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 Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Kaczawskiego 

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014rok 
 
 

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) 
 

1) Informacje ogólne 
 
Nazwa: Stowarzyszenie Kaczawskie 
Adres: 59-407 Mściwojów, Mściwojów 45A, tel. 76/8728718, powiat Jaworski, 
województwo Dolnośląskie 
Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym  prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna w  pod numerem: 0000134817 w dniu 
11.10.2002 roku.  
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 02.09.2008 r. 
REGON: 391033947 
 
Członkowie Stowarzyszenia 
 
Ogólny stan liczbowy członków zwyczajnych na 31.12.2014 r. wyniósł  40 osób oraz 16 
członków wspierających w postaci Gmin: Mściwojów, Paszowice, Bolków, Wądroże 
Wielkie, Męcinka, Złotoryja-gmina wiejska, Krotoszyce, Świerzawa, Pielgrzymka, Zagrodno, 
Wojcieszów, Jawor, Złotoryja, Ruja, Legnickie Pole oraz Przedsiębiorstwa Transportowo –
Budowlanego Sp. z o.o. Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39. 
 
Władze Stowarzyszenia: 

 
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:  

• Ewelina Rozpędowska - Prezes  
• Waldemar Tłusty - Wiceprezes  
• Beata Castaneda Trujillo - Skarbnik 
• Maria Srokowska  - Sekretarz  
• Aleksander Świerczek– członek zarządu 
• Krzysztof Kowalczyk – członek zarządu 
• Wiktor Urbańczyk – członek zarządu 

 
Komisję Rewizyjną stanowią:   

• Elżbieta Stachurska 
• Maria Małgorzata Boczarska  
• Alina Woźnicka-Koch 

 
 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia 
  
1. Rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich. 
2. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej oraz jej aktywizacja 
zawodowa. 
3. Działania w zakresie kultury, turystyki i sportu: 
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����    Współorganizacja jarmarków regionalnych, festynów, plenerów, i innych imprez, min. 
VIII  Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krotoszycach, IX  Dnia Szkółkarza i 
Sadownika „Targoszyński scyzoryk” w  Targoszynie.  
4. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, czynnej ochrony środowiska oraz 
podnoszenia świadomości ekologicznej: 
� Sudecka Zagroda Edukacyjna w Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie. 
5. Przygotowywanie warsztatów, seminariów naukowych oraz spotkań: 5 szkoleń dla 
beneficjentów programu „Działaj Lokalnie VIII” 
6. Promocja Partnerstwa Kaczawskiego poprzez druk materiałów promocyjnych, udział w 
imprezach turystycznych i promocyjnych. 
7. Finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej: 
- Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj lokalnie VIII” – 
dofinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Rozdanie grantów w 
wysokości 55.000 zł dla 13 beneficjentów z terenu Partnerstwa Kaczawskiego. 
 
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność: 
 
Projekty / Granty / Dofinansowania - zrealizowane: 
1. Realizacja  lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie 
VIII” – sfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w kwocie 50 000 zł. 
+ wkład własny w kwocie 25 000 zł. 
2. Projekt pn. „Targoszyński scyzoryk- promocja dolnośląskiej wsi i jej mieszkańców” 
dofinansowany  przez Powiat Jaworski w kwocie 5.000,00 zł na działania o charakterze 
promocyjnym – organizacja imprezy Targoszyński Scyzoryk. 
3. Projekt pn. „Targoszyński scyzoryk- promocja dolnośląskiej wsi i jej mieszkańców” 
dofinansowany  z osi 4 Leader - PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” w kwocie 7 450 zł pt.– refundacja 
kosztów w 2015r. 
4. Projekt pn. „Dziedzictwo Kaczawskiej Wsi - adaptacja budynku gospodarczego w 
Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej” dofinansowany  z osi 4 Leader - PROW na lata 2007-
2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój 
wsi” w kwocie 79 959,00 zł na remont dachu w 1 stodole i utworzenie tam izby 
wystawienniczej starych maszyn i urządzeń gospodarstwa domowego– refundacja kosztów 
nastąpi po kontroli w 2015r. 
 
 
Projekty / Wnioski –  w trakcie realizacji lub odrzucone: 

1. Wniosek do Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 (wsparcie Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii) w ramach Funduszu Małych Grantów Programu PL02 Ochrona 
Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów na projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, 
czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”  otrzymał dofinansowanie w kwocie 567 050 zł  na 
realizację projektu w terminie czerwiec 2014 - kwiecień 2016, który ma na celu poszerzenie 
świadomości społecznej na temat bioróżnorodności poprzez min.: propagowanie idei 
zrównoważonego rozwoju, podniesienie  wiedzy o różnorodności biologicznej, wsparcie 
społeczności lokalnych w podejmowaniu inicjatyw wspierających ochronę różnorodności 
biologicznej i jej umiarkowane użytkowanie. Całkowita wartość zadania: 630 056,00 zł (stan 
na 31.12.2014) w tym: 

− dofinansowanie ze środków EOG: 567 050,00 zł, 
− wkład rzeczowy Stowarzyszenia Kaczawskiego: 31 050,00 zł, 
− wkład finansowy Stowarzyszenia Kaczawskiego: 31 956,00 zł. 



