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1. Nazwa organizacji

&hE:EZK^ME/t/KDz,/^BKt/z,

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina KRAKÓW

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽDBKWK>^</

Powiat KRAKÓW

Ulica TYNIECKA

Nr domu 6

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ<Z<Mt

Kod pocztowy 30-319

Poczta KRAKÓW

Nr telefonu 122670352

Nr faksu 123454798

E-mail
Strona www http://www.niewidomi.org
tynieckafundacjaniewidomych1@one
t.eu

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

35052445600000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)
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6. Numer KRS

0000050285

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

DŝĞĐǌǇƐųĂǁWĂƚŬŽǁƐŬŝ

Prezes

TAK

tŝĞƐųĂǁtſũĐŝŬ

Wiceprezes

TAK

Krzysztof Sumera

Wiceprezes

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

ĚǁĂƌĚtČƐŝŬ

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇZĂĚǇ
Fundacji

TAK

Andrzej Chwalba

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

ŽǏĞŶĂ<ŽƚŬŽǁƐŬĂ

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

Jan Truniarz

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

Lidia Liszka

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

Wpisany do KRS
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

Celem Fundacji jest:
1͘tƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶĂƉŽŵŽĐŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕ŶŝĞǁŝĚŽŵǇŵŝ
ƐųĂďŽǁŝĚǌČĐǇŵ͕ǌǁųĂƐǌĐǌĂĚǌŝĞĐŝŽŵŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǁǌĂŬƌĞƐŝĞ͗
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) leczenia zachowawczego i chirurgicznego,
ĐͿƵǌǇƐŬŝǁĂŶŝĂǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐǇĐŚƵƌǌČĚǌĞŷŽƉƚǇĐǌŶǇĐŚ͕
ĚͿƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞũ͕ǌĂǁŽĚŽǁĞũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
e) rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie,
ĨͿŶĂƵŬŝ͕ŽƑǁŝĂƚǇ͕ĞĚƵŬĂĐũŝŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĂ͕
g) promocji kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki,
h) organizacji doskonalenia zawodowego,
ŝͿƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝƉŽƉŝĞƌĂŶŝĂǁƐǌĞůŬŝĐŚĚǌŝĂųĂŷǌŵŝĞƌǌĂũČĐǇĐŚĚŽ
ƐƚǁŽƌǌĞŶŝĂũĂŬŶĂũůĞƉƐǌǇĐŚǁĂƌƵŶŬſǁĚůĂƌĞĂůŝǌĂĐũŝǁǇǏĞũǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚ
celów.
2. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŶŝĞǁŝĚŽŵǇĐŚŝƐųĂďŽǁŝĚǌČĐǇĐŚƉŽǌŽƐƚĂũČĐǇĐŚďĞǌ
ƉƌĂĐǇůƵďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚƵƚƌĂƚČƉƌĂĐǇ͘
3. Promowanie i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie kultury i sztuki
ǁƑƌſĚŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŶŝĞǁŝĚŽŵǇĐŚŝƐųĂďŽǁŝĚǌČĐǇĐŚ͘
4͘ZĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĞŝŶƚĞƌĞƐſǁŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŶŝĞǁŝĚŽŵǇĐŚŝ
ƐųĂďŽǁŝĚǌČĐǇĐŚŽƌĂǌŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͘
5͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĂŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
ŶŝĞǁŝĚŽŵǇĐŚŝƐųĂďŽǁŝĚǌČĐǇĐŚ͘
6͘WƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞŝŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞŬĂĚƌƉŽŵĂŐĂũČĐǇĐŚŽƐŽďŽŵ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕ŶŝĞǁŝĚŽŵǇŵŝƐųĂďŽǁŝĚǌČĐǇŵǁǌĂŬƌĞƐŝĞĞĚƵŬĂĐũŝ͕
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ͕ŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘
7͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĞŬƐƉĞƌĐŬĂ͕ŝŶŝĐũŽǁĂŶŝĞďĂĚĂŷŶĂƵŬŽǁǇĐŚǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞ
oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŶŝĞǁŝĚŽŵǇĐŚŝƐųĂďŽǁŝĚǌČĐǇĐŚ͘

