Roczne  sprawozdanie  merytoryczne  z  działalności
organizacji  pożytku  publicznego

Ministerstwo Pracy
i  Polityki  Społecznej

za rok 2013

•
•
•
•

Formularz  należy  wypełnić  w  języku  polskim;
Sprawozdawca  wypełnia  tylko  przeznaczone  dla  niego  białe  pola;
W  trakcie  wypełniania  formularza  istnieje  możliwość  dodawania  wierszy  oraz  zawijania  tekstów  w  polach;
We  wszystkich  polach,  w  których  nie  będą  wpisane  odpowiednie  informacje,  należy  wstawić  pojedynczy  znak  myślnika  (-‐-‐–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I.  Dane  organizacji  pożytku  publicznego
1. Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE  WSPÓŁPRACY  KOBIET  NEWW

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina  M.  GDAŃSK

Ulica MISZEWSKIEGO

Nr domu 17

Nr lokalu 100

Miejscowość  GDAŃSK

Kod pocztowy 80-239

Poczta  GDAŃSK-‐WRZESZCZ

Nr telefonu 58-344-38-53

Nr faksu 58-344-38-53

E-mail neww@neww.org.pl

Strona www neww.org.pl

POLSKA

Województwo

POMORSKIE

Powiat  M.  GDAŃSK

3.  Data  rejestracji  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym
4.  Data  uzyskania  statusu  organizacji  pożytku  
publicznego
5. Numer REGON

19211642300000

7.  Skład  organu  zarządzającego  organizacji
(Należy  wpisać  imiona,  nazwiska  oraz  informacje  o  funkcji  
pełnionej  przez  poszczególnych  członków  organu  zarządzającego)

8.  Skład  organu  kontroli  lub  nadzoru  organizacji
(Należy  wpisać  imiona,  nazwiska  oraz  informacje  o  funkcji  
pełnionej  przez  poszczególnych  członków  organu  kontroli  lub  
nadzoru)

2004-05-27
6. Numer KRS

0000091523

Imię  i  nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Małgorzata  Tarasiewicz

Prezes

TAK

Lucyna  Orłowska

Sekretarz

TAK

Anna Jagusiak

Skarbnik

TAK

Ewa Graczyk

Członkini  Zarządu

TAK

Imię  i  nazwisko

Funkcja

Marzena Dobrowolska

Przewodnicząca

TAK

Jadwiga  Zajęcka

Członkini  Komisji  
Rewizyjnej

TAK

Wpisany do KRS

II.  Charakterystyka  działalności  organizacji  pożytku  publicznego    w  okresie  sprawozdawczym
1.  Opis  działalności  pożytku  publicznego
Cele  statutowe  zostały  zrealizowane  w  roku  2013  poprzez  przeprowadzenie  następujących  projektów:
1. Rodzina wolna od przemocy – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego,
psychologicznego i mediacji dla rodzin z problemem alkoholowym.
Druk: MPiPS
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1.1.  Opis  głównych  
działań  podjętych  
przez  organizację

