Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529)
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1. O Fundacji
1.1.

Dane Fundacji

Nazwa fundacji: FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPPOŁECZNEJ
Siedziba i adres: KATOWICE 40-748, UL. KANAŁOWA 32 B,
Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział
Gospodarczy KRS w dniu 18 sierpnia 2008, numer KRS: 0000311019
Numer REGON: 240989893

Numer NIP: 9542646743

Rachunek bankowy: Credit Agricole – numer konta: 26 1940 1076 3055 9655 0000 0000
Od 28.11.2016 r. Fundacja posiada Oddział terenowy w Tychach, ul. Klonowa 11. Oddział nie
ma osobowości prawnej.

1.2.

Władze Fundacji

Rada Fundacji w składzie:
Michał Szafrański – Przewodniczący Rady
Grzegorz Krzyżowski – członek Rady
Ilona Opaszowska – członek Rady
Zarząd Fundacji w składzie:
Katarzyna Loska-Szafrańska – Prezes Fundacji
Piotr Stoły – Wiceprezes Fundacji
Zofia Kastelik-Krzyżowska – Wiceprezes Fundacji.
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1.3.

Cele statutowe Fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie trzeciego
sektora oraz osób de faworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń oraz
innych form działalności oświatowej i informacyjnej.
2. Prowadzenie doradztwa, poradnictwa specjalistycznego i udzielanie informacji
w zakresie ekonomii społecznej.
3. Prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczej.
4. Organizowanie akcji promocyjnych, kampanii społecznych, imprez masowych
upowszechniających ideę ekonomii społecznej.
5. Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów między przedstawicielami różnych
krajów, społeczności i związków wyznaniowych, które służyć mają nawiązaniu
współpracy, wsparciu rozwoju ekonomii społecznej, demokracji, społeczeństwa
obywatelskiego, miejsc pracy, edukacji, zapobieganiu nierównościom społecznym.
6. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom
w ramach prowadzonych programów grantowych.
7. Aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na
wsparcie celów statutowych Fundacji.
8. Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza internetu w kierunku
rozwoju ekonomii społecznej.
9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wszelkim formom dyskryminacji,
w tym rasowej, płciowej.
10. Upowszechnianie wiedzy i rozwiązań w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn
we wszystkich sferach życia.
11. Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale
bez pracy), osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży
oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia i pozostającym w trudnej
sytuacji życiowej.
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12. Inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na
integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym
oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.
13. Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, naukowymi,
społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz
podmiotami gospodarczymi w zakresie wymiany informacji, doświadczeń,
realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz udzielania pomocy w obszarze celów
działania Fundacji.
14. Wzmacnianie i promocja rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości,
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym min. poprzez realizację doradztwa
zawodowego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.
15. Realizacja przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
16. Podejmowanie

działań

na

rzecz

rodziny,

macierzyństwa,

rodzicielstwa,

upowszechniania i ochrony praw dziecka;
17. Podejmowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców, mniejszości narodowych
i etnicznych
18. Prowadzenie placówek na rzecz osób potrzebujących, w tym zwłaszcza osób
starszych , niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, samotnych matek.
19. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego,
20. Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii.
21. Podejmowanie działań w zakresie rewitalizacji społecznej.

2. Realizacja celów statutowych
2.1. Działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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1. Prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Mysłowicach. Celem prowadzenia
Dziennego Domu Senior- WIGOR jest aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców
Mysłowic (kobiet i mężczyzn) po 60 roku życia poprzez bogatą ofertę zajęć
ogólnorozwojowych, terapeutycznych, edukacyjnych (np. z zakresu finansów,
bezpieczeństwa)

