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Wąbrzeźno, dnia 25 stycznia 2012 r. 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO  

za 2011 r. 

 

 

 
Pkt 1. 

 

 Fundacja pod nazwą „Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO”, zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona została przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Ryszarda Czeczko w kancelarii notarialnej 

w Wąbrzeźnie przy ulicy Plac Jana Pawła II 17 z dnia drugiego września dwa tysiące piątego 

roku /02.09.2005/, repertorium A Nr 3486/2005. Działa na podstawie przepisów ustawy 

o fundacjach oraz statutu. 

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO z siedzibą w Wąbrzeźnie ul. 

Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie 

została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu 21.11.2005 r. przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000245425. Numer 

REGON Fundacji: 340105626.  

Zarząd Fundacji: 

- Prezes Zarządu Zenon Wilczyński, ul. Grudziądzka 50/38, 87-200 Wąbrzeźno  

- Wiceprezes Mariusz Bartosik, Płużnica 43 B, 87-214 Płużnica 

- Członek Zarządu Anna Maria Mazur, Nowa Wieś Królewska 43/2, 87-214 Płużnica 
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- Sekretarz Zarządu Elżbieta Anna Wiśniewska, Kotnowo 27, 87-214 Płużnica 

- Członek Zarządu Jolanta Małgorzata Szablewska, ul. Spokojna 11, 87-200 

Wąbrzeźno 

   

 

Cel statutowy Fundacji: 

 Celem Fundacji są działania wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, 

poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności 

gospodarczej a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk. 

 

Pkt 2. 

Realizacja celu Fundacji następuje poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 

1. Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich; 

2. Opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;  

3. Wspierania działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;  

4. Promocji obszarów wiejskich; 

5. Mobilizowania ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich; 

6. Upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich; 

7. Rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę 

i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój 

turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 
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Fundacja organizuje i finansuje: 

1. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym 

w szczególności seminaria, szkolenia, konferencje i konkursy; 

2. Imprezy kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służące 

zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej; 

3. Działalność promocyjną i informacyjną w tym: 

a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 

b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

c) tworzenie stron internetowych, 

d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 

reklamowym lub promocyjnym. 

     4. Przedsięwzięcia inwestycyjne wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju. 

  
Fundacja prowadzi bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Fundacja współpracuje 

i prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami 

pozarządowymi i sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji na 

poziomie krajowym i międzynarodowym. Fundacja prowadzi także inne działania 

przewidziane dla Lokalnych Grup Działania. 

 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, 

instytucji i organizacji, zbieżną z jej celami w zakresie dozwolonym dla Lokalnych Grup 

Działania. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

W dniu 25 listopada 2010 r. Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO złożyła do 

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o przyznanie pomocy na 2011 r. na kwotę 

221.559,00 zł. Umowa przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” objętego PROW 

na lata 2007-2013 została zawarta dnia 2 czerwca 2011 r. W trakcie 2011 r. umowa była 

dwukrotnie aneksowana. W celu otrzymania zaliczki na funkcjonowanie LGD wystąpiono o 

gwarancję bankową do Towarzystwa Ubezpieczeń HDI Asekuracja. W związku z 

zabezpieczeniem gwarancyjnym otrzymano zaliczkę w wysokości 151 877,00 zł, co stanowi 
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20% kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację do 

końca czerwca 2015 r. Zaliczka zostanie spłacona w 8 ratach co pół roku do końca grudnia 

2014 r. Rata zaliczki odliczana jest przy rozliczaniu wniosku o płatność składanego co pół 

roku w Urzędzie Marszałkowskim. Do końca 2011 r. wpłynęła refundacja za I półrocze 2011 

r. w wysokości 75 199,89 zł.  