-‐  finansowany  ze  środków  Urzędu  Miasta  w  Gdańsku
Celem  programu  było  przekazanie  wsparcia  prawnego  i  psychospołecznego  członkom  rodzin  z  
problemem  alkoholowym,  w  których  dochodziło  do  aktów  przemocy.
Głównym  założeniem  i  celem  zadania  było  powstrzymanie  przemocy  w  rodzinie  poprzez:  
- Zdobycie wiedzy o tym, czym jest przemoc domowa.
-‐  Rozpoznanie  faz  przemocy  we  własnej  rodzinie.
-‐  Zmianę  stereotypowego  myślenia  na  temat  przemocy.  
-‐  Zmianę  przekonań  o  swojej  sytuacji,  o  świecie  i  o  sobie.
-‐  Poznanie  własnych  praw  i  uczenie  się  egzekwowania  ich.
-‐  Wyjście  z  roli  ofiary.
-‐  Pracę  nad  budowaniem  poczucia  własnej  wartości.
-‐  Uczenie  się  i  ćwiczenie  nowych,  konstruktywnych  zachowań.
Zakres  zadań  obejmował  porady  prawne  i  pomoc  psychologiczną,  które  były  udzielane  w  siedzibie  
Stowarzyszenia  NEWW  –  Polska.  Prawniczka  udzielała  porad,  głównie  w  zakresie  prawa  rodzinnego,  
wskazywała  odpowiednie  do  sytuacji  akty  prawne,  pomagała  w  napisaniu  pism  procesowych.
Prawniczka  ściśle  współpracowała  z  psychologiem.  Porady  prawne  polegały  między  innymi  na  zebraniu,  
wypełnieniu,  bądź  napisaniu  odpowiednich  dokumentów  do  sądu  i  innych  pokrewnych  instytucji.  
W 12  przypadkach  została  zastosowana  także  mediacja.  Jest  to  proces,  w  ramach,  którego  osoba  
trzecia  pomaga  skłóconym  stronom  rozwiązać  ich  konflikt  dyskutując  o  tej  sprawie,  aż  obydwie  strony  
wyrażą  zadowolenie  z  rozwiązania.  Udaje  się  często  za  pomocą  mediacji  rozwiązywać  problemy  
rodzinne.  Często  osobom  uwikłanym  w  konflikty  takie  spotkania  mające  charakter  mediacyjny  
pozwalają  utrzymać  związki  i  układy  bez  podejmowania  drastycznych  środków.  
Przeprowadzaliśmy  także  działania  interwencyjne,  zastosowaliśmy  metody  edukacyjne  i  poradnictwo,  
udzieliliśmy  wsparcia  emocjonalnego  i  społecznego.  W  ramach  zajęć  z  psychologiem  wykorzystane  
zostały  także  metody  uczenia  zachowań  oraz  w  wyjątkowych  przypadkach  psychoterapia.  Została  
udzielona  pomoc  prawna  indywidualnym  osobom  potrzebującym  porady  w  zakresie  prawa  rodzinnego  i  
powstrzymania  przemocy  domowej.  Bezpłatne  porady  prawne  poprawiły  świadomość  praw  
mieszkańców  Gdańska.  Została  udzielona  pomoc  psychologiczna  indywidualnym  osobom  
potrzebującym  takiej  porady.
Bezpłatne  porady  psychologiczne  spowodowały  wśród  uczestników:
•  zwiększenie  zasobu  wiedzy  
• zmniejszenie poczucia osamotnienia i niezrozumienia
• wzrost nadziei
•  wzrost  samoświadomości  (świadomość  własnych  uczuć,  potrzeb,  wartości,  celów),  
•  nauczenie  się  nowych  zachowań
• bardziej otwarte mówienie o problemie
•  zmiany  wewnętrzne,  które  wyzwolą  konstruktywne  działanie  i  odpowiednie  zmiany  życiowe.
Projekt  wykazał,  jaka  olbrzymia  jest  społeczna  potrzeba  na  prowadzenie  bezpłatnego  poradnictwa  
prawnego  i  psychologicznego  dla  osób  doznających  przemocy  domowej  i  stykających  się  z  problemem  
alkoholowym  w  Gdańsku.
Odbiorcami  programu  były  osoby  w  różnym  wieku,  obojga  płci,  które  doznają  przemocy  domowej  
psychicznej  i  fizycznej  związanej  z  problemem  alkoholowym  w  rodzinie.  Odbiorcy  programu  dowiedzieli  
się  o  projekcie  na  podstawie  ulotek  i  ogłoszeń  informujących  o  programie.  Ulotki  i  ogłoszenia  zostały  
rozmieszczone  w  przychodniach  zdrowia,  w  poradniach,  szkołach,  kościołach,  organizacjach  
pozarządowych,  urzędach.  Z  porad  prawnych  w  ciągu  12  miesięcy  skorzystało  ponad  600  osób  zaś  z  
konsultacji psychologicznych ponad 50 osób.
3.  Międzynarodowy  Sekretariat  Network  of  East-‐West  Women,    NEWW
– wolontariat
Stowarzyszenie  Współpracy  Kobiet,  NEWW-‐Polska  prowadziło  Międzynarodowy  Sekretariat  organizacji  
Network  of  East-‐West  Women,  NEWW.  Sieć  NEWW  to  międzynarodowa  sieć  kobiet  i  kobiecych  
organizacji  samorządowych  z  Europy  Środkowej  i  Wschodniej  oraz  krajów  byłego  Związku  Radzieckiego  
(CEE/NIS)  i  USA,  działająca  na  rzecz  budowy  i  rozwoju  współpracy,  wymiany  i  edukacji  kobiet.  Misją  
Sieci  NEWW  jest  wspieranie  obywatelskich  ruchów  i  niezależnych  organizacji  kobiecych  oraz  pomoc  
kobietom  w  oddziaływaniu  na  politykę  w  krajach  CEE/NIS.  Sieć  NEWW  to  jedna  z  największych  i  
najbardziej  szanowanych  sieci  w  regionie,  posiadająca  status  specjalnego  konsultanta  komisji  
ekonomicznej  i  społecznej  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych.  Sieć  NEWW  zrzesza  kobiety  z  ponad  30
  krajów  m.in.  Armenii,  Azerbejdżanu,  Albanii,  Białorusi,  Bośni  i  Hercegowiny,  Bułgarii,  Chorwacji,  Czech,  
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Estonii,  Kazachstanu,  Litwy,  Łotwy,  Macedonii,  Mołdawii,  Polski,  Rosji,  Rumunii,  Serbii,  Słowacji  i  
Węgier.
4. Portal internetowy i Facebook
– wolontariat
Liczba  miesięcznych  wejść  na  stronę  Stowarzyszenia  osiąga  każdego  miesiąca  liczbę  około  50  tysięcy.  To  
oznacza,  ze  bardzo  dużo  osób  korzysta  z  tego  nośnika  informacji  i  że  jest  to  bardzo  dobry  sposób  na  
rozpowszechnianie informacji. Strona na Facebooku w jezyku polskim ma ponad 1000  polubień.    Strona  
w  języku  angielskim  ponad  100.