oraz

zajęć

relaksacyjnych,

kulturalnych,

prozdrowotnych,

fizjoterapeutycznych, samopomocowych itp. Przełamana zostanie izolacja społeczna,
bierność i apatia dotykająca środowisko osób starszych, wzrośnie integracja oraz
samoświadomość potencjału i możliwości osób po 60 roku życia. Zadanie
finansowane było ze środków Programu Wieloletniego Senior-Wigor i Senior+ na lata
2015-2020 oraz współfinansowany ze środków Gminy Miasta Mysłowice. Okres
realizacji 1.12.2015-31.12.2021.
2. Realizacja projektu Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0. Od
1.09.2018 rozpoczęto realizację projektu przez konsorcjum w składzie: Fundacja
Rozwoju Ekonomii Społecznej - Lider, Centrum Społecznego Rozwoju, Miasto
Gliwice/Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Projekt zakłada prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej
Jakości na terenie subregionu centralno-południowego województwa śląskiego,
świadczącego usługi w zakresie: doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, udzielanie dotacji na zakładanie
przedsiębiorstw społecznych i wsparcie już funkcjonujących w zakresie tworzenia
dodatkowych miejsc pracy, animacji środowiska lokalnych i rozwoju inicjatyw
organizacji obywatelskich.
Działania skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej w zakresie doradztwa
ogólnego i specjalistycznego. W ramach form wsparcia Fundacja realizowała działania
mające na celu zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej w naszym
województwie, intensywnie wspierała tworzenie przedsiębiorstw społecznych i
nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W sumie
dzięki przekazanym przez FRES dotacjom w 2020 r. powstało 37 miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych.
3. Realizacja zadania publicznego Prowadzenie „Klubu Senior+” w ramach Programu
Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - czas trwania 02.01. - 31.12.2021;
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Zadanie miało na celu rozwój aktywności i integracji społecznej seniorów
zamieszkałych w Tychach, nieaktywnych zawodowo. Seniorzy mogli 5 razy w tygodniu
uczestniczyć w spotkaniach, zajęciach tematycznych, korzystać z dostępu do
komputera, Internetu i drukarki oraz informacji o wszelkich działaniach kierowanych
do seniorów na terenie miasta oraz miast ościennych. Działania realizowane były w
lokalach na terenie Osiedla A - Klub Seniora funkcjonuje w lokalu przy ul. Arkadowej
2, a na terenie Osiedla B w lokalu przy ul. Barona 30/428. Zadanie było
dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ oraz z budżetu Miasta
Tychy.
4. Realizacja zadania publicznego „BAL-Bank Aktywności Lokalnej” edycja 2021 – czas
trwania 01.06.2021-31.12.2021. Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Tychy.
Celem zadania był rozwój aktywności mieszkańców Osiedla A w Tychach.
Realizowano działania w środowisku lokalnym tj. promocja aktywności społecznej,
warsztaty dla mieszkańców, world cafe itp. Zrealizowano 7 miniprojektów, które były
inicjatywą mieszkańców Osiedla A. Zorganizowano także akcję społeczną "Bezpieczne
ścieżki w internecie" – nagrany został film informujący o oszustwach w Internecie,
odbyły się spotkania z przedstawicielami tyskiej policji na temat bezpieczeństwa w
internecie. Zrealizowano 2 inicjatywy sąsiedzkie w formie konkursów tematycznych.
5. Realizacja zadania „Poznaj sąsiada – wspólne działania w praktyce” – czas trwania
01.06.2021-31.12.2021. Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Tychy. W ramach
projektu odbywały się spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz
tyskich organizacji pozarządowych, które chciały zaangażować się w działania
aktywizujące na terenie osiedli H, Ł, O i N. Zrealizowano 14 miniprojektów. W
październiku 2021 r. ogłoszono trzecią edycję konkursu Tyskiego Społecznika Roku
2021 r. Zgłoszonych do tytułu Społecznika Roku zostało 29 kandydatek/kandydatów
w kategorii Osoba oraz 20 kandydatur w kategorii Instytucja. Tytuł Tyskiego
Społecznika Roku 2021 w kategorii instytucja otrzymały Tyskie Szpilki. Wyróżnienia w
tej w kategorii otrzymali: Stowarzyszenie Twórców Kultury, Stowarzyszenie „Tyski
Ruch Klasyków” oraz w kategorii placówka oświatowa: Młodzieżowy Dom Kultury nr
1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Tytułu Tyskiego Społecznika Roku 2021 w
kategorii osoba przyznano Pani Renacie Barteckiej - Grochla, a wyróżnienia w
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kategorii osoba otrzymali: Teresa Kośmider, Marcin Szyja, Dawid Kołodziejczyk. 1
grudnia 2021 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Pasażu Kultury
Andromeda.
6. Realizacja zadania publicznego „POSTAW NA NOGI – POSTAW NA NGO”- zadanie
realizowane w trybie małego grantu w okresie 02.09.2021 -30.09.2021 r. W ramach
zadania zorganizowano wydarzenie pn. „POSTAW NA NGO”, będące elementem
wydarzenia POSTAW NA NOGI realizowanego przez Urząd Miasta Tychy we
współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Tychach oraz Fundacją Rozwoju Ekonomii
Społecznej 18 września 2021 na Placu Pod Żyrafą. Wydarzenie to promowało
działalność