3 
 

W roku 2014 poniesiono na realizacje niniejszego projektu 42 583,00 zł, z czego wkład 
rzeczowy Stowarzyszenia wyniósł 5 540,00 zł, zaś wkład finansowy 4 258,00 zł. Środki te 
poniesiono na: 

− zakup sprzętu biurowego (komputer przenośny, drukarka, telefon),  
− zakup aparatu fotograficznego,  
− realizację podstrony projektu na stronie internetowej Stowarzyszenia, 
− realizację wydarzenia inaugurującego projekt, 
− realizację dwóch warsztatów edukacyjnych dla dorosłych: warsztatów florystycznych 

„Jak wykorzystać piękno dzikich roślin” oraz warsztatów chemiczno-kosmetycznych 
„Kosmetyki – zrób to sam, czyli jak wartościowe są lokalne rośliny” 

− rozpoczęcie prac porządkowych w przyszłym ogrodzie edukacyjnym przy Sudeckiej 
Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie 

− promocję wydarzeń edukacyjnych. 
2. Projekt pn. „Partnership for geo-education” otrzymał finansowanie w wysokości 

199 868,00 euro z Programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. 
Projekt realizowany będzie w terminie 1.09.2014 – 31.08.2016. W projekcie udział biorą trzy 
organizacje partnerskie: ADRIMAG z Portugalii, Haskolafelag Sudurlands z Islandii oraz 
LAG Barun-Trenk z Chorwacji. Stowarzyszenie Kaczawskie pełni rolę organizacji 
koordynującej całość projektu. 
Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie geo-edukacji terenowej oraz 
wspólne wypracowanie metodologii geo-edukacji terenowej. Do udziału w projekcie 
zaangażowany został zespół specjalistów w dziedzinie metodyki, dydaktyki oraz nauk o 
Ziemi ze wszystkich czterech krajów, zespół ten wspólnie opracowuje wytyczne 
metodologiczne do prowadzenia geo-edukacji w terenie. Elementem projektu są również 
cztery krótkie (5 dni) wyjazdy szkoleniowe dla grupy uczestników projektu: trenerów i 
edukatorów przyrodniczych, którzy podczas wyjazdów poszerzą wiedzę dotyczącą 
prowadzenia zajęć terenowych z zakresu nauk o Ziemi. 
W roku 2014 nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu z powodu 
przedłużającej się procedury podpisania umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus + 
oraz przekazania zaliczki na realizację projektu.  

3. Projekt pn. ”Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie” realizowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2007-2013 – w ramach Priorytetu nr IV 
Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i 
przeciwpowodziowego Dolnego Śląska 4.7 Działanie „Środowisko i bezpieczeństwo 
ekologiczne”  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Całkowita wartość zadania: 3.241.953,34 zł. (stan na 31.12.2014 r.), w tym: 
- dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wartość: 2.755.660,34 zł (85% wydatków). Umowa nr 
UDA-RPDS.04.07.00-02-029/10-00 z dnia 18.04.2012 r. 
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu: 484.700,00 zł (ok. 15% wydatków). Umowa nr 186/D/EE/LG/2013 z dnia 
09.08.2013 r. 
- wkład własny stowarzyszenia: 1.593,00 zł  
      W 2014 r. poniesiono na realizację niniejszego projektu wydatki łącznej w kwocie 
762.755 zł z przeznaczeniem na wykonanie części robót budowlanych na budynku oraz 
wykonaniem części zdjęć do publikacji w ramach projektu. W związku z bardzo wolnym 
tempem prac budowlanych oraz wieloma uwagami związanymi z jakością wykonanych robót 
(Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA oraz Agencja Rozwoju Społecznego ARS sp. 
z.o.o)  Stowarzyszenie Kaczawskie zmuszone było do wypowiedzenia umowy nr 3/ZED/2013 
z dnia 03.04.2013 r. Wiązało się również z naliczeniem kary umownej dla tego wykonawcy w 
wysokości 306.880 zł. (10% wartości umowy). Na podstawie podpisanego w dniu 31.12.2014 
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r. porozumienia pomiędzy wykonawcą a Stowarzyszeniem Kaczawskim, wpłacona wcześniej 
Gwarancja Należytego Wykonania Umowy wynosząca również 10% wartości umowy 
(306.880 zł), została obustronnie uznana jako kompensata wzajemnych roszczeń bez 
konieczności dokonywania przepływów finansowych (zwrot GNWU/zapłata kary umownej).  
W wyniku tej sytuacji powstał dochód incydentalny w projekcie o wartości 306.880 zł 
przemianowany jako wydatek niekwalifikowalny . Z uwagi na konieczność kontynuacji 
projektu, Stowarzyszenie Kaczawskie na początku 2015 r. skutecznie przeprowadziło wybór 
wykonawcy na dokończenie robót do 18.05.2015 r.   