5. Biblioteka, czytelnia, stanowisko komputerowe
– wolontariat
Stowarzyszenie  prowadzi  bibliotekę  i  czytelnię  feministyczną.  Biblioteka  udostępniana  jest  po  
wcześniejszym  umówieniu  się  z  wolontariuszami.  Dysponujemy  ponad  1500  pozycjami  książkowymi,  
raportami, opracowaniami i czasopismami z dziedziny prawa, psychologii, ekonomii, zdrowia, tematyki
europejskiej  i  literatury  feministycznej.  Część  zbiorów  to  publikacje  w  języku  angielskim.  W  czytelni  
znajduje  się  również  stanowisko  komputerowe  z  dostępem  do  sieci  internetowej.  Korzystanie  z  
biblioteki  oraz  stanowiska  komputerowego  jest  bezpłatne.
6. Europejskie Lobby Kobiet, EWL
Prezeska  NEWW  jest  członkinią  Zarządu  Europejskiego  Lobby  Kobiet  i  uczestniczyła  w  2013 roku w
spotkaniach  i  pracach  Zarządu,  a  także  współpracowała  jako  ekspertka  w  EUROPEJSKIM  
OBSERWATORIUM  S/D  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  WOBEC  KOBIET.
najbliższe  sąsiedztwo  (osiedle,  dzielnica,  sołectwo,  wieś,  przysiółek)
1.2.  Zasięg  terytorialny  faktycznie  prowadzonej  
przez  organizację  działalności  pożytku  
publicznego
(Należy  wskazać  jedną  lub  więcej  pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały  kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

2.  Informacja  dotycząca  liczby  odbiorców  działań  organizacji  pożytku  publicznego  w okresie sprawozdawczym
2.1.  Liczba  odbiorców  działań  organizacji

Osoby fizyczne

500

(Należy  oszacować  liczbę  odbiorców  działań  organizacji  w  okresie  
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

10

2.2. Informacje na temat
innych  (niż  wymienionych  w  
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz
których  organizacja  działała
(Np.  zwierzęta,  zabytki)

3.  Informacja  dotycząca  przedmiotu  działalności  nieodpłatnej  pożytku  publicznego  organizacji  w  okresie
sprawozdawczym

3.1.  Organizacja  prowadziła  działalność  nieodpłatną  pożytku  publicznego
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  Sfera  działalności  pożytku  publicznego
3.2. Należy  wskazać  nie  więcej  niż  trzy  najważniejsze,  pod  

Przedmiot  działalności

działalność  na  rzecz  równych  praw  kobiet  i   szkolenia i seminaria oraz
współpraca  w  ramach  
Europejskiego Lobby Kobiet

względem  wielkości  wydatkowanych  środków,  sfery  działalności  
pożytku  publicznego,  o  których  mowa  w  art.  4  ust.1  ustawy  z  dnia  24   mężczyzn
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  
(Dz. U.  z  2010  r.  Nr  234,  poz.  1536,  z  późn.  zm.),  zaczynając  od  
przeciwdziałanie  uzależnieniom  i  
najważniejszej  wraz  z  odnoszącym  się  do  nich  przedmiotem  
patologiom  społecznym
działalności

zwalczanie przemocy
wobec kobiet, porady
prawne i konsultacje
psychologiczne dla kobiet
ofiar przemocy

4.  Informacja  dotycząca  przedmiotu  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  organizacji  w  okresie  sprawozdawczym