organizacji

pozarządowych

i

inicjatyw

społecznych,

przybliżyło

mieszkańcom miasta ofertę i potencjał organizacji. Udział w wydarzeniu wzięły 22
organizacje pozarządowe.
7. Realizacja zadania publicznego "Zrozumieć nastolatka" - Prowadzenie programu
profilaktyczno - interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi
środkami psychoaktywnymi - czas trwania 15.07.2021-31.12.2021. Zadanie
dofinansowane z budżetu Miasta Tychy. Głównym efektem projektu było
wypracowanie pilotażowego Programu profilaktyczno - interwencyjnego dla
młodzieży szkolnej w wieku 12 - 20 lat w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli pn. „Naprawdę jaki jesteś …czyli czego nie
wiemy o nastolatkach”, spotkania informacyjno – konsultacyjnych dla rodziców,
warsztaty dla młodzieży szkolnej. Odbyły się także spotkania aktywizujące dla
uczestników projektu, w tym zajęcia z zakresu wolontariatu - by zachęcić młodych
ludzi do aktywności pozaszkolnej, zajęcia sportowe oraz konkurs "ŚWIAT OCZAMI
NASTOLATKA".
8. Realizacja zadania publicznego „SENIORZY NA PRZEKÓR PANDEMII” zadanie
realizowane od 26.10.2021-17.12.2021, dofinansowane ze środków Województwa
Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „Śląskie dla Seniora”. Głównym
celem zadania była aktywizacja seniorów w okresie epidemii COVID -19. Realizowane
były działania edukacyjne, informacyjne i warsztatowe z zakresu bezpieczeństwa w
dobie pandemii, wyjścia na basen, do groty solnej, zajęcia jogi, zajęcia taneczne oraz
wycieczka.
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9. Realizacja zadania publicznego „Prowadzenie Klubu Seniora w dzielnicy Brynów”.
Zadanie realizowane od 14.05.2021 – 15.12.2021, dofinansowane z budżetu Miasta
Katowice. Celem zadania było zadania było stworzenie miejsca przyjaznego dla
katowickich seniorów w dzielnicy, w której do tej pory nie było oferty wsparcia dla
seniorów. W Klubie mogli spędzać swój wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania i
pasje, uzyskiwać najistotniejsze informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych,
akcjach skierowanych do seniorów w prowadzonym na miejscu punkcie
informacyjnym.
10. Realizacja zadania publicznego Usługi "Złotej Rączki" dla seniora na rok 2021.
Zadanie realizowane od 12.02.2021 – 31.12.2021, dofinansowane z budżetu Miasta
Katowice, polegało na zapewnieniu seniorom (w wieku co najmniej 65 lat)
mieszkającym w Katowicach, w gospodarstwach nie więcej niż dwuosobowych,
pomocy przy drobnych awariach czy usterkach pojawiających się podczas normalnej
eksploatacji mieszkań, typu: wymiana żarówki, naprawa cieknącego kranu itp.
Jednostkowy koszt tego typu usługi (rozumiany jako robocizna + części) nie mógł
przekroczyć 100 zł. Seniorzy zgłaszali usterki za pośrednictwem specjalnej linii
telefonicznej prowadzonej przez MOPS Katowice.
11. Realizacja zadania publicznego „Zakup artykułów do paczek świątecznych dla osób
niepełnosprawnych i starszych oraz niesamodzielnych - Aby te święta były radosne”
- zadanie realizowane w trybie małego grantu w okresie 06-31.12.2021. Realizacja
zadania publicznego polegała na prowadzeniu działań na rzecz katowickich osób
starszych i niepełnosprawnych. W ramach zadania zakupiono artykuły do paczek
świątecznych dla 120 osób starszych i niepełnosprawnych - aby święta były dla nich
radosne.
12. Realizacja projektu „Zielona Stacja - model franczyzy społecznej” - projekt
realizowany od 2020 r w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Liderem projektu jest Spółdzielnia Socjalna
PIAST, partnerami w projekcie poza FRES jest także Instytut Pracy i Edukacji z Gliwic.
Projekt realizowany na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Celem głównym
projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu franczyzy społecznej opartej na
franczyzie biznesowej. Będzie to system usług społecznych, umożliwiający osobom
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niezależne życie w środowisku lokalnym, połączone z systemem sprzedaży towarów i
usług.
13. Realizacja projektu ponadnarodowego w ramach konkursu „Ścieżki współpracy –
wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach
działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa. Projekt realizowany był w partnerstwie. Projekt realizowany był od
01.04.2021-30.11.2021. Partnerem w projekcie było Stowarzyszenie Coopisa z
siedzibą w Reggio di Calabria. W ramach projektu odbyły się dwie wizyty studyjne we
Włoszech, w trakcie których zaprezentowana została działalność włoskich organizacji
pozarządowych

oraz

podmiotów

publicznych,

odbyły

się

warsztaty

oraz

opracowywany był Model Trzy-EL. W Polsce odbyły się seminaria i konferencja
podsumowująca projekt i upowszechniająca wypracowany model.

