kartek okolicznościowych, zaproszeń czy 
zestawów weselnych pracownicy ZAZ wykorzystywali materiały odpadkowe otrzymywane z 
segregacji darowizn czy ich przeróbek. Wykonane wytwory sprzedawane były w Sklepie 
Charytatywnym lub przygotowywane na zamówienie odbiorców indywidualnych i firm. 
Produkcją zajmowały się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności pod okiem trenera 
pracy.

3 93.21.Z

Organizacja imprez i festynów oraz innej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, a głównie 
organizacja warsztatów art recyklingowych (biżuteria z guzików i koralików, dywaniki tkane ze 
starych, bawełnianych koszulek, kartki scrapbookingowe itp.) oraz zabaw animacyjnych 
podczas festynów i imprez (tańce integracyjne, zabawy integracyjne, zawody sportowe). 
W ramach ww działalności przeprowadziliśmy kilka działań skierowanych głównie do 
środowiska osób z niepełnosprawnością oraz ich najbliższego otoczenia.
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 220 119,15 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 868 216,90 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 945,59 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 89 094,90 zł

d) przychody finansowe 11,98 zł

e) pozostałe przychody 260 849,78 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 96 442,90 zł

2.4. Z innych źródeł 11,98 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 19 285,80 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19 285,80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 104 378,47 zł

w 
tym:

624 439,81 zł

0,00 zł

490 868,44 zł

989 070,22 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

124,00 zł

7 224,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

89 094,90 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 238 724,69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -242,82 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 38 265,76 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 095 497,85 zł 19 285,80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 629 492,21 zł 19 285,80 zł

2 188,41 zł 0,00 zł

50 829,14 zł

40,00 zł

144 899,15 zł

268 048,94 zł 0,00 zł

1 Mieszkalnictwo wspomagane 14 644,16 zł

2 Projekt "Asystent Niepełnosprawnego Seniora"- wkład własny 805,22 zł

3 Projekt "Zatrudnienie spomagane w praktyce- szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy" - 
wkład własny

1 152,00 zł

4 Doposażenie i wykonanie niezbędnych pomiarów na stanowiskach pracowników merytorycznych 2 684,42 zł

1 Mieszkania wspomagane 1 968,00 zł

2 akcja e-life 593,80 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 38 265,76 zł

0,00 zł

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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

66 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. 0,50 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)

39,96 etatów

25 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

31 osób fizycznych
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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

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.
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w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 511 962,80 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

1 510 882,80 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

1 080,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(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 członków zarządu)

3 383,62 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 693,40 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 579,83 zł

92 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8 osób

84 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 394 898,70 zł

1 375 315,06 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

9 306,39 zł

- inne świadczenia 10 277,25 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 117 064,10 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 394 898,70 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 115 984,10 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

5 500,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Trener Pracy Celem głównym zadania było 
organizowanie i prowadzenie 
zintegrowanych działań na 
rzecz włączenia osób 
niepełnosprawnych na rynek 
pracy. 
Cele szczegółowe: 
1. zwiększenie poziomu 
aktywności społecznej i 
umiejętności podejmowania 
autonomicznych decyzji
2. przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu

Miasto Białystok 237 905,53 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

4 245,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Zapewnienie wsparcia 
osobom chorującym 
psychicznie poprzez 
prowadzenie mieszkań 
treningowych

Celem głównym było wsparcie 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi w formie 
mieszkań treningowych 
zapewniające warunki 
samodzielnego funkcjonowania 
w środowisku i integracji ze 
społecznością lokalną, 
przygotowujące osoby tam 
przebywające pod opieka 
specjalistów do samodzielnego 
życia lub uzyskania 
niezależności umożliwiającej 
funkcjonowanie poza domem 
rodzinnym oraz miejscem na 
tzw. pobyt krótkoterminowy 
dotyczący nieprzewidzianych 
sytuacji życiowych

Miasto Białystok 97 802,26 zł

3 Usługa Wolontariusza ON Celem głównym projektu jest 
wsparcie w codziennym 
funkcjonowaniu dorosłych osób 
z niepełnosprawnościami, 
mieszkających na terenie 
Miasta Białystok,  poprzez 
świadczenie usług 
wolontariackich na ich rzecz. 
Cele szczegółowe: 
1. Zwiększenie samodzielności 
ON w wykonywaniu czynności 
dnia codziennego (zakupy, 
opłaty, drobne porządki 
domowe, czynności 
pielęgnacyjne, wyjścia do 
lekarza, urzędów itp.) poprzez 
wsparcie na zasadach 
indywidualnej asystentury 
2. Wsparcie ON w wypełnianiu 
podstawowych ról

Miasto Białystok 80 000,00 zł

4 Asystent 
Niepełnosprawnego Seniora

Celem projektu jest wsparcie 
aktywności i integracji 
społecznej 20 
niepełnosprawnych 
mieszkańców Białegostoku w 
wieku 60+, poprzez świadczenie 
usługi Asystenta 
Niepełnosprawnego Seniora.

Miasto Białystok 20 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

5 Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej

Wsparcie 12 
niepełnosprawnych 
mieszkańców Białegostoku w 
samodzielnym i niezależnym 
życiu, poprzez świadczenie 
usług asystencji osobistej. 
Cele szczegółowe: 
1. Zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnością w 
wypełnianiu czynności dnia 
codziennego (zakupy, opłaty, 
prace domowe, wyjścia z domu, 
realizacja zainteresowań)
2. Zwiększenie aktywności 
społecznej osób z 
niepełnosprawnością oraz 
mobilizowanie do aktywnego 
spędzania czasu wolnego

Miasto Białystok 25 000,00 zł

6 Zatrudnienie wspomagane w 
praktyce- szkolenia dla 
kandydatów na trenerów 
pracy

Przeszkolenie kandydatów na 
trenerów pracy, celem rozwoju 
zatrudniania wspomaganego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

23 000,00 zł

7 Zakład Aktywności 
Zawodowej "MY DLA 
INNYCH"

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

118 375,86 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Trening Aktywności drogą do 
samodzielności

Zwiększenie samodzielności 
osób z niepełnosprawnościami. 
Wzrost samodzielności i 
aktywności dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, wspieraniem ich 
w wypełnianiu podstawowych 
ról społecznych poprzez różne 
formy terapii zajęciowej i 
rozwój pasji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

288 144,05 zł

2 Zatrudnienie wspomagane w 
praktyce- szkolenia dla 
kandydatów na trenerów 
pracy

Przeszkolenie kandydatów na 
trenerów pracy, celem rozwoju 
zatrudniania wspomaganego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

96 989,55 zł

3 Zakład Aktywności 
Zawodowej "MY DLA 
INNYCH"

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

348 301,90 zł
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

BRAK

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Aleksiejczuk 

Anna Puchalska
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 1

2 Okręgowy Inspektorat Pracy PIP w Białymstoku 3

3 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku 3

2019-07-15
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