
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2015 
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NAZWA: 
Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia 
 
SIEDZIBA: 
Warszawa 
 
ADRES: 
ul. Baletowa 104 ,02-867 Warszawa 
 
KRS: 0000374467 
 
- Wpis do Rejestru w dniu 31.12.2010r., sygnatura akt WA.XIII NS – 
REJ.KRS/039203/10/066 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
- Wpis do Rejestru w dniu 21.08.2013r., sygnatura akt WA.XIII NS-
REJ.KRS/034239/13/089 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - nadanie statusu 
Organizacji Pożytku Publicznego 
 
REGON: 142747890 
 
NIP: 9512332477 
 
Strona internetowa: 
fundacjapromien.pl 
 
Adres poczty elektronicznej: 
kontakt@fundacjapromien.pl 
 
 
ORGANY NADZORU 
 
Zarząd Fundacji : 

 - Prezes Zarządu   - Grażyna Teresa Czerwińska 

 -Wiceprezes Zarządu  - Izabella Elżbieta Rybczyńska 

 - Członek Zarządu   - Andrzej Stanisław Pająk 

 
Rada Fundacji: 

 -Przewodniczący Rady  -Barbara Kazimiera Szewczyk 

 -Wiceprezes Rady   -Małgorzata Władysława Szymkowska 

 -Członek Rady   -Tadeusz Zatorski 

 

 



CELE STATUTOWE FUNDACJI 

Fundacja została powołana do życia w styczniu 2011 roku,by rozpowszechniać świadectwo 
Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie w duch objawień św. Faustyny. Realizując duchowość 
przekazaną przez Jezusa św. Faustynie pragniemy pomagać człowiekowi żyjącemu w dzisiejszym 
świecie. 
Główne cele statutowe Fundacji to : 
- Rozpowszechnianie Kultu Bożego Miłosierdzia w Duchu Objawień Św. Faustyny 
- Prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu 
  posłannictwa Bożego Miłosierdzia 
- Kształtowanie wśród dzieci, młodzieży indywidualnych i społecznych postaw zgodnych z 
  zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki 
- Kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie chrześcijańskich zasad etycznych  
   i  moralnych 
- Kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie zasad wychowania zgodnych z polską 
  tradycją religijną i narodową 
- Promocja i organizacja wolontariatu 
- Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 
- Wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy rodzinie. 
 
OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 
- wspieranie i rozwijanie duszpasterstwa w kulcie Bożego Miłosierdzia 
- organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz propagowania zasad kościoła 
  katolickiego oraz zasad chrześcijańskich 
- organizowanie rekolekcji, pielgrzymek i spotkań modlitewnych 
- współpracę z władzami Kościoła katolickiego z instytucjami działającymi na rzecz kościoła 
  katolickiego 
- budowanie i utrzymanie budynków sakralnych, kościelnych i innych obiektów służących 
  realizacji celów Fundacji 
- upowszechnianie i promowanie w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, 
  religijnych i kulturowych zasad zgodnych z polską tradycją religijną i narodową 
- organizowanie, wspieranie i promowanie działalności mającej na celu rozwój duchowy i 
  intelektualny jednostek, w szczególności rozwój duchowy i intelektualny dzieci i młodzieży,  
  w  tym promowanie uczestnictwa w życiu liturgicznym Kościoła 
- fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych a także innych form pomocy twórczym 
  jednostkom i ośrodkom 
- wspieranie i dofinansowanie edukacji dzieci i młodzieży 
- organizowanie wszelkich zajęć dydaktycznych pogłębiających wiedzę i zainteresowania dzieci 
  i młodzieży 
- tworzenie kół i klubów zainteresowań 
- finansowanie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych niezbędnych do rozwoju dzieci i 
  młodzieży 
-organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu 
- organizowanie biesiad, festynów, szkoleń i spotkań 
- organizacja imprez charytatywnych, artystyczny, kulturalno- oświatowych, sportowych oraz 
  wystaw i koncertów 
- organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, turystyki i innych 
- tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy i doradztwa społecznego w tym udzielanie wsparcia 
  osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osobom uzależnionym 
- organizowanie zbiórek publicznych 
- współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami państwowymi i samorządowymi 



- współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak również zagranicznymi i 
  międzynarodowymi mającymi takie same lub podobne cele działania 
 
 
FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ ZGODNIE Z WPISEM DO 
KRS 
1) 47.91.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB 
INTERNET 
2) 47.99.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, 
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 
3)  56.29.Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 
4) 58.13.Z WYDAWANIE GAZET 
5)  58.14.Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 
6) 79.12.Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 
7)85.60.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 
8)88.10.Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
9)88.99.Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA 
10)90.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 
 
OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O 
SKUTKACH FINANSOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM 2015 
 
10.01.2015r. Zorganizowanie spotkania opłatkowego 
Fundacja zorganizowała spotkanie opłatkowe dla wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia i 
darczyńców w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie.   
Za udostępnienie sali została przekazana darowizna w kwocie 200 zł. 
 
01.02.2015r.  Zorganizowanie Koncertu Kolęd 
Fundacja zorganizowała koncert kolęd , który odbył się w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. 
Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła  w Warszawie na  Placu Teatralnym 18  w dniu  
1 lutego 2015 r. o godzinie 18 . Wystąpili m.in. Marta Radwańska, Anna Dulewicz , Piotr 
Grabowski oraz Ewa i Piotr Kamińscy . 
 
05.02.2015r. Druk folderów 
Fundacja zleciła wydrukowanie folderów pomocnych w spotkaniach Domowych Ognisk i 
przekazała je nieodpłatnie na ich rzecz w kwocie 1537,50 zł. 
 
20.02.2015r. Druk gazetki ISKRA 
Zarząd Fundacji podjął decyzję o druku nowej gazetki „ISKRA „.  
W numerze znajdą się między innymi artykuły : Stolica duchowa Europy, Warszawa miastem 
Miłosierdzia, Warszawski szlak Bożego Miłosierdzia , Objawienia Matki Bożej Miłosierdzia w 
Warszawie, Dar Bożego Miłosierdzia . 

11.02.2015r. Udzielenie wsparcia finansowego 
Zarząd Fundacji podjął decyzję o  przekazaniu wsparcia finansowego na rehabilitację  
dla nieuleczalnie chorego chłopca  zamieszkałego  w Warszawie w kwocie 800 zł. 
  

19.03.2015r. Msza Święta  za  wszystkich ofiarodawców  
W dniu 19.03.2015r. O godzinie 20 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na 
Siekierkach  ul. Gwintowa 3 w Warszawie odbyła się Msza Święta dla wszystkich ofiarodawców, 
darczyńców, wolontariuszy i przyjaciół Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia.Wszyscy darczyńcy 
otrzymali od Fundacji pisemne podziękowania . 
 



28.04.2015r. Darowizna na zakup leków 
Fundacja  podjeła decyzję o  przekazaniu darowizny na zakup leków dla chorej osoby    
w kwocie 400 zł. 
 
03.03.2015r.  Nowenna do Bożego Miłosierdzia - ulotki 
W dniu rozpoczęcia Nowenny do Bożego Milosierdzia – Wielki Piątek 3.03.2015r. zostały  rozdane 
ulotki w parafiach warszawskich z wydrukowaną wcześniej przez Fundację Nowenną. 
 
20.04.2015r  Darowizna obrazków 
Zarząd Fundacji podjął decyzję o zakupie obrazków z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w ilości 
100 szt i przekazaniu ich  Danucie Pawłowskiej w celu   włączenia się w akcję „Koronka do 
Bożego Miłosierdzia na lądach , morzach i w przestworzach” organizowanych przez grupę czcicieli 
Bożego Miłosierdzia  „ISKRA” z Łodzi . Koszt darowizny  -  336,72 zł . 
 
06-12.06.2015r  Piesza pielgrzymka  do Łagiewnik  
Fundacja zorganizowała XIV Pieszą Ogólnopolską Pielgrzymkę z Jasnej Góry do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach . 
 
