Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom Kubuś
Sadurki 3, 24-150 Nałęczów
NIP: 9462574881
KRS: 0000324460
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01-01-2018 roku do 31-12-2018 roku
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki pozarządowe. W
Sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik Finansowy fundacji za rok obrotowy
obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Zastosowane uproszczenia dla jednostek pozarządowych:
uproszczona informacja dodatkowa do Bilans
jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych
Fundacja nie tworzy rezerw
Fundacja nie tworzy odpisów aktualizujących należności
Zasady wyceny aktywów i pasywów opierają się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniu. Aktywa i
pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
• środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny),
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne), z tym, że środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstawie decyzji
właściwego organu według wartości określonych w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny według ceny rynkowej na dzień otrzymania
darowizny. Wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z
uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia;
• wartości niematerialne i prawne to w szczególności autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych oraz licencje do korzystania
z programów komputerowych, które wycenia się według zasad przyjętych dla środków trwałych;
• środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od kwoty ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2001r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) tj. powyżej 10 000,00 zł, zwane dalej podstawowymi środkami
trwałymi, podlegają umarzaniu w równych ratach (metodą linową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki te określić należy na dzień przyjęcia środka trwałego do
użytkowania. Amortyzację nalicza się w okresach miesięcznych.
• na dzień bilansowy podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł (z wyjątkiem gruntów,
które nie podlegają amortyzacji) wycenia się w wartości netto tj. po pomniejszeniu odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy;
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• jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), to wartość początkową tych
środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych.
• odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
przyjęto środek trwały, wartość niematerialną i prawną do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości
odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową lub, w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano
lub stwierdzono jego niedobór;
• Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 1.500,00 zł są
zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
• Składniki majątku o wartości początkowej ponad 1.500 zł do 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej
wyposażenia i umarza jednorazowo w miesiącu ich zakupu.
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach
obcych, wycenia się na dzień przeprowadzenia operacji, w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu dla danej waluty na
dzień przeprowadzenia operacji walutowej, stosowanego przez bank z którego usług korzysta jednostka; lub wg kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego operację w przypadku gdy bank nie podaje kursu przeliczeniowego. Na koniec każdego roku obrotowego dokonuje się
wyceny środków w walutach obcych wg kursu średniego NBP

Data sporządzenia: 2019-03-31
Data zatwierdzenia: 2019-06-30
Katarzyna Mazur

Tomasz Poniatowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

12 715,71

5 701,77

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

5 818,75

1 828,75

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

6 896,96

3 873,02

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

592 263,76

259 850,57

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

4 147,00

4 146,38

III.

Inwestycje krótkoterminowe

563 708,12

248 369,51

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

24 408,64

7 334,68

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

604 979,47

265 552,34

579 077,77

248 876,13

1 200,00

1 200,00

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

577 877,77

247 676,13

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

25 901,70

16 676,21

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

25 901,70

16 676,21

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

604 979,47

265 552,34

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-30
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

1 150 955,07

633 283,56

I.

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

1 150 955,07

633 283,56

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

573 206,75

382 581,74

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

573 206,75

382 581,74

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

577 748,32

250 701,82

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

8 251,64

5 780,34

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

569 496,68

244 921,48

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

1 662,03

0,24

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

33,73

0,00

K.

Przychody finansowe

6 752,79

2 754,41

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

577 877,77

247 676,13

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

577 877,77

247 676,13

'DWDVSRU]ąG]HQLD
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Kwota zobowiązań wynosi 16 676,21zł, składają się na nią następujące pozycje:
Zobowiązania wobec dostawców: 473,55zł
Zobowiązania wobec budżetu: 9547,96zł
Zobowiązania wobec pracowników:6654,70zł
Pożyczki: 0,00zł
Pozostałe zobowiązania: 0,00zł
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Nie udzielono zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ani nie wystąpiły zobowiązania
zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na majątek organizacji składają się
1) Aktywa trwałe 5701,77zł
2) Aktywa obrotowe 259.850,57zł
- zapasy 0,00zł
- środki finansowe w kasie 0,00zł
- środki finansowe na rachunku bankowym 248.369,51zł
- należności 4146,38zł
- należne wpłaty od fundatorów 0,00zł
- Rozliczenia międzyokresowe 7334,68zł
3) Pasywa
– Fundusz Własny 248.876,13zł
- fundusz statutowy: 1.200,00zł
- zysk (strata) z lat ubiegłych: 0,00zł
- zysk (strata) roku bieżącego: 247.676,13zł
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 16.676,21zł
- zobowiązania 16.676,21zł
- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) 0,00zł
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
Druk: NIW-CRSO

