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1.1 Dane fundacji. 

 

 

Nazwa Fundacji  Fundacja ZUPA 

Siedziba i adres  ul. Celna 5, 30-507 Kraków 

Adres do 
korespondencji 

 ul. Celna 5, 30-507 Kraków 

E-mail  kontakt@zupanaplantach.pl 

Telefon  +48 608 381 422 

Faks  ----- 

REGON  381200896 

Data wpisu w KRS  04.09.2018 r. 

Nr KRS  0000747100 

 
 
 

1.2  Dane dotyczące członków zarządu fundacji.  

 
1. Piotr Żyłka – prezes Fundacji 

 

1.3 Cele statutowe fundacji. 

 

Zgodnie z §13 Statutu Fundacji: 

1)        pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2)        wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3)        udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa; 

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

5)        działalność charytatywna; 

6)        działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

mailto:kontakt@zupanaplantach.pl


 

 

 

7)        ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza, w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 
z późn. zm.); 

8)        działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

9)        promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

10)    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11)    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

12)    nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

13)    działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 

14)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

15)    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

16)    pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 
kraju i za granicą; 

17)    działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka; 

18)    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

19)    rewitalizacja. 

 
 

2.1 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych. 

 
Fundacja ZUPA powstała w październiku 2018 jako podmiot wspierający inicjatywę 

Zupa na Plantach, której wolontariusze od listopada 2016 r. spotykają się i wspierają 

osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniami społecznymi. 

Spotkania z osobami bezdomnymi odbywają się w każdą niedzielę. uczestniczy w 
nich ponad 250 osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Od września 2018 r. do 
końca grudnia 2018 r. odbyło się 18 takich spotkań. 

W działania Zupy angażuje się około 500 wolontariuszy - mniej więcej 100 to osoby 
działające regularnie, a 20 osób koordynuje ich pracę. Są to osoby w różnym wieku 
(licealiści, studenci, osoby dorosłe, rodziny z dziećmi i seniorzy); ateiści i osoby 
reprezentujące różnorodne środowiska religijne, jak i pozareligijne. Zależy nam na 
budowaniu neutralnej poglądowo przestrzeni dla każdego. Nasze działania kierujemy 
do osób w kryzysie bezdomności oraz nim zagrożonych. Ważnym aspektem działań 
jest ich inkluzywność. Zupę dostaje się bezwarunkowo. Dlatego na spotkania 
przychodzą także osoby ubogie, starsze i samotne, dla których zupa jest powodem 
do nawiązania relacji z drugim człowiekiem. 

Każde spotkanie poprzedza ugotowanie przez wolontariuszy 70 litrów zupy, 
przygotowanie około 150 kanapek oraz przygotowanie kilkudziesięciu paczek z 
ciepłą odzieżą, śpiworami, butami i środkami higienicznymi. 



 

 

 

Na spotkaniu wolontariuszy Zupy na Plantach z osobami doświadczającymi 
bezdomności, każdy z uczestników jest częstowany miską ciepłej zupy, rozdawane 
są kanapki oraz wspomniane paczki. Jesienią 2018 roku Fundacja Zupa rozpoczęła 
współpracę z inicjatywą Termokava, która w ramach spotkań na plantach, rozdaje 
osobom w kryzysie bezdomności termosy, które ci mogą swobodnie napełniać 
ciepłym napojem w wyznaczonych miejscach w Krakowie. 

 
Najważniejsze cele statutowe Fundacji ZUPA są: pomoc społeczna, udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; ochrona i 

promocja zdrowia; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; rewitalizacja. 