2015  Wystawa grafik  Ks. Michała Dłutowskiego „ Oblicza Miłosierdzia „ 
W Roku Milosierdzia odbyła się cykliczna wystawa grafik autorstwa ks. Michała Dłutowskiego 
„Oblicza Miłosierdzia „ , która miała miejsce w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz w Kościele Św. Katarzyny w Warszawie . 
Wystawa pokazuje drogę poszukiwania cierpiącego oblicza Jezusa Chrystusa. Od momentu 
skazania na śmierć aż do oddania ostatniego tchnienia i zmartwychwstania. Grafiki są wykonane w 
różnych technikach. Czasem jedna praca jest pokazana w różnym formacie, kolorystyce lub 
negatywie. To droga poszukiwania prawzoru. Inspiracją powstania tych wizerunków jest osoba 
Jezusa Chrystusa .To Oblicze jest życiem i zbawieniem, Bogiem i Człowiekiem, świętością oraz 
nieskończonością, a nade wszystko źródłem szczęścia silniejszego niż przerażająca pustka życia bez 
Boga. Pokazane są portrety pasyjne Jezusa Chrystusa jak koronę ośmiotysięczników. Za 
przykładem czternastu stacji drogi krzyżowej każde oblicze to jak kolejna stacja, jak kolejny szczyt 
do zdobycia. Tworzenie dzieł jest podobne do wspinania się w górach. Nie od razu osiągamy to, co 
chcemy zobaczyć. Bez trudu nie zdobędziemy góry, podobnie nie od razu znajdujemy ostateczną 
formę przekazu w danym dziele. Ostatnie portrety ukazują Zmartwychwstałego Dawcę Nadziei. To 
jak widok ze szczytu góry. W Bieli Hostii świętej przedstawione są duchowe widzenia oblicza 
Boga, który jest zakochany w człowieku. 

 
Lipiec 2015r. Dowóz młodzieży 
Fundacji sfinansowała dowóz młodzieży w liczbie 8 osób  na wędrówkę po  górach pt. 
„Zdobywamy szczyty polskich gór” pod opieką ks. Michała Dłutowskiego . Koszt -  730,05 zł. 
 
22-25.08.2015r. Pielgrzymka rowerowa do Głogowca 
Fundacja  zorganizowała  w dniach 22-25 sierpnia XIII promienistą pielgrzymkę rowerową  do 
domu Świętej Faustyny w Głogowcu . W dniu zakończenia pielgrzymki Fundacja przekazała 
nagrody dla wszystkich wolontariuszy, którzy czuwali nad właściwym przebiegiem organizacyjnym    
pieszej oraz rowerowej pielgrzymki. Łączna wartość nagród   wynosi 927,55 zł.  
Przekazane zostały również wszystkim uczestnikom pielgrzymek organizowanych przez fundację 
koszulki reklamowe z logiem fundacji w ilości 267 szt w kwocie  5349,76 zł . 
W dowód wdzięczności wszystkim osobom napotkanym na trasie pielgrzymek w miejscach 
postoju, poczęstunku, noclegach zostały przekazane  skromne prezenty w postaci książek o wartości 
164,51 zł. 
 
  



  
 24.11.2015r. Darowizna na dzieła Miłosierdzia 
Fundacja  przekazałą darowiznę na dzieła apostolstwa Centrum „Faustynka” w Legnicy w kwocie 
300 zł. 
 