Cele wymienione w § 5 Statutu Fundacja realizuje m.in. przez:
1͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇƐƚĂǁŝĞŶŶŝĐǌČŝǁǇĚĂǁŶŝĐǌČ͕
2. Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji poradni specjalistycznych,
3͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũħŬƵƌƐſǁĚůĂŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ƌŽĚǌŝĐſǁŝŽƉŝĞŬƵŶſǁŝŶǁĂůŝĚſǁ
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ wzroku w zakresie edukacji tyflopedagogicznej oraz rehabilitacji
ǌĂǁŽĚŽǁĞũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ũĂŬƚĞǏĚŽƐŬŽŶĂůĞŶŝĂǌĂǁŽĚŽǁĞŐŽ͕
podstawie statutu organizacji)
4͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũħƐǌŬŽůĞŷ͕ŬŽŶŐƌĞƐſǁŝƚĂƌŐſǁ͕
5͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞǁǇƐƚĂǁ͕ƉƌĞǌĞŶƚĂĐũŝƐƉƌǌħƚƵƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶĞŐŽŽƌĂǌ
ŶĂũŶŽǁƐǌǇĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚŝƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇĐŚ͕
6͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŬŽŶĐĞƌƚſǁ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĐŚŽƌĞŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇĐŚŝǁǇƐƚħƉſǁ
baletowych,
7͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞǁĂƌƐǌƚĂƚſǁŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŷƚĞĂƚƌĂůŶǇĐŚ͕
8͘WƌŽŵŽĐũħŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǌĂũħđ͕ŝŵƉƌĞǌŝǌĂǁŽĚſǁƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚ͕
9͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁǇũĂǌĚſǁ͕ĞŬƐƉĞĚǇĐũŝŝǁǇƉƌĂǁ͕
10͘͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶČǌƉƌŽŵŽĐũČŝŽĐŚƌŽŶČǌĚƌŽǁŝĂ͕
11͘WƌŽŵŽĐũħŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͕
12͘͘ĂųŽĚŽďŽǁČŽƉŝĞŬħǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌČĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ƉŽŵŽĐ
ƐƉŽųĞĐǌŶČƉŽǌŽƐƚĂųČǌǌĂŬǁĂƚĞƌŽǁĂŶŝĞŵ͕
13. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów
ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚŝŽŐſůŶŽƵƐƉƌĂǁŶŝĂũČĐǇĐŚ͕ƚƵƌŶƵƐſǁŝǁǇũĂǌĚſǁ
wakacyjnych oraz innych form sezonowego wypoczynku, rekreacji i
rehabilitacji.
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