4.1.  Organizacja  prowadziła  działalność  odpłatną  pożytku  publicznego

4.2. Należy  wskazać  nie  więcej  niż  trzy  najważniejsze,  pod  

  Sfera  działalności  pożytku  publicznego

Przedmiot  działalności

względem  wielkości  wydatkowanych  środków,  sfery  działalności  
pożytku  publicznego,  o  których  mowa  w  art.  4  ust.1  ustawy  z  dnia  24  
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie, zaczynając  od  najważniejszej  wraz  z  odnoszącym  
się  do  nich  przedmiotem  działalności

5.  Informacja  dotycząca  działalności  gospodarczej  organizacji  w  okresie  sprawozdawczym

5.1.  Organizacja  prowadziła  działalność  gospodarczą
Numer Kodu (PKD)

Przedmiot  i  opis  działalności

5.2. Należy  podać  informację  na  temat  przedmiotu  działalności  
gospodarczej  organizacji  wraz  z  opisem  tej  działalności  w  okresie  
sprawozdawczym,  a  także  kodu/ów  PKD 2007
odpowiadającego/ych  tej  działalności.  Jeśli  organizacja  prowadzi  
więcej  niż  3  rodzaje  działalności  gospodarczej  wg  klasyfikacji  PKD,  
należy  podać  informację  na  temat  trzech  głównych  rodzajów  
działalności  (podanie  maksymalnie  3  kodów),  zaczynając  od
głównego  przedmiotu  działalności

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1.  Łączna  kwota  przychodów  organizacji  ogółem  (zgodnie  z  rachunkiem  wyników/zysków  i  strat)

44,171.70  zł

a)  Przychody  z  działalności  nieodpłatnej  pożytku  publicznego

43,897.50  zł

b)  Przychody  z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego

0.00  zł

c)  Przychody  z  działalności  gospodarczej

0.00  zł

d)  Pozostałe  przychody  (w  tym  przychody  finansowe)

274.20  zł

1.2.  Łączna  kwota  dotacji  ze  źródeł  publicznych  ogółem

24,000.00  zł

1.3.  Łączna  kwota  przychodów  z  darowizn  (od  osób  fizycznych  i  osób  prawnych)  ogółem

18,401.70  zł
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2. Informacja o kosztach organizacji
2.1.  Łączna  kwota  kosztów  organizacji  ogółem  (zgodnie  z  rachunkiem  wyników/zysków  i  strat)

49,734.05  zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

49,734.05  zł

a)  koszty  z  tytułu  prowadzenia  nieodpłatnej  działalności  pożytku  publicznego

25,900.54  zł

b)  koszty  z  tytułu  prowadzenia  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego

0.00  zł

c)  koszty  z  tytułu  prowadzenia  działalności  gospodarczej

0.00  zł

d) koszty administracyjne

19,125.39  zł

e)  Pozostałe  koszty  (w  tym  koszty  finansowe)

4,708.12  zł

3.  Wynik  finansowy  na  całości  działalności  organizacji  pożytku  publicznego
w okresie sprawozdawczym

-‐5,562.35  zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych
środków
4.1. Przychody z 1% podatku

1,495.80  zł

4.2.  Wysokość  kwoty  pochodzącej  z  1%  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  wydatkowanej  
w  okresie  sprawozdawczym  ogółem

0.00  zł

4.3.  Działania,  na  które  wydatkowano  środki  pochodzące  z  1%  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  w  okresie  
sprawozdawczym  (w  szczególności  określone  w  pkt  II.1.1),  oraz  szacunkowe  kwoty  przeznaczone  na  te  działania
IV.  Korzystanie  z  uprawnień  w  okresie  sprawozdawczym

1.  Organizacja  korzystała  z  następujących  
zwolnień
(Należy  wskazać  jedną  lub  więcej  pozycji  wraz  z  kwotą  
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

0.00  zł

z  podatku  od  nieruchomości

0.00  zł

z  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych

0.00  zł

z  podatku  od  towarów  i  usług

0.00  zł

z  opłaty  skarbowej

0.00  zł

z  opłat  sądowych

0.00  zł

z  innych  zwolnień,  jakich:  

0.00  zł

nie  korzystała
2.  Organizacja  korzystała  z  prawa  do  nieodpłatnego  informowania  przez  jednostki  publicznej  
radiofonii  i  telewizji  o  prowadzonej  działalności  nieodpłatnej  pożytku  publicznego,  zgodnie  z  art.  23a  
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z
późn.  zm.)
własność
3.  Organizacja  korzystała  z  uprawnienia  do  nabycia  na  szczególnych  zasadach  
prawa  własności  lub  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  z  zasobu  
Skarbu  Państwa  lub  jednostek  samorządu  terytorialnego,    lub  zawarła  na  
preferencyjnych  warunkach  z  podmiotami  publicznymi  umowy  użytkowania,  
najmu,  dzierżawy  lub  użyczenia  i  przysługuje  jej  w odniesieniu do tych
nieruchomości  następujące  prawo:
(Należy  wskazać  jedną  lub  więcej  pozycji)

użytkowanie  wieczyste
najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie  korzystała