 

W ramach projektu w 2011 r. zostały przeprowadzone następujące działania:  

I. Badania ankietowe. Zlecono przeprowadzenie badania ankietowego nad obszarem 

objętym LSR. Badania składały się z następujących etapów:  

1) Opracowanie narzędzi do badania (kwestionariusza ankiet),  

2) Przygotowanie badania do realizacji w terenie,  

3) Szkolenie ankieterów,  

4) Realizacja badania,  

5) Monitorowanie przebiegu prac ankieterskich w trakcie badania,  

6) Weryfikacja jakości zebranego materiału badawczego,  

7) Opracowanie zebranego materiału (opracowanie raportu, graficzna prezentacja 

danych),  

8) Archiwizacja danych projektu. 

W badaniu wykorzystano jakościowe oraz ilościowe badania empiryczne. Wybrano 

standaryzowaną technikę wywiadu kwestionariuszowego wspomaganą obserwacją 

dokonaną przez ankietera. Czas przeprowadzenia badań obejmował 60 godzin pracy 

ankieterskiej w terenie. Ankieta objęła 180 mieszkańców 9 partnerskich gmin (po 20 osób 

z każdej gminy). Przeprowadzone badanie pozwoliło ocenić stan realizacji programu 

Leader i jego efektywności w naszym regionie, a w szczególności realizację Lokalnej 

Strategii Rozwoju Regionu Wieczno na lata 2009-2015. Ponadto wstępnie zdiagnozowano 

beneficjentów programu i podjęto próbę oceny wskaźników w ramach realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć, 

II. Konkurs fotograficzny. Przeprowadzono konkurs fotograficzny pn.: „Na Rycerskim 

Szlaku”, w trzech kategoriach:  

1) Krajobrazy Regionu Wieczno,  

2) Architektura Regionu Wieczno,  

3) Mieszkańcy Regionu Wieczno.  
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Konkurs miał na celu zwiększenie zainteresowania obszarem LGD zarówno pod 

względem turystycznym, gospodarczym, jak i przyrodniczym. Do konkursu zgłosiło się 

26 uczestników, z tego 25 prac spełniło kryteria konkursowe. Ogółem nadesłano 109 

zdjęć spełniających podane wymagania, w tym: na kategorię I – 74 zdjęcia, na II 

kategorię – 19 zdjęć, na III kategorię – 16 zdjęć. Zwycięzcom zostały wręczone nagrody 

rzeczowe. Konkurs pozwolił lepiej wypromować działalność Fundacji. Wśród 

uczestników konkursu wzrosło również zainteresowanie regionem Wieczno, a prace 

ukazały mieszkańcom regionu piękno i walory obszaru. 

III. Spot filmowy. W Telewizji Bydgoszcz zakupiono spot filmowy, który w ramach 

promocji realizacji LSR regionu Wieczno był 9 krotnie emitowany w programie 

TVB w m-cu wrześniu 2011 r.. Materiał filmowy dostępny jest także na stronie 

Fundacji, studia odbywają się na UMK w Toruniu i trwają od października 2011 r. 

do lipca 2012 r., 

IV. Podnoszenie kwalifikacji pracowników. Kierownika biura skierowano na studia 

podyplomowe w zakresie Pozyskiwania i Zarządzania Funduszami Unijnymi, 

V. Konferencja. Zorganizowano jednodniową konferencję pn.: „Wdrażanie LSR w 

regionie Wieczno” obejmującą lata 2009-2011. Konferencja miała na celu 

podsumowanie dotychczasowych działań oraz przedstawienie uczestnikom zakresu 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

W konferencji uczestniczyli wójtowie gmin partnerskich, partnerzy Fundacji, 

członkowie Rady Fundacji, Rady Programowej, koordynatorzy gminni, członkowie 

organizacji pozarządowych, jak również inni goście. Na konferencję przybyło 41 

zaproszonych gości. Program obejmował trzy prezentacje: „Projekty współpracy”, 

„LSR Regionu Wieczno i efekty wdrażania”, „Projekty realizowane w ramach 

ogłaszanych konkursów”. Konferencja z przerwami kawowymi i obiadową trwała od 

godziny 08:45 do godziny 17:00. 