Druk: NIW-CRSO
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&hE:WZKt/B/B>EK_WK>':EZ,/>/d:/K'M>E:/^W:>/^dzE:K^Mz^&hE<:
tZK<h͕t/%WZKtKEK:%//Ezt/h>EWK^'M>EzD/E&/:EdD/͗:%/
&/:KdZWhdzEͲt/E/K'M>EK<KEzz:E͕/ZE͕t/E/>DEdD/WE&͖:%/'/DE^dz</
<KZ<z:E:WZKtKEWZK_t/KEz,/WK^/:z,tz^K</<t>/&/<:D^z^dMtͲ
Z,/>/dEdMt͕<dMZz><'KE&/:EdKWZKt>//Ezt/h>EzW>E/BE/͕K^dK^KtEzK
ICH PREDYSPOZYCJI.
REALIZOWANO I KONTYNUOWANO WSPARCIE W FORMIE:
Ͳ:%D^hK'M>E'K/^W:>/^dzE'KWKt>:E&/:EdKDEKWKt/E/Z><^
WZ<B:z^/%E>W^<KEEdZ:%/WKWZt%<ZE/<Zt/tKZ'E/D/KZ>W^WZ%D/%_E/Ͳ
:%/WZKtKEzBzt'/E/D^h^W:>E'KK_ZK<^<K>EKtz,Ktt'K>//
E/t/KDz,/^BKt/z,t<Z<Kt/͘
Ͳ:%KZ/Ed:/WZ^dZEE:/^DK/>E'KWKZh^E/^/%D:E>hhE/>E/E/^/%
E&/:EdKK^MdZ/,WZKtKEzBztdZE/'/tz<KZz^dh:^/%d,E/</WKZh^E/^/%
WZtKE/</D/WKDKBh'/:͕/B:>^</͘
Ͳ:%dZW//t/E/tzDh^:ΗEK^K/^BKt/:WZ%tZK<Kt͕'/tz<KZz^dh:^/%
ZMEKZ</WKDKz<dzEEW͘KD/EK;tzWh<BͲKdz<KtͿ͕WKDKKWdzE;>hWz͕DKEKK<h>Zz͕
K<h>Zzt/%<^:<KEdZ^d͕_t/dBKh>dZ&/K>dKt͕_t/dBKtKz//EEͿͲ:%/WZKt/B
K_t/KEzdz&>KW'K'͕<dMZzWZKt/ZMtE/:%/t/EWZz^dK^KtE/D͕Eh<>h
WKWZt^DK/>E:'z^dE:/K^ME/t/KDz,>h^BKt/z,͘
&hE:Z>/KtB/Ezt/h>EWKDKt&KZD/Z&hE:/<K^dMt>E/
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

40

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: NIW-CRSO

3

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

1

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

WŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂďĞǌǌĂŬǁĂƚĞƌŽǁĂŶŝĂĚůĂŽƐſď
ǁƉŽĚĞƐǌųǇŵǁŝĞŬƵŝŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚͲ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĂƉŽůĞŐĂũČĐĂŶĂ
gromadzeniu funduszy lub inne formy
wspierania finansowego w ramach pomocy
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ƉŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶČŝƉŽƌĂĚŶŝĐƚǁŽĚůĂ
ĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũǌƉŽǁŽĚƵĚǇƐĨƵŶŬĐũŝǁǌƌŽŬƵ
ůƵďŝŶŶǇĐŚŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝƐƉƌǌħǏŽŶǇĐŚ͕
88.10.Z
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶǇĐŚǌĂũħđƉŽƉƌĂǁŝĂũČĐǇĐŚ
ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǌ
ĚǇƐĨƵŶŬĐũČǁǌƌŽŬƵǁǌŶĂŶǇŵƐŽďŝĞŽƚŽĐǌĞŶŝƵŝ
ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝ
ĐŽĚǌŝĞŶŶǇĐŚ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶǇĐŚǌĂũħđǌ
ŽƌŝĞŶƚĂĐũŝƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶĞũŝƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂƐŝħǌ
ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵƑƌŽĚŬſǁŵŝĞũƐŬŝĞũŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝ
publicznej

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

ϴϳϲϴ͕ϴϱǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Druk: NIW-CRSO

ϮϳϮϴϲϵ͕ϴϱǌų
ϮϳϮϳϵϵ͕Ϭϰǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

4

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϳϬ͕ϴϭǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

w
tym:

ϭϬϰϲϳ͕Ϭϵǌų
ϮϰϰϮϵϯ͕Ϯϱǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ
Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϮϰϰϮϵϯ͕Ϯϱǌų
ϭϴϬϯϴ͕ϳϬǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϭϳϴϯϴ͕ϳϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϮϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϳϬ͕ϴϭǌų

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego
ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϭϰϳϴϳ͕ϯϬǌų
ϴϳϲϴ͕ϴϱǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 WKDKK^KKDE/WBEK^WZtEzD