V.  Personel  organizacji  pożytku  publicznego  w  okresie  sprawozdawczym
Druk: MPiPS
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W  odpowiedzi  należy  uwzględnić  wszystkie  osoby  zatrudnione  w  organizacji  na  podstawie  stosunku  
pracy  (etat  lub  część  etatu)  w  okresie  sprawozdawczym,  nawet  jeśli  obecnie  nie  są  już  zatrudnione  w  
organizacji)

1.2.  Przeciętna  liczba  zatrudnionych  w  organizacji  na  podstawie  stosunku  pracy  w  przeliczeniu  na  
pełne  etaty
(Aby  określić  przeciętne  zatrudnienie  należy  zsumować  wszystkie  osoby  zatrudnione  na  podstawie  stosunku  pracy  w  
poszczególnych  miesiącach  w  okresie  sprawozdawczym  (wraz  z  ułamkami  odpowiadającymi  części  etatu,  np.  0,5  w  
przypadku  osoby  zatrudnionej  na  pół  etatu),  dodać  do  siebie  sumy  zatrudnionych  z  12  miesięcy  i  podzielić  przez  12.  Wynik  
wpisać  z  dokładnością  do  1  miejsca  po  przecinku)

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.0 osób

0.0 etatów

2.0 osób

2.  Członkowie

2.1.  Organizacja  posiada  członków
15.00 osób fizycznych
2.2.  Liczba  członków  organizacji  wg  stanu  na  ostatni  dzień  roku  sprawozdawczego
0.00 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1.  Organizacja  korzystała  ze  świadczeń  wykonywanych  przez  wolontariuszy
(Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  wolontariuszami  są  osoby  
wykonujące  nieodpłatnie  i  dobrowolnie  pracę  na  rzecz  organizacji,  niezależnie  od  tego,  czy  są  to  osoby  niezwiązane  z  
organizacją,  członkowie,  pracownicy,  osoby  świadczące  usługi  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  czy  przedstawiciele  
władz  organizacji)

3.2.  Liczba  wolontariuszy  wykonujących  świadczenie  na  rzecz  organizacji  w  okresie  
sprawozdawczym
(Każdy  wolontariusz  powinien  być  liczony  tylko  raz,  niezależnie  od  liczby  świadczeń  wykonanych  na  rzecz  organizacji  w  
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

6.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna  kwota  wynagrodzeń  (brutto)  wypłaconych  przez  organizację  w  okresie  sprawozdawczym
a)  z  tytułu  umów  o  pracę
b)  z  tytułu  umów  cywilnoprawnych

3,470.00  zł
0.00  zł
3,470.00  zł

2.  Wysokość  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  (brutto)  wypłaconego  pracownikom  
organizacji,  wliczając  wynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i  inne  świadczenia,  oraz  osobom  
świadczącym  usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

289.17  zł

3.  Wysokość  najwyższego  miesięcznego  wynagrodzenia  (brutto)  wypłaconego  pracownikom  
organizacji,  wliczając  wynagrodzenie  zasadnicze,  nagrody,  premie  i  inne  świadczenia,  oraz  osobom  
świadczącym  usługi  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej

2,500.00  zł

VII.  Informacja  o  działalności  zleconej  organizacji  pożytku  publicznego  przez  organy  administracji  publicznej  w  okresie  
sprawozdawczym

1.  Organizacja  realizowała  zadania  zlecone  przez  organy  jednostek  samorządu  terytorialnego

Druk: MPiPS
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2.  W  okresie  sprawozdawczym  organizacja  realizowała  zadania  zlecone  przez  organy  administracji  
rządowej  lub  państwowe  fundusze  celowe
VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Organ  kontrolujący

Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można  wpisać  w  poniższe  pole  inne  informacje,  którymi  organizacja  chciałaby  podzielić  się  z  opinią  publiczną)

Czytelny  podpis  osoby  upoważnionej  
lub  podpisy  osób  upoważnionych  do  
składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  
organizacji

Druk: MPiPS

Małgorzata  Tarasiewicz,  Anna  
Jagusiak, 22 czerwca 2014

Data  wypełnienia  sprawozdania
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