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Dane Fundacji
Fundacja Inna Przestrzeń
ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa
KRS nr 0000257224 (data wpisu: 1.06.2006 r.)
Identyfikator REGON: 140577656
W roku 2007 we Władzach Fundacji zasiadali:
Rada Fundacji:
Bogusław Stanisławski – Przewodniczący
Justyna Nakonieczna
Agata Łoskot
Zarząd Fundacji:
Witold Hebanowski – Prezes
zamieszkały:
ul. Hoża 40/25
00-516 Warszawa
Anna Tomaszewska
zamieszkała:
ul. Belgijska 9/501
02-511 Warszawa
Piotr Cykowski
zamieszkały:
ul. Namysłowska 6a/52
03-455 Warszawa

Cele statutowe Fundacji
Cele i zasady działania Fundacji określone są następującymi paragrafami Statutu Fundacji z dnia
09.10.2007 r.:
§ 5. Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery
pożytku publicznego związane z promowaniem wartości otwartości, demokracji i praw człowieka,
wielokulturowości oraz tolerancji, związane z udziałem Polski w demokratycznych strukturach
międzynarodowych.
§ 6. Celami Fundacji są:
1. Wspieranie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w
upowszechnianiu i ochronie praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich, działań
wspierających demokrację oraz działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa
przyrodniczego.
2. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju otwartego
społeczeństwa obywatelskiego – działanie na rzecz rzeczywistej zmiany społecznej.
3. Zbliżanie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji, działanie na rzecz
mniejszości etnicznych i narodowych oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
§ 7. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność kulturalną:
• organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i
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filmowych, wydawanie publikacji i produkcję artystyczną,
• inicjowanie i wpieranie nowatorskich rozwiązań w kulturze i sztuce.
2. Działalność edukacyjną:
● upowszechnianie wiedzy o innych kulturach i tradycjach religijnych,
● edukację społeczną i rozwojową oraz promocję edukacji humanitarnej,
● wymianę doświadczeń społeczności i organizacji polskich i innych krajów,
● podejmowanie działań przeciwko łamaniu praw człowieka i zasad demokracji w wybranych
częściach świata,
● działanie na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
3. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw nastawionych na rzeczywistą zmianę społeczną:
• inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań i projektów zgodnych z celami Fundacji,
• integrację i współdziałanie środowisk, organizacji i instytucji podejmujących działania zgodne z
celami Fundacji,
• wspieranie działań i projektów mniejszości, grup dyskryminowanych i społecznie
marginalizowanych,
• przeciwdziałanie ksenofobii, nietolerancji i nacjonalizmowi,
• działalność pomocową, w tym przekazywanie osobom i organizacjom stypendiów i dotacji na
cele zgodne z celami Fundacji,
• promocję i organizację wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych oraz działalności charytatywnej.
4. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
5. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Formy i zakres działalności statutowej
W 2007 roku Fundacja realizowała swoje cele statutowe prowadząc projekty w trzech
grupach tematycznych:
I. Upowszechnianie wiedzy o dawnej Warszawie;
II. Działania na rzecz szerzenia wiedzy o różnych kulturach oraz zbliżania różnorodnych kultur i
tradycji w Warszawie;
III. Przenoszenie dobrych doświadczeń polskich w zakresie zmiany społecznej do Azerbejdżanu
i Gruzji;
IV. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw i wolności człowieka.

I. Upowszechnianie wiedzy o dawnej Warszawie:

Poszukiwacze zaginionej Warszawy. Multimedialna gra edukacyjno- historyczna
skierowana do młodzieży. Gra była tworzona w oparciu m.in. o archiwalne zdjęcia Muzeum
Historycznego M. St. Warszawy, Archiwum Państwowego M. St. Warszawy, Ośrodka Karta.
Gra została opublikowana w 1500 egzemplarzach do bezpłatnej dystrybucji. Dodatkowo
powstała strona internetowa gry (www.retrome.pl/retrofilia/poszukiwacze-zaginionejwarszawy), z której można ją bezpłatnie ściągnąć.
eNorblin – Wirtualne Muzeum Norblina. Wirtualny spacer po halach dawnej Fabryki
Norblina przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie. Archiwizacja i udostępnienie szerokiemu
gronu odbiorców zabytków industrialnej Warszawy poprzez stronę internetową:
enorblin.pl.
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II. Działania na rzecz szerzenia wiedzy o różnych kulturach oraz zbliżania
różnorodnych kultur i tradycji w Warszawie:

Warszawa Muzycznie zorientowana. Trwający cały dzień happening muzyczny na
warszawskiej starówce, w którym udział wzięli artyści pochodzący z różnych krajów
Wschodu, na stale związani z Warszawą. Efektem wydarzenia było wydanie publikacji
multimedialnej promującej etnicznych twórców w nakładzie 1250 egzemplarzy,
przeznaczonej do bezpłatnej dystrybucji.
Transkaukazja 2007 . Jedyny międzynarodowyi multidyscyplinarny festiwal
kaukaski na świecie. W ramach wydarzenia zrealizowano m.in. przegląd
filmowy, koncerty (w przestrzeni zamkniętej oraz na Dziedzińcu Głównym
Uniwersytetu Warszawskiego), miasteczko kaukaskie, przegląd współczesnej
sztuki kaukaskiej oraz szereg imprez towarzyszących. W projekcie wzięli
udział artyści i kuratorzy z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Czeczenii, Francji, Hiszpanii i
Senegalu.
Transkaukazja DVD. Płyta DVD dokumentująca trzy kolejne edycje Festiwalu
Transkaukazja i imprez towarzyszących oraz zapraszająca do udziału w Transkaukazja
2009. Płyta została wydana w 1300 egzemplarzach do bezpłatnej dystrybucji.
Czeczeński Wehikuł Kultury . Plenerowa impreza integracyjno- kulturalna z udziałem

uchodźców czeczeńskich z podwarszawskich ośrodków dla uchodźców. Wydarzenie
realizowane we współpracy z m.in. Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców (UNHCR) oraz z Kolejami Mazowieckimi w ramach polskich obchodów Dnia
Uchodźcy 2007.
Działania Kontynentu Warszawa:

Portal był na bieżąco aktualizowany i rozwijany w ciągu roku 2007. Liczny zespół
redaktorów złożony z wolontariuszy, studentów i ekspertów wywodzących się z
mniejszości etnicznych i narodowych zajmował się pozyskiwaniem oraz publikowaniem
informacji o wydarzeniach i projektach prezentujących wielokulturowość lub poszczególne
kultury na terenie Warszawy. Rozwijane były działy: Miejsca, Instytucje i Ludzie.
Redaktorzy łącznie zamieścili ponad 1300 różnych informacji. Informacje i opisy
wzbogacone zostały o fotografie nowych miejsc i opisywanych artystów. W tym czasie
pojawiły się nowe działy portalu (np. Felietony, Ogłoszenia, Patronaty, Kontynent: Akcja!,
w którym informujemy o działaniach redakcji portalu). Portal został przebudowany w
zakresie ułatwienia poszukiwania informacji (m.in. zmiana sposobów sortowań na stronie
głównej i w ramach poszczególnych działów, przeniesienie części działów do dolnego
paska wyboru, zamieszczenie wyszukiwarki informacji na stronie głównej, zbudowanie
archiwum informacji w kalendarium, tak aby zakończone wydarzenia znikały ze strony
głównej kalendarium, umieszczenie sortowania zarówno wydarzeń aktualnych jak i
archiwalnych wg dat lub kultur). Główne działy portalu, takie jak Miejca, Instytucje i
Ludzie zostały przetłumaczone na język angielski, francuski i rosyjski, ułatwiając
obcokrajowcom m.in. turystom dostęp do informacji. Informacje publikowane na portalu
wysyłane były coraz większej grupie odbiorców również w formie internetowego
newslettera.
W roku 2007 portal Kontynent Warszawa objął patronatem medialnym szereg wydarzeń,
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wspierając ich promocję. Były to m.in. koncerty Mamani Keita i zespołu Solace, festiwale:
„100 kultur w jednym mieście”, „Warszawa Różnorodna”, ”Transkaukazja”, „Warszawa
muzycznie zORIENTowana”, brazylijski „Berimbalada i Batizado”, projekty, np. „O 5 dni
bliżej praw człowieka”, „Współczesna pomoc Humanitarna i rozwojowa”, wietnamskie
przedstawienie teatralne „Tam i Cam”, a także inne wydarzenia, np. hiszpańską „Fiesta
Flamenca”, imprezy czeczeńskie, afrykańskie, bałkańskie, rosyjskie, indyjskie.
Portalowi towarzyszy również pismo w formie drukowanej pn. Gazetka Kontynent
Warszawa, prezentujące dorobek kulturalny mniejszości, oraz kalendarz wydarzeń
dostępne w restauracjach, klubach, galeriach i innych miejscach o podobnym charakterze.
Od końca 2006 roku wydanych zostało 6 numerów – wietnamski, afrykański,
kaukaski, indyjski, tybetański, arabski.
Redakcja portalu Kontynent Warszawa realizowała i współrealizowała wiele wydarzeń
promujących różnorodne kultury. Dzięki współpracy redaktorów i organizacji opisywanych
na portalu, a także przy wsparciu wielu instytucji udało się zorganizować wydarzenia:
• Dzień Jedności Afryki
• Warszawa Syryjska (w ramach cyklu Ludzie z Kontynentu)
• Cały Świat w Warszawie - Wielokulturowe Warszawskie Street Party. W ramach
projektu zorganizowano pierwszą w Polsce wielokulturową paradę uliczną inspirowaną
Karnawałem w Rio de Janeiro, Notting Hill Carnival, hiszpańskimi fiestami ulicznymi
(prezentacja szkół tańca, miasteczko wielokulturowe, koncerty na dwóch scenach
plenerowych, warsztaty muzyczne i taneczne). Założeniem festiwalu jest prezentacja
poprzez muzykę i taniec kultur mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w
Warszawie oraz aktywnie uczestniczących w tworzeniu jej wielokulturowego bogactwa.
Główną wartością tego wydarzenia jest fakt, że w jego organizację zaangażowało się wiele
organizacji i instytucji promujących kultury mniejszości oraz osoby bezpośrednio się z nich
wywodzące, chcące zaprezentować swoje tradycje szerokiej publiczności.
• Warszawa Wietnamska (w ramach cyklu Ludzie z Kontynentu)
• Kontynent: Indie – Indonezja
• Wielokulturowe Urodziny portalu, połączone ze zbiórką darów na rzecz uchodźców
Podczas tych wydarzeń nawiązała się bezpośrednia współpraca z przedstawicielami
większości kultur aktywnie działających na terenie Warszawy oraz dziesiątkami różnych
organizacji i instytucji zajmujących się promocją tych kultur. Zgromadziły one w sumie
kilkanaście tysięcy widzów i uczestników. Wydarzeniom towarzyszyło wiele relacji
telewizyjnych, radiowych i prasowych. Odniosło to nieocenione skutki w zakresie promocji
tych organizacji i portalu Kontynent Warszawa.
Redaktorzy portalu zapraszani są do udziału w audycjach radiowych, prowadzenia
warsztatów dla dzieci i młodzieży, a także, ostatnio, wykładu dla 400 studentów w ramach
Studiów Varsavianistycznych UW. Służą pomocą organizatorom wydarzeń i projektów, np.
ułatwiając kontakty z artystami i wspomagając współpracę różnych organizacji. Przez cały
czas wzbogacają też własną wiedzę biorąc udział w konferencjach i warsztatach
organizowanych przez inne instytucje.
Informacje i artykuły o portalu, a także jego logo, adres i banery internetowe
zamieszczone zostały na dziesiątkach różnych portali, blogów i stron internetowych,
głownie zajmujących się kulturą.
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III. Przenoszenie dobrych doświadczeń polskich w zakresie zmiany społecznej
do Azerbejdżanu i Gruzji:

Rodzić po ludzku – Azerbejdżan. W 2007 roku została zrealizowana Faza II i III
programu. W fazie II przeprowadzono systematyczne badania stanu opieki
okołoporodowej w Azerbejdżanie – w szczególności sytuacji kobiet w ciąży i matek, szpitali
położniczych, sytuacji prawnej związanej z ww. tematem. Przygotowano i zrealizowano
szkolenia z udziałem polskich ekspertów z zakresu tworzenia szkół rodzenia i dobrych
praktyk opieki okołoporodowej oraz prowadzenia kampanii społecznej „Rodzić po ludzku”.
Celem Fazy III było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości kobiet oraz personelu
placówek ginekologiczno- położniczych w Azerbejdżanie na temat możliwości i sposobów
poprawy sytuacji okołoporodowej. Jednym z głównych powodów złej sytuacji jest szeroko
rozpowszechniona korupcja. W celu zainicjowania konkretnych zmian bezpośrednimi
działaniami zostali objęci dziennikarze, a pośrednio szeroki krąg kobiet oraz społeczności
azerskich miast – przez badania ankietowe oraz kampanię społeczną. W działania te
zaangażowani byli eksperci z organizacji partnerskich – przede wszystkim Anna
Otffinowska, prezes Fundacji Rodzić po ludzku, Gazeta Wyborcza oraz Radio TOK FM, a
także lokalna organizacja partnerska „Support for Future”, która została zarejestrowana
podczas jego realizacji i ma na celu kontynuowanie działań projektu.
Usamodzielnienie młodzieży z placówek opiekuńczo- wychowawczych,
zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz promowanie i wspieranie ruchu
rodzicielstwa zastępczego w Azerbejdżanie. Celem projektu była wymiana
doświadczeń polskich i azerskich organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i
młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działających na rzecz tworzenia
ruchu zastępczego rodzicielstwa. Wspólnie z lokalnymi partnerami został wzięty udział w
przygotowaniu azerskiego programu działań na rzecz promowania i wsparcia rodziców
zastępczych, adopcyjnych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Fundacja pomaga w
tworzeniu centrów usamodzielniania, wspiera propagowanie w mediach idei rodzicielstwa
zastępczego i pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem poprzez wyrównanie dostępu do
edukacji.
Projekt realizowany w partnerstwie z inną instytucją:

Budowanie partnerstw lokalnych w przygranicznych regionach Gruzji. Wsparcie
budowy partnerstw lokalnych w sześciu przygranicznych regionach Gruzji poprzez
zaprezentowanie im korzyści płynących z partnerstw lokalnych oraz przekazanie wiedzy
niezbędnej do ich budowania. Wsparcie na polskich dobrych doświadczeniach w
budowaniu partnerstw lokalnych.
Regiony przygraniczne Gruzji łączą wspólne problemy: brak rozwiązań systemowych dot.
mniejszości, skomplikowana sytuacja polityczna sprzyjają konfliktom na tle etnicznym oraz
niewielkie zainteresowanie samorządów planowaniem i rozwojem lokalnym. W zeszłym
roku Gruzja zreformowała system samorządowy, ale potrzebuje on wzmocnienia i dobrych
wzorców.
Program był realizowany przez Urząd Gminy Podegrodzie przy wsparciu Ośrodka
Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW
oraz Fundacji Pogranicze.
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IV. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw i wolności człowieka

Miej Świadomość. Projekt edukacyjno- kampanijny dotyczący praw człowieka
realizowany przez nieformalną grupę młodzieżową przy wsparciu instytucjonalnym
Fundacji. Projekt był skierowany do młodzieży z warszawskich szkół średnich i wyższych.
Miał na celu aktywizację młodzieży do działań wspierających upowszechnianie i ochronę
praw człowieka oraz poszerzenie wiedzy na temat praw człowieka i Tybetu.
Czasopismo „Dialogi o rozwoju” – nr 1. „Ubóstwo”. Wydanie pierwszego numeru
czasopisma dotyczącego problematyki rozwoju w partnerstwie z Global Development
Research Group. Publikowane teksty ukazują wielopłaszczyznowy charakter procesów
rozwojowych oraz ich globalnych i lokalnych uwarunkowań. Pismo odpowiada na brak
podobnego forum prezentacji polskich badań nad zagadnieniami rozwoju oraz umożliwia
kontakty i dialog między światem nauki oraz praktyki rozwojowej i edukacyjnej.
Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych
Otrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego na podstawie decyzji Sądu
Rejonowego dla M.St. Warszawy, w dniu 12 listopada 2007 roku.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Odpisy uchwał zarządu fundacji
Uchwała Rady Fundacji z dnia 2.06.2007 w sprawie przyjęcia Sprawozdania za rok 2006
Rada nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji finansowej i przyjmuje zatwierdzone przez
Zarząd sprawozdanie finansowe Fundacji za okres od 28.06.2006 r. do 31.12.2006 oraz
Rada Fundacji nie wnosi zastrzeżeń do działalności merytorycznej Fundacji i przyjmuje
sporządzone przez Zarząd sprawozdanie merytoryczne za ww okres.
Uchwała Rady Fundacji z dnia 9.10.2007 w sprawie zmiany Statutu Fundacji
Rada Fundacji popiera decyzję Zarządu w sprawie wystąpienia do Sądu Rejonowego o
nadanie statusu organizacji pożytku publicznego. Rada na postawie uwag Sądu
Rejonowego uchwala zmiany w Statucie Fundacji w § 10 (dodanie podpunktów f, g, h), §
17 (zmiana podpunktu c) oraz § 18 (w punkcie 2).
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Fundacja otrzymała w 2007 roku przychody w wysokości 640 108,72 zł, w tym:
Źródło przychodu

Suma przychodu

Dotacje ze źródeł publicznych:
1) z budżetu państwa
2) z budżetu gminy

233 846,00 zł
277 821,02 zł

Dotacje z innych źródeł

110 365,37 zł

Pozostałe przychody, w tym darowizny
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego

10 230,06 zł
7 846,27 zł
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Działanie Fundacji możliwe były dzięki ich finansowaniu przez:
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 Biuro Kultury M. St. Warszawy
 Biuro Teatru i Muzyki M. St. Warszawy
 Urząd Dzielnicy Warszawa- Śródmieście
 Fundację Edukacji Dla Demokracji
 The UN Refugee Agency (UNHCR)
 Instytut Adama Mickiewicza
 Narodową Agencję Programu Młodzież
 Ambasadę Azerbejdżanu
 Ambasady krajów afrykańskich
 Fundacji BRE Banku
Informacja o poniesionych kosztach
Fundacja poniosła w roku 2007 koszty w wysokości 590 123,38 zł, w tym:
a) realizację celów statutowych
579 392,24 zł
b) administrację (zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty,
usługi obce, itp.)

10 705,15 zł

c) działalność gospodarczą

0 zł

d) pozostałe koszty

1,42 zł

e) koszty finansowe

24,57 zł

Inne dane
a)
b)

Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę w 2007 roku;
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację:
Wynagrodzenia

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

52 520 zł

Nagrody

0 zł

Premie i inne świadczenia

0 zł

Wynagrodzenie członków organów statutowych: Członkowie Zarządu oraz Rady
Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia za pełnione funkcje;
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: Fundacja w 2007 roku nie zatrudniała
pracowników na umowę zlecenie, wynagrodzenia z umów o dzieło wyniosły łącznie
258 850,31 zł;
Udzielone pożyczki pieniężne – brak;
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – brak;
Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego – brak;
Nabyte nieruchomości – brak;
Nabytych pozostałe środki trwałe- brak;
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Wartości aktywów (stan na 31.12.2007 r.):

j)

Aktywa trwałe

0,00 zł

Aktywa obrotowe

70 376,36 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00 zł

SUMA

70 376,36 zł

Wartość zobowiązań (stan na 31.12.2007 r.):
Fundusze własne

53 289,13 zł

Kredyty i pożyczki

0,00 zł

Inne zobowiązania

17 087,23 zł

Fundusze specjalne

0,00 zł

SUMA

70 373,36 zł

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności:
Grantodawca

Tytuł projektu

Umowa
dotacji

Kwota
dotacji

Wynik

Urząd M. St.
Warszawy, Biuro
Teatru i Muzyki

Warszawa muzycznie
zORIENTowana

KU/002/B/253/07/ 30 000 PLN
3616

Sprawozdanie
przyjęte bez uwag

j.w.

Transkaukazja 2007

KU/002/B/145/07 120 000 PLN
2339

Sprawozdanie
zostało
uzupełnione

Urząd M. St.
Warszawy, Biuro
Kultury

Kontynent Warszawa
– Street Party

42 050 PLN

Sprawozdanie
przyjęte bez uwag

j.w.

Poszukiwacze
zaginionej Warszawy

50 000 PLN

Sprawozdanie
przyjęte bez uwag

j.w.

Kontynent Warszawa
– Warszawa Wielu
Kultur

25 000 PLN

Sprawozdanie
przyjęte bez uwag

Urząd M. St.
Warszawa, Urząd
Dzielnicy
Śródmieście

Kontynent Warszawa - ŚRÓ/WKU/B/002/ 10 812 PLN
Warszawa wietnamska 88/2007/1028
(ludzie z kontynentu)

Sprawozdanie
przyjęte bez uwag

FED/Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych

Czasopismo: "Dialogi ER-2008-11
o rozwoju" - Numer 1.
Ubóstwo

20 000 PLN

Sprawozdanie
przyjęte bez uwag

Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych

Rodzić po ludzku –
Azerbejdżan. Faza III

104 990 PLN

Sprawozdanie
zostało
poprawione

PZ/464/2007
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Grantodawca
Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych

Tytuł projektu
Usamodzielnienie
młodzieży z placówek
opiekuńczowychowawczych,
zagrożonej
wykluczeniem
społecznym oraz
promowanie i
wspieranie ruchu
rodzicielstwa
zastępczego w
Azerbejdżanie

Umowa
dotacji
PZ/646/83

Kwota
dotacji

Wynik

64 208 PLN

Sprawozdanie
zostało
uzupełnione.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. W 2007 roku nie była
przeprowadzana kontrola w Fundacji.
Fundacja składa miesięczne deklaracje PIT-4 oraz roczne CIT-8.
Warszawa, 28.03.2008r.
Zebrały i przygotowały:
Ilona Jędrasik
Julia Zimmermann
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