ϴϳϲϴ͕ϴϱǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϮϳϬϮϱϱ͕ϱϰǌų

ϴϳϲϴ͕ϴϱǌų

Ϯϲϭϵϰϱ͕ϯϯǌų

ϴϳϲϴ͕ϴϱǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

d) koszty finansowe

ϮϬϯϬ͕ϯϰǌų

e) koszty administracyjne

ϲϮϳϵ͕ϴϳǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϬϴϱϯ͕ϳϭǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

0 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

0,00 etatów

8 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝprzez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝK<ǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ

w
tym:

]á

- wynagrodzenie zasadnicze

]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ 4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝ
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

1 DĂųŽƉŽůƐŬŝĞĞŶƚƌƵŵ
ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ
Rehabilitacji Osób
beneficjentów projektu
Niewidomych i
^ųĂďŽǁŝĚǌČĐǇĐŚ͗ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ
^ĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝKƐſďǌ
ǇƐĨƵŶŬĐũČtǌƌŽŬƵ

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ
WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

Kwota
Ϯϰϴϯϴϳ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

Druk: NIW-CRSO
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ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO

0,(&=<6à$:3$7.2:6.,
:,(6à$::Ï-&,.
KRZYSZTOF SUMERA

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I
SŁABOWIDZĄCYCH
ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018-31.12.2018

1

SPIS TREŚCI

I.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II.

RACHUNEK WYNIKÓW

III.

BILANS

IV.

INFORMACJA DODATKOWA -DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących
Ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków
1) Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych ( zarówno sporządzonych
samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich
sprawozdań)
2) Podstawowym podmiotem działalności wg PKD:9133 Z - działalność
pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
3) Sądem prowadzącym rejestr Fundacji jest Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieście w Krakowie XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego .
Data Rejestracji 06-06-1990
4) Data rejestracji jako organizacja pożytku publicznego 25-05-2005
Numer KRS :
000050285
Numer statystyczny : identyfikacja w systemie REGON : 350524456
Numer Identyfikacji Podatkowej :
679-10-01-831
5) Określenie celów statutowych organizacji :
Celem statutowym Fundacji jest:
1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, niewidomym
i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w zakresie:
1. ochrony i promocji zdrowia,
2. leczenia zachowawczego i chirurgicznego,
3. uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych,
4. rehabilitacji indywidualnej, zawodowej i społecznej,
5. rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie,
6. nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
7. promocji kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki,
8. organizacji doskonalenia zawodowego,

3

9. pomocy społecznej i popierania wszelkich działań zmierzających do
stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji wyżej wymienionych
celów.
2. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą
pracy.
3. Promowanie i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie kultury i sztuki
wśród osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.
4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, niewidomych
i słabowidzących oraz ich rodzin.
5. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidomych
i słabowidzących.
6. Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom
niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji,
rehabilitacji, integracji społecznej.

7. Działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny,
terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób
niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących.
6) Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez Fundację co najmniej 12 miesięcy i dłużej .
Nie są nam znane okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez fundację działalności.
7) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości :
W księgach rachunkowych Fundacji przychody z działalności statutowej
obejmują rzeczywiście otrzymane darowizny i dotacje należne do wysokości
poniesionych kosztów. To znaczy do przychodów roku obrotowego zalicza
się wyłącznie przychody do wysokości kosztów poniesionych na realizację
zadań statutowych. Nadwyżkę przychodów nad kosztami zalicza się do
przychodów przyszłych okresów i rozlicza w
następnym roku
obrachunkowym. Fundacja aktywa i pasywa wycenia według zasad
rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września
1994 z późniejszymi zmianami.
Aktywa i pasywa podlegają wycenie na dzień bilansowy .
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 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia
pomniejszony o odpisy amortyzacyjne
 Inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia
 Rzeczowe składniki aktywów według cen nabycia
 Zobowiązania i należności w kwocie wymaganej zapłaty
Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości
nominalnej
Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym
oraz według funkcji a wynik finansowy ustalony jest w wariancie
porównawczym.
Amortyzacja liczona jest metoda liniową. Środki trwałe o wartości
jednostkowej do 10 000,00 amortyzowane są w 100% w momencie oddania
do użytkowania.
Sprawozdanie finansowe
sporządza się
zgodnie z zasadami ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami , na
podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości dla organizacji
pozarządowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są metoda komputerową. Ewidencja
operacji gospodarczych na kontach syntetycznych oparta jest na zasadzie
podwójnego księgowania i całości bilansowej, pozwalającej na
sporządzenie zestawienia obrotów i sald oraz sporządzenia bilansu i
sprawozdań. Ochrona danych polega na systematycznym tworzeniu
rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach
komputerowych.
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FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁOBOWIDZĄCYCH
UL. TYNIECKA 6, KRAKÓW 30-319
KRS : 0000050285, Regon :350524456, NIP: 6791001831