 

Działalność medialna i edukacyjna Zupa na Plantach od początku rozwija się m.in. 

poprzez przemyślane działania medialne i komunikacyjne. Dzięki sprawnym 

działaniom w przestrzeni medialnej: 

 znaleziono setki wolontariuszy, 

 szybko zyskaliśmy rozpoznawalność medialną (materiały o organizacji 

przygotowała większość ogólnopolskich mediów), 

 zaczęliśmy wpływać na rozwój zaangażowania społecznego w całej 

Polsce (powstały siostrzane grupy w całej Polsce; np: Katowicach, 

Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie, Leszno, Bielsko-

Białej, Gdańsku), 

 zaczęliśmy wpływać na wzrost poziomu świadomości społecznej nt. 

problemu bezdomności, jesteśmy zapraszani jako eksperci do mediów. 

Prowadzony w mediach społecznościowych profil (ok. 14000 obserwujących) opisuje 

naszą działalność, służy pozyskiwaniu darczyńców, rekrutowaniu wolontariuszy i 

poruszaniu tematów dot. problemu bezdomności. Zupa na Plantach szybko uzyskała 

wysokie zaufanie społeczne. Darczyńcy wspierają nasze działania przesyłając 

potrzebne dary, a ich wsparcie finansowe przyniosło prawie 100 000 zł na koncie 

Fundacji po kilku miesiącach działania. Organizowane są zbiórki celowe, np. na 

rodzinę osób w kryzysie bezdomności z noworodkiem czy zakup maszyn do szycia 

do szwalni społecznej.  



 

 

 

Magazyn Ciepła W okresie zimowym staramy się zapewnić ubrania i środki 

czystości osobom w kryzysie bezdomności. Dlatego powstał Magazyn Ciepła - szafa 

przechowująca ubrania, a także śpiwory, koce, kołdry, termosy i środki higieniczne. 

Pierwszej zimy wydawanych było kilkanaście paczek tygodniowo, zaspokajających 

konkretne potrzeby danej osoby. W tym roku ilość paczek wydawanych co tydzień 

wzrosła do ok. 90, a dyżury wolontariuszy zaangażowanych w ten aspekt działalności 

Zupy odbywają się dwa razy w tygodniu. Zbiórki rzeczy prowadzone są wśród osób 

indywidualnych, najczęściej krakowian, ale coraz częściej dary przychodzą z innych 

części Polski i zza granicy. W zbiórki angażują się również firmy, np. Many Mornings 

przekazuje skarpety, pracownicy  różnych firm organizują kiermasze i zbiórki. 

Magazyn Ciepła angażuje również społeczność lokalną Krakowa: zbiórki organizują 

sąsiedzi, znajomi oraz grupy na Facebook’u. W okresie letnim Magazyn zapewnia 

osobom bezdomnym podstawowe środki czystości oraz bieliznę. 

Streetworking Działania streetworkingowe zaczęły się wraz z potrzebą obecności 

wolontariuszy w miejscach niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne. 

Początkowo była to grupa 2-3 osób jeżdżących interwencyjnie. Obecnie wyjazdy 

organizowane są regularnie, dwa razy w tygodniu. Jeździmy sprawdzać stan osób 

przebywających w miejscach niemieszkalnych, budując z nimi relacje, informując o 

formach pomocy. Monitorowanie ich stanu jest istotne zarówno w zimie, kiedy istnieje 

niebezpieczeństwo odmrożeń i zamarznięcia, jak i w lecie, kiedy ze względu na 

temperaturę, ludzie są odwodnieni, a ich stan higieniczny i zdrowotny ulega 

pogorszeniu. Wśród streetworkerów są lekarze, którzy świadczą pomoc 

przedmedyczną. W trakcie bardzo dużych zimowych mrozów wychodzimy z ciepłą 

zupą każdego wieczoru. W ramach streetworkingu współpracujemy z pracownikami 

ogrzewalni, noclegowni i schronisk, lokalnych organizacji pozarządowych 

działających z osobami bezdomnymi (Fundacja Po pierwsze Człowiek, Dzieło Ojca 

Pio, Wspólnota Hanna), policji, MOPSu, Straży Ochrony Kolei i straży miejskiej - 

uczestniczyliśmy m.in. w ogólnopolskim liczeniu osób bezdomnych. Wspiera nas 

Fundacja Przystań Medyczna, która w czasie niedzielnych działań na Plantach, 

zapewnia opiekę medyczną osobom bezdomnym. Współpracę nawiązują z nami 

korporacje, np. Chatham Financial w ramach wolontariatu pracowniczego 

przygotowała raz w tygodniu kanapki na wyjazdy w miejsca niemieszkalne. W 

okresie od września 2018 do końca grudnia 2018 odbyło się 36 wyjazdów 

streetworkingowych. 