 20.11.2015r. Stworzenie programu „Rodzina Bogiem silna” 
Fundacja stworzyła program „Rodzina Bogiem silna“ ,który jest formą katechizacji dorosłych oraz 
pomocy duchowej i psychologicznej dla wszystkich poszukujących właściwej drogi.  
Program „Rodzina Bogiem silna“ jest formą katechizacji dorosłych oraz pomocy duchowej i 
psychologicznej dla wszystkich poszukujących właściwej drogi. Jest także rodzajem programu 
rozwoju osobistego opracowanego w oparciu o Ewangelię, Katechizm i pisma świętych Kościoła 
Katolickiego. Program zawiera wskazówki i porady dotyczące codziennego życia, budowania 
relacji z innymi ludźmi, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i wzrastania w wierze. Jest także 
pomocą w dążeniu do chrześcijańskiej dojrzałości. 
 Program „Rodzina Bogiem silna“ jest przeznaczony dla wszystkich osób poszukujących właściwej 
drogi życia. Specyfika programu wymaga aby byli to chrześcijanie, ochrzczeni w wierze 
katolickiej, ponieważ ważnymi środkami wykorzystywanymi w programie jest korzystanie z 
sakramentów świętych. Osoby innych wyznań i niewierzący mogą być warunkowo dopuszczeni do 
programu, jeżeli znajdują się na drodze nawrócenia i potrzebują na tej drodze wsparcia. W takim 
przypadku program może być indywidualnie zmodyfikowany.  
Osoby prowadzące zajęcia  służą pomocą na drodze osobistego nawrócenia i duchowego rozwoju. 
Dlatego wymaga się aby były to osoby silne w wierze, posiadające wiedzę teologiczną i doskonałą 
znajomość katechizmu i Pisma Świętego.  
 
 08.12.2015r. Wynajem samochodu 
Zarząd Fundacji  wynajął  samochód z Warszawy do Łagiewnik w celu  przewozu materiałów 
(albumów, kalendarzy, obrazów) na uroczstą inauguracje rozpoczęcia roku Milosierdzia w Kościele 
katolickim .Koszt wynajęcia  samochodu wynosi  613,55 zł. 
 
   17.12.2015r. Wsparcie finansowe  
Zarząd Fundacji  udzielił pomocy finansowej dla dzieci znajdujących się w Domu ks. Baudouina w 
Warszawie oraz dla Domu Samotnej Matki w Chylicach . 
 
ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI 
W roku 2015 wydane zostały następujące uchwały: 

 02.01.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 1 w sprawie zorganizowania spotkania 
opłatkowego 

 02.01.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 2 w sprawie zorganizowania koncertu kolęd 
 02.01.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 3 w sprawie druku folderów Domowe Ogniska 
 06.02.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 4 w sprawie gazetki ISKRA 
 06.02.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 5 w sprawie wsparcia finansowego 
 06.02.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 6 w w sprawie Mszy Świętej  
 06.03.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 7 w  sprawie darowizny na zakup leków oraz 

produktów żywnościowych 
 06.03.2015  Uchwała Zarządu Fundacji nr 8 w  w sprawie   zakupu ulotek 
 06.03.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 9 w sprawie darowizny obrazków 
 22.05.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 10 w sprawie zorganizowania pieszej pielgrzymki 
 22.05.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 11 w sprawie wystawy grafik 
 22.05.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 12 w sprawie sfinansowania dowozu młodzieży 
 16.06.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 13 w sprawie zorganizowania rowerowej 

pielgrzymki 



 16.06.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 14 w sprawie darowizny dla wolontariuszy 
 16.06.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 15 w sprawie darowizny dla uczestników 

pielgrzymek 
 20.11.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 16 w sprawie darowizny dla działa Miłosierdzia 
 20.11.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 17 w sprawie stworzenia programu „ Rodzina 

Bogiem silna” 
 20.11.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 18 w sprawie wynajmu samochodu 
 02.12.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 19 w sprawie zorganizowania koncertu kolęd 
 02.12.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 20 w sprawie spotkania opłatkowego 
 02.12.2015 Uchwała Zarządu Fundacji nr 21 w sprawie wsparcia finansowego 

 
STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 
 
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że 
wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach wg cen nabycia lub wytworzenia, 
która w momencie rozbudowy, modernizacji lub ulepszenia jest zwiększana o poniesione koszty. 
Środki trwałe o wartości do 3.500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych, a ich 
umorzenie księgowane jest jednorazowo w momencie przekazania do użytku. 
Środki umarzane w czasie, księguje się na koncie 010 – „Środki trwałe” 
Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzowane są następująco: 
-  oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat, 
-  inne wartości niematerialne i prawne – w okresie 5 lat; 
Stosuje się amortyzację liniową, a koszty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych – na podstawie 
planu amortyzacji – obciąża się w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji. 
Stawki i metody amortyzacji ustalane są na podstawie Ustawy z dn. 15 lutego 1992r. (Dz.U.z 2000r. 
Nr 54, poz.654,Nr 60, poz.700 i 703). 
 