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowy

1

2

3

4

A. Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
I
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalności statutowej
B.
Koszty działalności statutowej
I
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej
C.
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N.
O.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

Kraków , marzec 2019 r.
(miejsce i data sporządzenia)

231 397,53
231 397,53

272 799,04
272 799,04

225 064,70
225 064,70

261 945,33
261 945,33

6 332,83

10 853,71

0,00

0,00

5 809,35

6 279,87

523,48

4 573,84

2 000,01
0,00

70,81

0,00
101,00

2 030,34

2 422,49
15,00
2 407,49

2 614,31
305,00
2 309,31

Zarząd Jednostki
Prezes zarządu
Mieczysław Patkowski

Wiceprezes zarządu
Beata Zając

Wiesław Wójcik

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Wiceprezes zarządu
Krzysztof Sumera

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁOBOWIDZĄCYCH
UL. TYNIECKA 6, KRAKÓW 30-319
KRS : 0000050285, Regon :350524456, NIP: 6791001831

AKTYWA

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie aktywów

1

A. AKTYWA TRWAŁE

Stan aktywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90 876,85

99 424,85

0,00
0,02
90 876,83
0,00

0,00
0,00
99 424,85
0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

Aktywa razem

90 876,85

99 424,85

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów

1

A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
13 841,14

16 150,45

154,10
0,00
11 279,55
2 407,49

154,10
0,00
13 687,04
2 309,31

77 035,71

83 274,40

0,00
22 730,68
54 305,03

306,88
25 493,74
57 473,78

90 876,85

99 424,85
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FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

IV. Informacja dodatkowa za 2018 r.
1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie

Przyjęte metody wyceny w polityce rachunkowości
wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne

Srodki trwałe

wg wartości wskazanej w umowie pomniejszona o odpisy
amortyzacyjne

Srodki trwałe nabyte nieodpłatnie w drodze darowizny

w kwocie wymagalnej zapłaty

Należnosci i zobowiąznia

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie zmiany

Kwota wyniku finansowego
spowodowana zmianami
0,00

Przyczyny zmiany

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Nie uwzględniono w
Wyszczególnienie zdarzeń
Kwota w złotych
Bilansie
Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku
trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

Stan na początek
roku obrotowego

Aktualizacja

Stan na
koniec roku
obrotowego

Przemieszczeni
a
Rozchody

Przychody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku
trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

2

Stan na początek
roku obrotowego

Amortyzacja za
rok

Aktualizacja

0,00

0,00

0,00

Inne
zwiększenia

0,00

c. Grunty użytkowane wieczyście
Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

Powierzchnia m2
Wartość

Stan na koniec
roku
obrotowego
0,00
0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na początek
Zmiany w ciągu roku
Stan na koniec
Zwiększenia
Zmniejszenia
roku obrotowego
roku
1. grunty (w tym prawo użytkowania
gruntu)
0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny
0,00
4. środki transportu
0,00
5. inne środki trwałe
0,00
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku
trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