 

 

Wsparcie w wychodzeniu z bezdomności Wolontariusze służą informacją i 

towarzyszą osobom doświadczającym bezdomności w załatwianiu spraw formalnych 

- np. zgłoszeniu się do MOPS, w wyrobieniu dokumentów, poszukiwaniu pracy i 

mieszkania. Odwożą do szpitali, towarzyszą w trakcie wizyt lekarskich i oczekiwaniu 

na SOR. Pomagają dotrzeć na detoks alkoholowy i terapię. W oparciu o liczne 

kontakty pomagają znaleźć wolne miejsce noclegowe w placówkach i ośrodkach 

wsparcia. Istotną częścią naszego wsparcia stanowi pomoc prawna. Fundacja ZUPA 



 

 

 

w okresie od września do grudnia 2018 stanowiła wsparcie dla wychodzącej z 

bezdomności rodziny z dzieckiem, pomoc odbywała się na kilku poziomach: 

regularnie udzielane były porady i pomoc prawna, rodzina otrzymała niezbędne 

wsparcie w szukaniu i urządzaniu mieszkania oraz stawianiu pierwszych kroków w 

nowej rzeczywistości. 

 

 

Działania społeczno-kulturalne Od początku podczas różnorodnych wydarzeń 

społeczno-kulturalnych, na których gościmy lub jesteśmy organizatorem, staramy się 

w nietypowy sposób pokazywać różne oblicza wykluczenia społecznego, a także 

inicjujemy w tej przestrzeni projekty, takie jak działająca od półtora roku przy Zupie 

na Plantach Mobilna Biblioteka dla Bezdomnych, z którą co tydzień wyjeżdżamy na 

ulice Krakowa. 

 

W okresie od września do końca grudnia 2018 Zupa na Plantach wspierana przez 
Fundację ZUPA przeprowadziła kilka własnych inicjatyw, jak także brała udział w 
projektach innych podmiotów, w roli partnera.  

 
11.10.2018 r. Zupa na Plantach była współorganizatorem oraz brała czynny udział w 
spotkaniu - dyskusji z dr Paulem Rekretem z Richmond University w Londynie, który 
angażował się w liczne działania na rzecz osób bezdomnych z Polski i innych krajów 
UE, które miały na celu zapobiec deportacji oraz przekazać im niezbędną do 
przeżycia pomoc. 
 

Jesienią 2018 r. wraz z Instytutem Socjologii UJ zorganizowaliśmy wystawę „Kraków 

Bezdomny” - podsumowanie projektu fotograficznego w ramach którego osoby 

bezdomne mogły pokazać Kraków swoimi oczami. Efektem projektu była wystawa, 

która ukazała się m.in. na krakowskich plantach oraz Instytucie Socjologii UJ. 

Fundacja ZUPA w swojej siedzibie gościła autorów projektu podczas wernisażu 

“Kraków bezdomny”, w ramach którego goście mogli nie tylko obejrzeć powstałe 

zdjęcia, ale także usłyszeć historie każdego z nich oraz porozmawiać z autorami. 

Wernisaż miał miejsce 20.10.2018 r. 

 

Między 11-18.11.2018 r. wolontariusze Zupy na Plantach, we współpracy z 

Archidiecezją Krakowską oraz innymi krakowskimi organizacjami działającymi na 

rzecz bezdomności, brali czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu Światowych 

Dni Ubogich, które odbywały się na Małym Rynku w Krakowie. W ramach tych dni 

odbyły się spotkania, w trakcie których osoby w kryzysie bezdomności spisywały 

przepisy znane z dzieciństwa, a efektem tego było powstanie “Przepiśnika”. 