VI. Szkolenia. Zorganizowano trzy szkolenia dla beneficjentów z zakresu ogłaszanych 

konkursów. Pierwsze szkolenie odbyło się w Grucie 15.06.2011 r. i obejmowało 

tematykę „Małych projektów”. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób. Program 

szkolenia obejmował m.in.: wprowadzenie do zagadnienia podejścia Leader i 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – 

Małe projekty – omówienie ogólnych zasad aplikowania wniosków, omówienie 
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procedury oceny wniosków oraz kryteria wyboru operacji, przygotowanie wniosku 

aplikacyjnego, przeanalizowanie niezbędnych załączników. 

Drugie szkolenie odbyło się w Radzyniu Chełmińskim 28.09.2011 r. Podczas 

spotkania omówione zostało działanie  „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Tematyka szkolenia obejmowała 

zagadnienia dotyczące osi priorytetowej Leader, poszczególnych działań w ramach 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Obszernie zaprezentowano także informacje 

dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Uczestnicy szkolenia 

zostali zapoznani z ekonomicznym planem operacji oraz zasadami wypełniani 

załączników do wniosku. 

Trzecie szkolenie odbyło się w Łasinie w dniu 4.10.2011 r. Obejmowało zagadnienia 

dotyczące działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W szkoleniu 

uczestniczyło 12 osób. Tematyka szkolenia dotyczyła: wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju, zasad przyznawania pomocy dla beneficjentów i kalkulacji kosztów 

kwalifikowanych na przykładzie konkretnych projektów. Omówiono również 

sposoby wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, ekonomiczny plan operacji oraz 

zasady wypełnienia załączników do wniosku. 

VII. Funkcjonowanie biura projektu: 

Realizację zadań wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju obsługuje biuro 

Fundacji, które zatrudnia dwóch pracowników etatowych: 

1) Specjalista ds. projektów. Do obowiązków pracownika należy m.in. przyjmowanie 

wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach ogłaszanych przez LGD 

konkursów, doradztwo dla beneficjentów w zakresie przygotowywania wniosków 

konkursowych w ramach działań Osi 4 Leader, obsługa biura, organizacja posiedzeń 

Rady, Zarządu i Walnego Zebrania Członków oraz współredagowanie wniosków o 

płatność w części merytorycznej. Pracownik biura zatrudniony jest na pełnym etacie, 

2) Kierownik biura. Do obowiązków kierownika biura należy m.in. nadzór nad 

prawidłowym funkcjonowaniem biura, doradztwo dla beneficjentów w zakresie 

przygotowywania wniosków konkursowych w ramach działań Osi 4 Leader, 

koordynacja i organizacja bieżących spraw biura oraz kontakty z Instytucją 

Wdrażającą. Kierownik biura zatrudniony jest na pełnym etacie, 
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3) Księgowa prowadząca obsługę finansową fundacji, zatrudnioną na umowę 

zlecenie. Do obowiązków księgowej należy m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

opisywanie faktur, sporządzanie bilansów, rachunków wyników, sprawozdań 

finansowych, samodzielne prowadzenie spraw księgowo-podatkowych, bieżąca 

weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych oraz prowadzenie spraw 

związanych z kadrami i płacami,  a także przygotowywanie sprawozdań 

finansowych, 

4) Radca prawny. Do obsługi prawnej zatrudniony został na umowę zlecenie radca 

prawny odpowiedzialny za całość obsługi prawnej Fundacji, w tym doradztwo 

prawne, przygotowywanie uchwał oraz weryfikacja prawna pism i zawieranych 

przez LGD umów, 

VIII. Działania promocyjne: 

W ramach promocji działań LGD prowadzono i aktualizowano stronę internetową 

LGD WIECZNO, na której znajdują się także dodatkowe informacje o możliwości 

pozyskania funduszy unijnych z innych źródeł niż PROW. Na stronie Fundacji 

znajduje się również galeria zdjęć przedstawiająca najważniejsze wydarzenia roku 

2011. W ramach promocji w ciągu roku ukazywały się czterokrotnie ogłoszenia 

prasowe informujące o naborze w ramach ogłaszanych konkursów. Zakupiono 

również stand reklamowy. Najważniejszym działaniem promocyjnym była realizacja 

spotu filmowego w TV Bydgoszcz związanego z realizacją LSR w regionie 

Wieczno. Spot składał się z 4 odcinków trzyminutowych: pierwszy – 

wprowadzający, natomiast w trzech kolejnych omówiono i zaprezentowano 

konkretne inwestycje. Spot wyemitowano w programie TVB dziesięciokrotnie od 

07.09.2011 – 27.09.2011 r., 

IX. Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji wzięli udział w konferencji zorganizowanej 