Stan na początek
roku obrotowego

Przychody

Rozchody
0,00
0,00

Stan na koniec
roku
obrotowego
0,00

Zmniejszenie

0,00

Stan na
koniec roku
obrotowego

Stan na
początek roku
obrotowego
(netto)

Stan na koniec
roku
obrotowego
(netto)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku
trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

2

Stan na początek
roku obrotowego

Amortyzacja za rok
0,00

Inne zwiększenia
0,00

0,00

g. Inwestycje długoterminowe
Stan na początek
roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem
2

Zmniejszenie

Stan na
początek roku
Stan na koniec obrotowego
roku obrotowego
(netto)

Stan na koniec
roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
Należności z tytułu
1. dostaw i usług
0,00
0,00
2. podatków
9,00
9,00
0,00
3. środków od ZUS
0,00
0,00
4. wynagrodzeń
0,02
0,02
0,00
5. dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
6. innych należności
0,00
0,00
Razem
9,02
0,00
0,00
0,00
9,02
0,00

Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)
0,00
0,00

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
Zobowiązania z tytułu
17 960,00
15 960,00
17 960,00
15 960,00
1. kredytów i pożyczek
925,00
4 600,00
2. dostaw i usług
925,00
4 600,00
1 012,00
1 175,00
3. podatków
1 012,00
1 175,00
2 833,67
3 225,37
4. ubezpieczeń społecznych
2 833,67
3 225,37
0,01
533,37
5. wynagrodzeń
0,01
533,37
0,00
0,00
6. zobowiązań wekslowych
0,00
0,00
7. innych zobowiązań
Razem
22 730,68
25 493,74
0,00
0,00
22 730,68
25 493,74

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty
czasopism i innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia
majątkowe i osobowe
d. inne czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów

początek roku
obrotowego

stan na
koniec roku
obrotowego

0,00

0,00

925,00

0,00

925,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe
przychodów (wyszczególnienie wg
tytułów)
Darowizny środków trwałych
PFRON

2

2

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

53 380,03

53 473,78

53 380,03

53 473,78

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00

Rok ubiegły

0,00

0,00

I. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
Umowa o pracę -przecietne zatrudnienie
w przeliczeniu na pełne etaty
Łaczna kwota wynagrodzenia brutto z
tytułu umowy o pracę
Liczba osób świadczących usługi na
podstawie umowy zlecenia
Łaczna kwota wynagrodzenia brutto z
tytułu umów cywilnoprawnych
Ogółem

0,00
0,00
7,00
181 805,10
181 805,10

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną
pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku
publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
0

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
272 799,04
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
272 799,04
darowizny 1% OPP
10 467,09
darowizny osoby fizyczne ,prawne
18 038,70
PFRON
244 293,25
pozostałe
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
0,00

3

b. Pozostałe przychody

70,81

Przychody ze sprzedaży środków
trwałych, środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne

3

4

c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności
statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego
Koszty PFRON
Wydatki z 1% OPP
Pozostałe koszty
Koszty administracyjne:

70,81

0,00

261 945,33
244 293,25
8 768,85
8 883,23
6 279,87

4

b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków
trwałych, środków trwałych w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych
wartość netto z likwidacji środków
trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych w wyniku zdarzeń
mieszczących się w granicach ogólnego
ryzyka gospodarczego
Inne

4

c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych
udziałów i akcji, stanowiących długo i
krótkoterminowe aktywa finansowe

2 030,34

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji
Opłacone prowizje od zaciągniętych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową
regulację zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe

5

2030,34

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
154,10
0,00
0,00

0,00

154,10

0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej
Przychody statutowe
Koszty statutowe

6

10 853,71
272 799,04
261 945,33

Zobowiązania związane z działalnością statutową:
stan na
Tytuły
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. weksel PFRON ( bez protestu)
Razem

początek roku
obrotowego

in blanco

koniec roku
obrotowego

in blanco
0,00

0,00

Sporządził : Beata Zając
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