Odbyły się także warsztaty pisarskie pod hasłem “DAJ SIĘ POZNAĆ z Twojej 

najpiękniejszej strony”, prowadzone przez naszych wolontariuszy. 

 

 



 

 

 

Aktywizacja społeczna Część osób współtworzących inicjatywę Zupa na Plantach i 

Fundację ZUPA to zespół animatorów społeczno-kulturalnych, rzemieślników i 

rękodzielników. W 2016 roku zetknęli się z wrocławską Fundacją Homo Sacer 

MISERART, zajmującą się aktywizacją osób z doświadczeniem bezdomności, a 

potem wyszli na ulice Krakowa by nawiązywać relacje oraz zdobywać zaufanie i 

zapraszać do współdziałania krakowskich bezdomnych. Współdzielą przestrzeń 

swojej pracowni z Fundacją ZUPA. Jesienią 2018 r powstała eksperymentalna 

szwalnia społeczna i pracownia rzemiosł, do współtworzenia której zostały 

zaproszone osoby z doświadczeniem bezdomności i wolontariusze. Poznają oni 

różne techniki rękodzielnicze i rzemieślnicze, uczą się dzielić swoimi umiejętnościami 

z innymi wpółprowadząc warsztaty. Obecnie współpracę z pracownią podjęło kilku 

bezdomnych, stając się częścią zespołu lub okresowo działając w różnych akcjach.  

 

Szkolenia, konferencje Regularnie szkolimy się z zakresu problematyki 

bezdomności biorąc udział w konferencjachi, a także organizujemy spotkania i 

szkolenia dla naszych wolontariuszy Jesteśmy zapraszani jako prelegenci na 

wydarzenia dotyczące problematyki bezdomności: konferencje i spotkania związane 

z powstawaniem innych “Zup”, debaty, spotkania w szkołach i na uczelniach. 

 

16.12.2018 r. w ramach akcji “Ciacho za ciacho” organizowanej przez grupę 

charytatywną “Szpunt”, działającą przy Duszpasterstwie Akademickim “Beczka” w 

Krakowie, odbył się panel dyskusyjny pt. “Co można zrobić w sprawie głodu na 

świecie”, którego gośćmi byli Janina Ochojska, Szymon Hołownia i Katarzyna 

Cholewa - członek rady Fundacji ZUPA i jednocześnie wolontariuszka Zupy na 

Plantach. 

 

Jesienią wolontarisze Fundacji Zupa odbyli wizytę studialną w Kamiliańskiej Misji 

Pomocy Społecznej, gdzie odbyli spotkanie z Adrianną Porowską i pracownikami 

socjalnymi Misji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

 
Darowizna środków pieniężnych w kwocie 37.499,77 zł przekazanych przez 
Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia w transzach zgodnie z zawartą umową 
darowizny pieniężnej z dnia 01.10.2018 r. 
Darowizna środków trwałych na wyposażenie kuchni przez Wspólnotę Chleb Życia 
zgodnie z aneksem z dnia 17.12.2018 r. do umowy z dnia 01.10.2018 r. Kwota 
zakupu przekazanych środków to kwota 10.626,71 zł. 
 
Darowizna samochodu osobowego marki Citroen Berlingo, rok produkcji 2007 o 
wartości 9.397 zł przez Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, zgodnie z umową 
darowizny samochodu z zawartej dnia 31.10.2018 r. 
 
Największą część wydatków Fundacji ZUPA w okresie sprawozdawczym stanowiły 
koszty administracji (10.848,40 zł), w szczególności koszty podnajmu części lokalu 
znajdującego się na ul. Celnej 5.  
 
 

3. 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu). 