 
PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM  
 
PRZYCHODY 
Ofiary dobrowolne – darowizny:                                  89.299,42 zł 
Sprzedaż obrazów, książek i płyt:                                  16.370,65 zł 
 
KOSZTY 
Koszty realizacji zadań statutowych 
Darowizna  na Sanktuarium Matki Bożej – organizacja opłatka :    200,00 zł 
Darowizna na zakup świec w Kościele Środowisk Twórczych :       200,00 zł                                                 
Darowizna  na wydrukowanie folderów   :                                     1.250,00 zł 
Darowizna na rehabilitację   :                                                             800,00 zł 
Darowizna  na zakup leków       :                                                       400,00 zł 
Darowizna/zakup produktów żywnościowych :                                 208,34 zł 
Darowizna na zakup obrazków :        336,72 zł 
Darowizna na dowóz młodzieży :        730,05 zł 
Darowizna na zakup ulotek  „Nowenna do Miłosierdzia Bożego” :  455,10 zł                                                                                                                 
Darowizna dla Centrum „Faustynka” :       300,00 zł 
Darowizna na wynajem samochodu :       613,55 zł 
Darowizna na Dom Dziecka im. Ks. Baudouina :              1.253,68 zł 
Darowizna na Dom Samotnej Matki w Chyliczkach :                     1.300,91 zł 
Szukanie działki pod budowę „Domu Miłosierdzia „ :                    1.244,01 zł 
Wystawa grafik Księdza Michała Dłutowskiego :                              840,91 zł 



Pielgrzymka do Częstochowy  :                                                     35.658,34 zł 
Pielgrzymka do Głogowca :                                                           13.100,50 zł 
 
Koszty administracyjne: 
Prowizje bankowe:                                                                               55,05 zł 
Usługi księgowe:                                                                             1.500,00 zł 
Opłaty pocztowe:                                                                                528,75 zł 
Transport:                                                                                            298,16 zł 
Zużycie materiałów w tym mat. Reklamowych  :                            3.059,66 zł 
Strona internetowa:                                                                           1.599,00 zł 
Pozostałe podatki i opłaty:                                                                   350,00 zł 
 
DANE O ZATRUDNIENIU 
W 2015 roku w Fundacji nie zatrudniała pracowników. 
Wszelka działalność statutowa prowadzona była w ramach wolontariatu. 
 
DANE O WYNAGRODZENIACH UMÓW ZLECEŃ 
Fundacja nie poniosła wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. 
 
POŻYCZKI 
Fundacja nie udziela pożyczek. 
 
ŚRODKI PIENIĘŻNE 
Fundacja posiada rachunek bankowy w Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Podstawowy bieżący 31 1750 0009 0000 0000 1306 0975 
Środki pieniężne na rachunku bankowym Fundacji na koniec 2015 roku wynosiły 29.418,89  zł. 
 
AKTYWA FINANSOWE 
Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. 
 
NIERUCHOMOŚCI 
Fundacja nie posiada nieruchomości. 
 
ŚRODKI TRWAŁE 
Fundacja nie posiada środków trwałych. 
 
DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI 
Fundacja nie realizuje zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 
 
ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik 1: Bilans na dzień 31.12.2015r, 
Załącznik 2: RZS Porównawczy na dzień 31.12.2015r., 
Załącznik 3: Informacja Dodatkowa do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za 2015rok. 
Załącznik 4: Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 
 
 
Podpisy Zarządu 
 
Grażyna Teresa Czerwińska  Izabella Elżbieta Rybczyńska  Andrzej Stanisław Pająk 

 
       Prezes Zarządu         Wiceprezes Zarządu                                       Członek Zarządu                            