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku ubiegłego 577.877,77zł
Przychody z 1% podatku 42.635,30zł
Darowizny od osób fizycznych 770,49zł
Darowizny od firm 0,00zł
Dotacje ze źródeł publicznych 12.000,00zł
Przychody finansowe 2754,41zł
Przychody operacyjne 0,24zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej:
Program Pomoc charytatywna 101 537,68zł
Program Bezpieczna Droga 122 734,24zł
Program Wypoczynek Dzieci i Młodzieży 143 923,77zł
Program Wyrównanie Szans 14 386,05zł
Koszty administracyjne 5 780,34zł
Koszty operacyjne 0,00zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Wartość funduszu nie zmieniła się
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Przychody z 1% podatku uzyskane w 2018 roku: 42 635,30zł
Wydatki sfinansowane z 1% podatku w 2018 roku:
Program Pomoc charytatywna 95 144,75zł
Program Bezpieczna Droga 115 006,84zł
Program Wypoczynek Dzieci i Młodzieży 134 861,90zł
Program Wyrównanie Szans 13 480,35zł
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-31
Data zatwierdzenia: 2019-06-30
Katarzyna Mazur
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Data zamieszczenia sprawozdania

2019-06-30

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

&hE:WKDKz,KZzD///KDΗ<hh_Η

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

'ŵŝŶĂEB%Mt

Ulica

Nr domu 3

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ^hZ</

Kod pocztowy 24-150

WŽĐǌƚĂEB%Mt

Nr telefonu 81-501-77-09

Nr faksu 81-501-77-09

E-mail biuro@fundacja-kubus.pl

POLSKA

Województwo

LUBELSKIE

WŽǁŝĂƚWhBt^</

Strona www www.fundacja-kubus.pl
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;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

1͘EŝĞƐŝĞŶŝĞƉŽŵŽĐǇƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞƉŽƚƌǌĞďƵũČĐǇŵƚũ͘ĐŚŽƌǇŵ͕
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕ĚǌŝĞĐŝŽŵǌƵďŽŐŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͕ǁǇŬůƵĐǌŽŶǇŵ͕
ďĞǌƌŽďŽƚŶǇŵŽƌĂǌǁƐǌǇƐƚŬŝŵǌŶĂũĚƵũČĐǇŵƐŝħǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝ͕
szczególnie na obszarach wiejskich.
2͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝƉƌŽŵŽǁĂŶŝĞǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze
zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