Stowarzyszenie Kaczawskie od 9 lat organizuje każdego roku konkurs grantowy pn. Działaj 
Lokalnie, w ramach którego wspierane są działania inicjujące współpracę mieszkańców oraz 
projekty aktywizujące lokalne społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego. 
Program „Działaj Lokalnie” w Partnerstwie Kaczawskim wspiera poprzez małe dotacje ludzi, 
którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. O wsparcie finansowe mogą się 
ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mające siedzibę i planujące prowadzić 
działania na terenie jednej z gmin Partnerstwa Kaczawskiego tj.: gminy Bolków, Jawor, 
Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, 
Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja. W roku 2014 przyznano 13 
dotacji na łączną kwotę wsparcia 55 000 tyś. zł.  
Lista dofinansowanych projektów oraz kwota przyznanego wsparcia: 
� Fundacja ‚Wojcieszyn Wioska Don Kichota’, projekt pn. Międzypokoleniowa 

wojcieszyńska inscenizacja wybranych fragmentów dzieła M. Cervantesa ‚Don 
Kichot’ – 5900 zł 

� Stowarzyszenie Nowy Kościół, projekt pn. Razem pracujemy, odpoczywamy i 
aktywnie spędzamy wolny czas – 4797 zł 

� Stowarzyszenie Nasze Wądroże Wielkie, projekt pn. Wielopokoleniowo działamy o 
naszą małą ojczyznę dbamy – 6000 zł 

� Aktywni Księginice / Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, projekt 
pn. Piękna wieś przyjazna wieś – 2769,02 zł 

� Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPiT-GOBI”, projekt pn. 
Szlakiem bitew legnickich – 3750 zł 

� Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne ” Miłek”, projekt pn. Wspólnie 
chrońmy nasz piękny park – 4800 zł 

� Hufiec ZHP w Jaworze, projekt pn. „Niekończąca się przygoda” – 4447,84 zł 
� Fundacja Archeologiczna Archeo, projekt pn. Kultura na deskach – średniowieczna 

trupa teatralna – 5533,80 zł 
� Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej, projekt pn. „V 
Święto Prawdziwka i śliwki w ęgierki w Nowej Wsi Wielkiej” – 3496 zł 

� Towarzystwo Miłośników Gminy Pielgrzymka, projekt pn. Łucznictwo tradycyjne – 
zabawa, sport, przyszłość – 3461,34 zł 

� Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów, projekt pn. Korowód Radości „Data Urodzenia nie 
ma tu znaczenia” – 2700 zł 

� Stowarzyszenie „Patria Nostra”, projekt pn. Integracja mieszkańców pod Czartowską 
Skałą – 5020 zł 

� Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „PRZED SIEBIE”, projekt pn. Rodzinny Rajd 
Rowerowy – Tour de Kaczawy – 2325 zł 

 
Projektu pn. „Łucznictwo tradycyjne – zabawa, sport, przyszłość” nie udało się zrealizować 
wnioskodawcy – dlatego też dotacja została zwrócona. Łączna wartość nie wykorzystanych 
dotacji to 3 487,83 zł. 
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Zbiórka publiczna ogłoszona na remont Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, która 
przyniosła dochód w postaci darowizny w wysokości 15 537 zł.  