w Warszawie w dniach 21-22.01.2011 r.  pn.: II Mazowiecki Kongres LGD, 

X. Członkowie Zarządu oraz pracownicy biura uczestniczyli w konferencjach, 

warsztatach, debatach i szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski i 

inne podmioty. Uczestniczono także w licznych konsultacjach i spotkaniach 

informacyjnych organizowanych przez Instytucję Wdrażającą, 

XI. Wspólnie z innymi grupami LGD z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

zrealizowano projekt współpracy pod tytułem: „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem 
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LGD”. Projekt został rozliczony i zrefundowany. Folder promuje walory 

turystyczne i przyrodniczo – kulturowe obszarów wiejskich Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego objętego podejściem Leader, 

XII. Nabór wniosków konkursowych. Biuro Fundacji LGD WIECZNO ogłosiło nabór 

wniosków na konkursy obejmujące: „Małe Projekty”,  „Odnowa i rozwój wsi”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. W wyniku naboru na „Małe Projekty” wpłynęło 13 

wniosków, z tego 11 wniosków zostało złożonych do Urzędu Marszałkowskiego 

(2 zostały wycofane przez Wnioskodawców). W wyniku naboru na działanie 

„Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 8 wniosków, wszystkie zostały ocenione 

pozytywnie i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. W wyniku naboru na 

konkurs „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynął 1 wniosek, 

który przekazano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu 

oceny merytorycznej. Natomiast na działanie „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” nie wpłynął żaden wniosek, 

XIII. Posiedzenia Rady Programowej. Biuro zorganizowało 4 posiedzenia Rady 

Programowej, podczas tych spotkań oceniono wnioski pod względem zgodności z 

Lokalną Strategią Rozwoju, 

XIV. Zakupy. W 2011 r. Fundacja zakupiła dodatkowe elementy wyposażenia biura, 

XV. Doradztwo dla Beneficjentów. W 2011 r. udzielono wsparcia doradczego 100 

Beneficjentom. Doradztwo odbywało się w formie telefonicznej oraz bezpośrednio 

w biurze Fundacji. Beneficjentami były osoby fizyczne, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Spośród osób i podmiotów, 

którym LGD udzieliła doradztwa 22 beneficjentów złożyło wnioski o przyznanie 

pomocy, 

XVI. W dniu 28.12.2011 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o 

przyznanie pomocy na rok 2012 w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na kwotę 256.863,74 zł. 
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Pkt 3. 
 

 

LGD WIECZNO uczestniczyło regularnie w pracach Kujawsko - Pomorskiej Sieci Lokalnych 

Grup Działania, w skład której wchodzi 20 Lokalnych Grup Działania. 

 

 

 

Pkt 4. 

 

Fundacja w 2011 r. nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

 

 

Pkt 5. 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

- Darowizny - 2 800,00 zł 

- Funkcjonowanie Fundacji - 317 733,41 zł 

- Projekt współpracy - 5 860,95 zł 

- Pozostałe przychody - 0 zł 

 

 

 

Pkt 6. 

