
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-04-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina SOSNOWIEC

Powiat SOSNOWIEC

Ulica UL. 1 MAJA Nr domu 38 Nr lokalu 72

Miejscowość SOSNOWIEC Kod pocztowy 41-200 Poczta SOSNOWIEC Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@okiemwilka.org Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-05-16

2018-11-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36448315000000 6. Numer KRS 0000618313

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

Anita Czech Prezes TAK

Małgorzata Wójcik Wiceprezes TAK

Katarzyna Łukaszewska 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

Małgorzata Maciejewska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Justyna Balcerowicz Sekretarz TAK

Karolina Piątek Członek TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PSÓW PÓŁNOCY OKIEM WILKA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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)

1.  Celami Stowarzyszenia są:
1.1 Działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi, oraz zapewnienie im właściwej 
opieki.
1.2 Niesienie pomocy zwierzętom szczególnie potrzebującym w tym skrzywdzonym i       bezdomnym.
1.3 Udzielanie pomocy schroniskom i osobom fizycznym, które niosą pomoc zwierzętom bezdomnym.
1.4 Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.
2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej przez:
2.1 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Bezpośrednią pomoc dla zwierząt bezdomnych, chorych i skrzywdzonych, w szczególności psów ras północnych i 
psów w typie tych ras. )
      Psy będące pod bezpośrednią opieką stowarzyszenia mają zapewnione: 
      2.1.1. Bezpieczne schronienie.
      2.1.2. Leczenie i diagnozowanie.
      2.1.3. Pomoc behawioralną w przypadku psów problematycznych.
2.2 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt. Szkolenie wolontariuszy i promowanie ich działań. )
2.3 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt przez wyszukiwanie dla nich odpowiednich opiekunów.
2.4 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozrodowi zwierząt.)
2.5 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z właściwymi instytucjami 
państwowymi i innymi organizacjami.)
2.6 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Współpraca z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami 
związanymi z opieką nad zwierzętami.)
2.7 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w 
tworzeniu aktów prawnych z tym związanych i ich opiniowanie.)
2.8 Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (Edukacja 
społeczeństwa w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.)
2.9 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz imprez sportowych promujących aktywny tryb 
życia.)
2.10 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Prowadzenie aukcji internetowych na cele statutowe.)
2.11 Kod PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. (Działalność wydawniczą.)
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej przez:
3.1 Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
(Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz imprez sportowych promujących aktywny tryb 
życia.)
3.2 Kod PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. (Działalność wydawniczą.)

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

4985

0
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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

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

Psy schroniskowe potrzebujące wsparcia behawioralnego oraz weterynaryjnego.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 promocja i organizacja wolontariatu W roku 2021 zostało podpisanych 9 umów 
wolontariackich. Wielokrotnie odbywały się wyjazdy 
wolontariuszy z psami schroniskowymi w Beskidy, Jurę 
Krakowsko-Częstochowską, do Doliny Jamny, Lasu 
Murckowskiego, Uroczyska Buczyna. Zostały zakupione 
zabawki i gryzaki do pracy wolontariuszy z psami oraz 
sprzęt (smycze, szelki). Wolontariusze brali udział w 
szkoleniu z pierwszej pomocy dla zwierząt 
organizowanej przez FIVET w Będzinie. Jak co roku 
zorganizowane zostało wydarzenie Mikołajkowe do 
psów ze schroniska mające na celu  obdarowanie ich 
prezentami. Wielokrotnie odbywały się sesje 
fotograficzne psów schroniskowych w tym sesja w 
"chmurkach" w budynku schroniska w Rudzie Śląskiej. 
Zakupione zostały również adresówki dla 
podopiecznych stowarzyszenia na wypadek ucieczki psa 
podczas dłuższej wycieczki . Braliśmy udział w szkoleniu 
wolontariatu schroniskowego i omawialiśmy cel naszej 
grupy i zasady jej działania oraz pracy z psami trudnymi. 
Od grudnia 2021 roku wolontariusze co dzień 
wyprowadzali 2 psy schroniskowe- Axel i Floki. Psy 
zostały zgłoszone jako agresywne wobec pracowników.

0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Wolontariusze w maju 2021roku wzięli udział w 
Jaworznickim Dogtrekkingu OKIEM WILKA TEAM z 
psami schroniskowymi. Założona została grupa 
adopcyjnych domków na Fb "OKIEM WILKA co z ciebie 
wyrośnie" służąca m.inn przekazywaniu sobie informacji 
w tym informacji o planowanych wyjazdach, spacerach 
z psami. W Lutym zamieściliśmy na naszym profilu cykl 
"Spacerowe ABC" majacy na celu uzmysłowienie 
ludziom na czym tak naprawdę polega spacer z psem- o 
ilości , jakości i długości spacerów. Wielokrotnie 
spotykaliśmy się na długich spacerach i wyjazdach z  
naszymi byłymi podopiecznymi i ich opiekunami.