 
Załącznik 1 – Uchwała nr 1/2018 Zgromadzenia Fundatorów Fundacji ZUPA z dnia 
23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Fundacji ZUPA 

Załącznik 2 - Uchwała nr 2/2018 Zgromadzenia Fundatorów Fundacji ZUPA z dnia 
23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Fundacji ZUPA 

Załącznik 3 - Uchwała nr 3/2018 Zgromadzenia Fundatorów Fundacji ZUPA z dnia 
23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania członków Zarządu Fundacji ZUPA 

 
 

5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich 
źródeł. 

 

Przychody ogółem: 99.144,46 zł  

W tym: 

a) ze spadku: 0 zł 

b) z zapisu: 0 zł 

c) z darowizn:  99.144,46 zł 

d) ze środków publicznych, w tym: 

- z budżetu państwa: 0 zł 



 

 

 

- z budżetu gminy: 0 zł 

e) z innych źródeł (wskazać jakie): 0 zł 

f) z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 0 zł 

g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej 
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: nie dotyczy 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach. 

 

Koszty ogółem: 10.848,40 zł 

W tym: 

a) na realizację celów statutowych: 

b) na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 10.848,40 zł 

materiały: 5236,40 zł = przelew 3.093,24 zł; gotówka: 2.143,16 zł 

energia: 130,00 = przelew 130,00 

Usługi obce: 5.466,50 zł = przelew 5.422,50 zł; gotówka: 44,00 zł 

podatki i opłaty 15,50 zł 

c) na działalność gospodarczą: 

d) pozostałe koszty (wskazać jakie): 
 

7. Dane w następującym zakresie: 

7.1 Zatrudnienie w fundacji. 

 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: brak 

 
 

7.2. Wynagrodzenia. 

7.2.
1 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. 
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej) 

 
Nie dotyczy. 
 
 

7.2.
2 

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji 
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.  
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia) 

 



 

 

 

Nie dotyczy. 
 
 
7.2.
3 

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 
Nie dotyczy. 
 
 

7.3 

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  

(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, 
warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich 
udzielenia) 

 
Nie dotyczy. 
 
 

7.4 
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
oraz kwotach zgromadzonych w gotówce. 

 

Na dzień 31.12.2018 r. konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: 86.349,60 zł; 
gotówka 1.883,63 zł. 
 
 

7.5 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 
spółek. 

 
Nie dotyczy. 
 
 

7.6 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot 
wydatkowanych na to nabycie. 

 
Nie dotyczy. 
 
 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

 
Fundacji zostały przekazane środki trwałe w postaci wyposażenia kuchni w lokalu 
przy ul. Celnej 5 w Krakowie, gdzie znajduje się siedziba Fundacji. Środki zostały 
przekazane w postaci darowizny przez Wspólnotę Chleb Życia zgodnie z aneksem z 
dnia 17.12.2018 r. do umowy z dnia 01.10.2018 r. Kwota zakupu przekazanych 
środków to kwota 10.626,71 zł. 
 
Ponadto miała miejsce darowizna samochodu osobowego marki Citroen Berlingo, 
rok produkcji 2007 o wartości 9.397 zł przez Stowarzyszenie Wspólnota Chleb Życia, 
zgodnie z umową darowizny samochodu z zawartej dnia 31.10.2018 r. 
 
 



 

 

 

7.8 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów 
statystycznych. 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

8. 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia 
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

 
Nie dotyczy. 
 

9. 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 

 
Złożone zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych CIT-8 w dniu 2 marca 2019 r. 
 

10. 
Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana 
kontrola oraz jej wyniki. 

 
Nie dotyczy. 
 

11. 

Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach 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), 

 
Nie dotyczy. 
 
12. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w 
gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 
euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. 

 
 
Nie dotyczy. 
 
 
 
 
       Piotr Żyłka  
          
Prezes Zarządu Fundacji     
 
 
 
 
 

       
 