 

W 2011 roku Fundacja poniosła następujące koszty: 

- Koszty realizacji celów statutowych: 219 222,73 zł, w tym:  

1) wynagrodzenia z pochodnymi (umowy o pracę, umowy zlecenie, umowa o dzieło): 

125 472,13 zł 

2) wynagrodzenie Rady Programowej (diety): 1 980,00 zł 

3) podróże służbowe: 5 452,23 zł 
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4) utrzymanie biura: 13 648,59 zł 

5) zakup materiałów biurowych: 3 417,69 zł 

6) zakup wyposażenia do biura: 2 794,04 zł 

7) ubezpieczenie majątku: 640,00 zł 

8) utrzymanie domeny i serwera: 492,00 zł 

9) gwarancja bankowa i opłaty bankowe: 8 651,23 zł 

10) wydarzenia promocyjne i kulturalne 29 088,42 zł, w tym: 

- konferencja: 4 642,06 zł 

- konkurs fotograficzny: 4 105,97 zł 

- ogłoszenia prasowe: 590,40 zł 

- spot filmowy: 18 999,99 zł 

- zakup standu reklamowego: 750,00 zł 

11) szkolenia dla pracowników i Zarządu: 960,00 zł 

12) szkolenia dla beneficjentów: 3 371,76 zł 

13) studia podyplomowe kierownika biura: 2 441,29 zł 

14) badania nad obszarem objętym LSR: 6 000,00 zł 

15) realizacja „projektu współpracy”: 5 860,95 zł 

16) amortyzacja: 8 179,13 zł 

17) pozostałe koszty: 773,27 zł 

- Wydatki administracyjne: 0 

- Koszty działalności gospodarczej: nie dotyczy 

- Pozostałe koszty: 0 

 

 

 

Pkt 7. 

 

Dane dotyczące Fundacji za 2011 rok: 

- liczba osób zatrudnionych w Fundacji na umowę o pracę: 2 (kierownik biura oraz 

pracownik biurowy), 

- łączną kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: 62 472,13 zł 
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- wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 2 członkom zarządu (umowy 

zlecenia): 32 400,00 zł 

- liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenia i o dzieło: 4, natomiast umów: 5 (jedna 

osoba posiada 2 umowy) 

-  wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło: 30 600,00 zł 

-  udzielone przez fundację pożyczki pieniężne: 0 

-  kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 77 653,46 zł 

- wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 0 

- nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie: fundacja nie nabywała nieruchomości  

- nabyte pozostałe środki trwałe: wartość – 3 499,75 zł 

- wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

 Aktywa na dzień 31.12.2011 r.: 91 250,75 

zł w tym aktywa obrotowe: 77 653,46 zł 

 Pasywa na dzień 31.12.2011 r.: 91 250,75 zł, w tym wynik netto za rok 

obrotowy – 107 171, 63 zł , i zobowiązania 56 000,00 zł. 

Nadwyżka  przychodów nad kosztami z działalności przeznaczona zostanie 

w całości na realizację celów statutowych. 

 

 

 

 

Pkt 8. 

 

 Fundacja złoży w terminie do 31.03.2012 r. deklaracje CIT-8 i CIT-0 do Urzędu 

Skarbowego. Fundacja nie zalega z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 

Urzędu Skarbowego.  
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Pkt 9. 

Informacje o przeprowadzonych kontrolach 

Dnia 1 czerwca 2011 r. w Biurze Fundacji została przeprowadzona kontrola przez 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Kontroli podlegały wnioski o płatność. Czynności 

kontrolne, przeprowadzone w związku z zakończeniem weryfikacji wniosku o płatność w 

ramach PROW na lata 2007-2013, polegały na sprawdzeniu realizacji operacji ujętej we 

wniosku o płatność oraz weryfikacji zobowiązań Beneficjenta. W trakcie kontroli nie 

stwierdzono żadnych braków oraz uchybień. 

Dnia 23 stycznia 2012 r. w Biurze Fundacji został przeprowadzony audyt z Urzędu 

Marszałkowskiego. Polegał on na kontroli dokumentów, m.in.: umów zleceń, zakresu 

obowiązków pracowników, kart doradztwa, ankiet monitorujących przebieg realizacji LSR. 

Audytor zapoznał się również z raportem z badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 r. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych zaniedbań ani uchybień. Zalecono umieszczanie 

zapytań ofertowych na stronie internetowej LGD Wieczno w celu zapewnienia równych szans 

wszystkim zainteresowanym oferentom. 

 

 

Wiceprezes  Zarządu 
 

(-)Mariusz Bartosik 

Prezes Zarządu 
 

(-)Zenon Wilczyński 
  
 