2.2. Współpraca krajowa.

Fundacja w 2021 r. nawiązała i kontynuowała współpracę z podmiotami krajowymi.
Znalazły się wśród nich instytucje, organizacje i firmy prywatne, m.in.:
• Centrum Finansowo-Szkoleniowe UNION Sp. z o.o.
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach,
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
• Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu,
• Powiatowy Urząd Pracy w Tychach,
• Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach,
• Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie,
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• Urząd Miasta Tychy,
• Urząd Miasta Zabrze,
• Urząd Miasta Mysłowice,
• Katowickie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

Starszych,

Niepełnosprawnych

i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”,
• Centrum Społecznego Rozwoju,
• Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych,
• Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Społecznych,
• Fundacja INDEX Do Przyszłości,
• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

3. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały Zarządu Fundacji
a) Uchwała nr 1/2021 ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności
Fundacji w 2020 r.
b) Uchwała nr 2/2021 ws. przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji w
2020 r.

5. Uzyskane przychody
Przychody Fundacji – 2.812.284,64 zł, w tym:
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przychody statutowe – 2.811.064,64 zł
pozostałe przychody – 9196,89 zł
przychody z odpłatnej działalności- 1.220 zł
źródła przychodów:
dotacja: 2.811.064,64 zł
darowizny finansowe: 0,00 zł
zysk z roku ubiegłego: 0,00 zł

6. Poniesione koszty
a) realizacja celów statutowych – 2.681.986,69 zł
Wysokość kwot przeznaczonych na:

PLN

realizację celów statutowych organizacji w tym:

148 506,51
- zużycie materiałów i energii

336 371,03
- usługi obce

264,60
- podatki i opłaty

926 263,37
- wynagrodzenia i narzuty

6099,00
- amortyzacja

1 264 482,18
- pozostałe

-strata lata ubiegłe

2 681 986,69
RAZEM

b) administracja – 148.853,24 zł
Wysokość kwot przeznaczonych na:

PLN

Administrację w tym:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce

6 113,67
140 848,44

Strona 12 z 16

- podatki i opłaty

-

- wynagrodzenia i narzuty

-

- amortyzacja

1 891,13

- pozostałe

-

-strata lata ubiegłe

-

RAZEM

148 853,24

c) działalność gospodarcza - nie dotyczy
d) pozostałe koszty – 10 480,88 zł
e) koszty finansowe - 65,75 zł
f) koszty działalności odpłatnej- 500,00 zł

7. Zatrudnienie i inne wydatki

7.1.

Fundacja w 2021 r. zatrudniała pracowników
a) łączna liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 14 osób
b) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0 osób
c) dane o wynagrodzeniach wypłaconych w Fundacji:
wynagrodzenia 799 051,83 zł brutto
nagrody 0,00 zł
premie 0,00 zł
inne świadczenia 0,00 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 zł
d) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:
Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów Fundacji z tytułu pełnionych
funkcji: 0,00 zł
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e) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego

osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą wyniosły: 0,00 zł
7.2. Członkowie Zarządu i innych organów Fundacji nie pobierali wynagrodzeń z tytułu
pełnionych funkcji
7.3. Fundacja zatrudniała pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. Wydatki na
wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 191.922,39 zł

7.4. Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej
7.5. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Credit Agricole – 1 825 454,42zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy
czterysta pięćdziesiąt cztery złote 42/100) na dzień 31.12.2021 r.
7.6. Fundacja nie nabyła obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
7.7. Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości
7.8. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji
Wartość aktywów na dzień 31.12.2021: 1 866 783,21 zł.
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2021: 1 852 332,21 zł.
7.9. Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499
i 2215).
7.10. Fundacja nie przyjęła i nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, ani jako pojedyncza operacja, ani jako kilka
operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
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8. Działalność zlecona
Fundacji w 2021 r realizowała następujące projekty, finansowane/współfinansowane ze
środków publicznych:
1. Prowadzenie Dziennego Domu Senior- Wigor w Mysłowicach.
2. Prowadzenie „Klubu Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata
2015 - 2020
3. BAL-Bank Aktywności Lokalnej edycja 2021
4. Poznaj sąsiada – wspólne działania w praktyce
5. POSTAW NA NOGI – POSTAW NA NGO
6. "Zrozumieć nastolatka" - Prowadzenie programu profilaktyczno - interwencyjnego dla
młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi
7. SENIORZY NA PRZEKÓR PANDEMII
8. Prowadzenie Klubu Seniora w dzielnicy Brynów
9. Usługi "Złotej Rączki" dla seniora na rok 2021
10. Zakup artykułów do paczek świątecznych dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz
niesamodzielnych - Aby te święta były radosne.

Wynik finansowy na działalności zleconej wyniósł 0 zł.

9. Rozliczenia Fundacji
Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe:
a) CIT-8
b) CIT-8/O
c) CIT-8/D
d) PIT-11
e) PIT-4R
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10. Informacja o kontrolach
W 2021 r. nie odbyła się żadna kontrola.
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