3. Działalność gospodarcza 
Stowarzyszenie zgodnie z zapisem statutu, nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia 
UCHWAŁA NR 1/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Prac Lokalnej 
Komisji Grantowej. 
UCHWAŁA NR 2/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia nowych członków 
zwyczajnych. 
UCHWAŁA NR 3/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia 
członków zwyczajnych. 
UCHWAŁA NR 4/2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie reprezentacji Stowarzyszenia 
Kaczawskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie. 
UCHWAŁA NR 5/2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie przyjęcia nowych członków 
zwyczajnych. 
UCHWAŁA NR 6/2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
projektu pn. „SUDECKA ZAGRODA EDUKACYJNA, CZYLI JAK EKOFILOZOFIA 
WRÓCIŁA NA WIEŚ” z Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i 
ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014. 
UCHWAŁA NR 7/2014 z dnia 23.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Lokalnej 
Komisji Grantowej. 
UCHWAŁA NR 8/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
Merytorycznego Stowarzyszenia Kaczawskiego. 
UCHWAŁA NR 9/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego 
Stowarzyszenia Kaczawskiego. 
UCHWAŁA NR 10/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie przyjęcia członka wspierającego. 
UCHWAŁA NR 11/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia 
członków zwyczajnych. 
UCHWAŁA NR 12/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie powołania komisji naboru na 
poszczególne funkcje w ramach projektu „ Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak 
ekofilozofia wróciła na wieś”. 
UCHWAŁA NR 13/2014 z dnia 11.09.2014 r. w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego. 
UCHWAŁA NR 14/2014 z dnia 11.09.2014 r. w sprawie przyjęcia członka wspierającego. 
 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich 
źródeł: 
Przychody z działalności statutowej – 289 570,09 zł:  
- Składki płacone przez członków stowarzyszenia – 54 900,00 zł 
- Otrzymane dotacje – 102 348,69 zł 
-Otrzymane darowizny – 15 537 zł 
- Wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego – 3 799 zł 
- Inne przychody (m.in. z tyt. Współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi – 3 939,60 zł 
- Przychody finansowe – 742,70 zł 
- nadwyżka z roku ubiegłego – 108 303,10 zł 
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6. Informacja o poniesionych  kosztach – 125 527,38 zł: 
- koszty realizacji programów i projektów współfinansowanych z otrzymanej dotacji – 
102 348,69 zł 
- Koszty realizacji zadań statutowych – 993,66 zł 
- Koszty administracyjne – 22 003,81 zł 
- Koszty finansowe- 181,22 zł 
 
7. Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych 

Stowarzyszenie Kaczawskie zatrudnia 1 osobę na pełny etat (przeciętne zatrudnienie 0,25). 
b) łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń:  24816 zł 
c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu: 9400 zł 
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło: 
Stowarzyszenie Kaczawskie wypłaciło wynagrodzenia z umów zlecenie i umów o dzieło w  
łącznej wysokości: 14 065 zł brutto.  

- z tego sfinansowane z dotacji programowych:                14 065,00 zł. 
- z tego sfinansowane z działalności statutowej:                00,00 zł netto. 

 
e) udzielonych pożyczkach pieniężnych: 

Stowarzyszenie Kaczawskie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

Stowarzyszenie Kaczawskie nie posiada lokat. 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego  

Stowarzyszenie Kaczawskie nie posiada obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa 
handlowego 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 
na to nabycie 
Stowarzyszenie Kaczawskie jest właścicielem nieruchomości – zagrody w Dobkowie, 
zakupionej w 2011r. 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych 
Stowarzyszenie Kaczawskie nie nabyło w 2014 r. środków trwałych. 
j) warto ści aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 
Wartość aktywów Stowarzyszenia Kaczawskiego na dzień 31.12.2014 roku wynosiła: 1129 
356,75 zł.  
Zobowiązania stanowiły kwotę 1 734 901,99 zł i były to zobowiązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i pożyczek – 1 383 636,17 zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu 
kredytów i pożyczek – 351 265,82 zł,  inne niewymagalne płatności za media – 0 zł, z tytułu 
podatków – 0 zł oraz rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – 25 646,97 zł. 
 
8) Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 
W 2014 roku Stowarzyszeniu Kaczawskiemu nie została zlecona żadna działalność przez 
podmioty państwowe i samorządowe.  
 
9) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  

a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Na stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. 
 
Na koniec roku podatkowego złożona została deklaracja CIT-8 – osiągnięto zysk  na 
działalności statutowej. 
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10)  Wysokość pozyskanych środków finansowych z 1%: 
W 2014 roku Stowarzyszenie Kaczawskie pozyskało z wpłat 1% podatku kwotę 3 799 zł. 
Kwota zostanie przeznaczona na realizację projektów: Działaj Lokalnie w 2015 roku oraz 
Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie. 
 
11) Kontrola działalności Stowarzyszenia: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział RPO – kontrola utrzymania 
zobowiązań z realizacji umowy w ramach projektu: „Kraina Wygasłych Wulkanów – Twoje 
miejsce w Sudetach”  
UMWD – Wydział Wdrażania RPO – kontrola postępowań konkursowych w projekcie 
„Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”. 
WFOŚiGW we Wrocławiu – kontrola poziomu zaawansowania robót budowlanych w 
związku z wnioskiem o płatność dla zadania „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”. 
 
Na tym sprawozdanie zakończono. 

 

Zarząd: 

1. Pani Ewelina Rozpędowska– Prezes                      …..…................................................. 

2. Pan Waldemar Tłusty – Wiceprezes                     …........................................................ 

3. Pani Maria Srokowska – Sekretarz                       …........................................................ 

4. Pani Beata Castaneda Trujillo – Skarbnik             ..…..................................................... 

5. Pan Wiktor Urbańczyk – członek zarządu              .......................................................... 

6. Pan Aleksander Świerczek – członek zarządu       ........................................................... 

7. Pan Krzysztof Kowalczyk – członek zarządu          ......................................................... 