0,00 zł
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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 zysków i strat) 39 720,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 39 710,64 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 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

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

W roku 2021 diagnozowanych i leczonych było 10 psów 
(Lumi, Axel, Czoko, Szaman, Tofu, Balto, Hacziko,Loki, 
Ori, Heaven). Suplementy na stawy dostawały 3 psy - 
Axel, Czoko, Heaven. Suplementy na uspokojenie 
dostawały 2 psy -Lumi i Mei. Wykonano rezonans 
magnetyczny głowy Szamana ze względu na jego 
agresywne zachowania. Wynik nie wykazał 
nieprawidłowości. Przeprowadzone było również 
badanie okulistyczne Szamana, które również nie 
wykazało odchyleń. Zostały wykonane 2 operacje- Tofu - 
amputacja paluszka, Czoko- usunięcie śledziony. 
Wykonano 1 kastrację - Ori. Loki miał wykonane echo 
serca, które nie wykazało nieprawidłowości. Hacziko 
miał wykonany zabieg okulistyczny - implantacji rogówki 
oka. Kilka razy nasi podopieczni spotykali się z 
zoopsychologiem celem oceny ich zachowania i 
wniosków do dalszej pracy z nimi. Psy oceniane jako 
agresywne miały kilka ocen zoopsychologów. Psy chore 
-Czoko - dostały karmę specjalistyczną =hepatic. W roku 
2021 odbyły się dwie interwencje - w Dobieszowicach i 
w Katowicach. W obu przypadkach nie stwierdzono 
nieprawidłowości. W roku 2021  2 psy przebywały na 
hotelu -Axel i Czoko. W domach tymczasowych 
przebywało 6 psów: Iskra, Hacziko, Shelby, Tofu, Loki, 
Mei. W roku 2021 nowe domy znalazło 17 psów.

0,00 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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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 10,00 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 7 940,60 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7 940,60 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)

29 885,77 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 677,29 zł

0,02 zł

1 Rozliczenie 1 % łączna kwota 7940,60 zł
28.08.21 F-ra nr 2/8/2021 Przychodnia Kati - usługi weterynaryjne - Axel - 253,00 zł
18.06.21 F-ra nr 33/2021 Weterynarz Maciej Szpak- usługi weterynaryjne - Hacziko - 405,00 zł
08.07.21 F-ra 123/KCW/2021 Katedra Chorób Wewnętrznych - usługi weterynaryjne - Hacziko - 
278,00 zł
19.10.21 F-ra nr FA/20/10/2021 Sallivet - suplementy Axel - 539,18 zł
16.10.21 F-ra 2/10/2021 Przychodnia Kati - usługi weterynaryjne Czoko - 674,00 zł
25.10.21 F-ra nr FV/000157/21 Weterynarz Imioło - usługi weterynaryjne Tofu - 832,00
16.10.21 F-ra nr 1/10/2021 Przychodnia Kati - usługi weterynaryjne Szaman - 200,00 zł
09.11.21 F-ra nr FV/000170/21 Weterynarz Imioło - usługi weterynaryjne Tofu - 465,00 zł
06.10.21 F-ra nr 17/21/PD American Heart - rezonans Szaman - 900,00 zł
23.11.21 F-ra nr 1/11/2021 Przychodnia Kati - Usługi weterynaryjne Haeven , Lumi i Axel - 270,00 
zł
10.11.21 F-ra nr 130/01/2021 Optovet - Usługi weterynaryjne Hacziko - 400,00 zł
10.11.21 F-ra nr 129/01/2021 Optovet - Usługi weterynaryjne Hacziko - 600,00 zł
06.12.21 F-ra nr FA/60/12/2021 Zookrak - zakup karmy Czoko - 552,79 zł
30.11.21 F-ra nr 07/2021 Przychodnia Weterynaryjna Schneider - Usługi weterynaryjne Loki - 
260,00 zł
15.12.21 F-ra nr KF/2021/12/5335 - Log-IN - zakup karmy Loki - 215,89 zł
20.12.21 F-ra nr A011/12/2021 PRODOG - zakup sprzętu dla domów tymczasowych -1099,50 zł
RAZEM F-RY 7944,36 zł
KWOTĘ 3,76 DOPŁACONO ZE ŚRODKÓW STOWARZYSZENIA

7 940,60 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) 33 563,08 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 6 157,56 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

0 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

18 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

0,00 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)

13 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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

Anita Czech Data wypełnienia sprawozdania 2022-04-07
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