94.99.Z ʹǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ͕ŐĚǌŝĞŝŶĚǌŝĞũ
niesklasyfikowana, w tym:
ĂͬƉŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ͕ǁƚǇŵƉŽŵŽĐƌŽĚǌŝŶŽŵŝŽƐŽďŽŵǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝ
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ǏǇĐŝŽǁĞũŽƌĂǌǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĂƐǌĂŶƐƚǇĐŚƌŽĚǌŝŶŝŽƐſď͕
ďͬĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĂ͕ŵ͘ŝŶ͘ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞǌĂŬƵƉƵůĞŬſǁĚůĂŽƐſď
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ ǌŶĂũĚƵũČĐǇĐŚƐŝħǁƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũ͕
c/ ochrona i promocja zdrowia, m.in. organizowanie turnusów
podstawie statutu organizacji)
ǁǇƉŽĐǌǇŶŬŽǁǇĐŚĚůĂĚǌŝĞĐŝǌƵďŽŐŝĐŚǁŝĞũƐŬŝĐŚƌŽĚǌŝŶƉŽĚŚĂƐųĞŵ
ͣzdrowie͟
ĚͬĚǌŝĂųĂŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
ĞͬƉƌŽŵŽĐũĂǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂŝĂŬƚǇǁŝǌĂĐũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũŽƐſďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚ
ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͕ƉŽǌŽƐƚĂũČĐǇĐŚďĞǌƉƌĂĐǇŝǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŶŝĞŵǌƉƌĂĐǇ͕ǁƚǇŵƌſǁŶŝĞǏǌĂŬųĂĚĂŶŝĞWŽĚŵŝŽƚſǁŬŽŶŽŵŝŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũŶƉ͘^ƉſųĚǌŝĞůŶŝ^ŽĐũĂůŶǇĐŚ͕^ƉſųĞŬǌŽ͘Ž͘ŶŽŶƉƌŽĨŝƚŝƚƉ͘
ĨͬŬƌĂũŽǌŶĂǁƐƚǁŽŽƌĂǌǁǇƉŽĐǌǇŶĞŬĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
ŐͬƉŽŵŽĐŽĨŝĂƌŽŵŬĂƚĂƐƚƌŽĨ͕ŬůħƐŬǏǇǁŝŽųŽǁǇĐŚ͕ŬŽŶĨůŝŬƚſǁǌďƌŽũŶǇĐŚŝ
ǁŽũĞŶǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕
ŚͬĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌƌŽĚǌŝŶǇ͕ŵĂĐŝĞƌǌǇŷƐƚǁĂ͕ƌŽĚǌŝĐŝĞůƐƚǁĂ͕
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
ŝͬĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂƌŽǌǁſũŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇ͕ǁƚǇŵƌŽǌǁſũ
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ͕
ũͬĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌŝŶŶǇĐŚƉŽĚŵŝŽƚſǁ
ƌĞĂůŝǌƵũČĐǇĐŚǌĂĚĂŶŝĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͘
58.19.Z ʹWŽǌŽƐƚĂųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇĚĂǁŶŝĐǌĂ͕ǁƚǇŵ͗
ĂͬƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁǇĚĂǁŶŝĐǌĞũǁǌĂŬƌĞƐŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁ
statutowych.
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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ǌŝĞƐŝČƚǇƌŽŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͕ƉŽĚŽďŶŝĞũĂŬǁůĂƚĂĐŚƉŽƉƌǌĞĚŶŝĐŚ͕ƚŽŬŽŶƚǇŶƵĂĐũĂƐƚĂųǇĐŚƉƌŽŐƌĂŵſǁ͕ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǁƌĂŵĂĐŚ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͘ǇųǇƚŽ͗
1͘tǇƉŽĐǌǇŶĞŬĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǌƵďŽŐŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͘
2͘ĞǌƉŝĞĐǌŶĂĚƌŽŐĂĚŽƐǌŬŽųǇ͘
3. Pomoc charytatywna.
4. Wyrównywanie szans.
Pierwszym z realizowanych programów w roku 2018ũĞƐƚǁǇƉŽĐǌǇŶĞŬĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǌƵďŽŐŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͘&ƵŶĚĂĐũĂ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĂŬŽůŽŶŝĞŶĂĚŵŽƌǌĞŵĚůĂ45ĚǌŝĞĐŝͲƵĐǌŶŝſǁƐǌŬſųƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚŝŐŝŵŶĂǌũĂůŶǇĐŚ͘hĐǌĞƐƚŶŝŬŽŵŬŽůŽŶŝŝ
ǌĂƉĞǁŶŝŽŶŽĐŝĞŬĂǁǇŝǌƌſǏŶŝĐŽǁĂŶǇƉƌŽŐƌĂŵƌŽǌƌǇǁŬŽǁŽͲĞĚƵŬĂĐǇũŶǇ͕ŵŝĞůŝĚƵǏŽŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŶĂǌĂƉŽǌŶĂŶŝĞƐŝħǌǁĂůŽƌĂŵŝ
ƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌŽͲĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐǌŶǇŵŝŽƌĂǌŶĂĚŵŽƌƐŬŝŵŬůŝŵĂƚĞŵ͘<ŽůŽŶŝƑĐŝǌĂǏǇǁĂůŝŬČƉŝĞůŝƐųŽŶĞĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌŶĂĚĂųƚǇŬŝĞŵƉŽĚ
ĐǌƵũŶǇŵŽŬŝĞŵƌĂƚŽǁŶŝŬĂ͘EŝĞǌĂďƌĂŬųŽǌĂũħđŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞĞĚƵŬĂĐǇũŶǇŵ͕ƉƌǌǇƉŽŵŝŶĂũČĐǇŵŵųŽĚǌŝĞǏǇǌĂĐŚŽǁĂŶŝĞŶĂĚƌŽĚǌĞ͕
ǌĂƌſǁŶŽƉŝĞƐǌŽũĂŬŝƉŽĚĐǌĂƐƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂƐŝħƌŽǁĞƌĞŵŽƌĂǌǌĂƐĂĚďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŶŝĞƚǇůŬŽŶĂĚƌŽĚǌĞ͘ǇƵƌŽǌŵĂŝĐŝđĐŽĚǌŝĞŶŶĞ
ǌĂũħĐŝĂ͕ŬŽůŽŶŝƐƚŽŵǌĂƉĞǁŶŝĂŶŽĚŽĚĂƚŬŽǁĞĂƚƌĂŬĐũĞ͕ƚĂŬŝĞũĂŬ͗ǌǁŝĞĚǌĂŶŝĞtųĂĚǇƐųĂǁŽǁĂʹkrólewski port, zabytki miasta, port
rybacki, Aleja Gwiazd Polskiego Sportu, pomnik ͣKorona Himalajów͟i inne atrakcje turystyczne, wycieczka na najbardziej
ǁǇƐƵŶŝħƚǇŶĂƉſųŶŽĐŽďƐǌĂƌWŽůƐŬŝ͕ǁĞũƑĐŝĞŶĂůĂƚĂƌŶŝħZŽǌĞǁŝĞ͕ƐƉĂĐĞƌĚĞƉƚĂŬŝĞŵǁ:ĂƐƚƌǌħďŝĞũ'ſƌǌĞ͕ƉŽĐŝČŐŝĞŵŶĂƉŽĐǌČƚĞŬ
Polski - wycieczka na Hel ʹƐƉŽƚŬĂŶŝĞǌĨŽŬĂŵŝ͕ƐƉĂĐĞƌŶĂƉŽĐǌČƚĞŬWŽůƐŬŝ͕ǇƉĞůWſųǁǇƐƉƵ,ĞůƐŬŝĞŐŽ͕ǁǇĐŝĞĐǌŬĂĚŽ'ĚĂŷƐŬĂʹ
ŵŝĂƐƚĂEĞƉƚƵŶĂ͕ŐĚǌŝĞŽĚǁŝĞĚǌŝůŝĨŽŶƚĂŶŶħEĞƉƚƵŶĂ͕ZĂƚƵƐǌŝ<ĂƚĞĚƌħ͕ŽĚďǇůŝƐƉĂĐĞƌĚųƵŐŝŵƚĂƌŐŝĞŵŝ'ĚǇŶŝʹŶĂũǁŝħŬƐǌĞŐŽ
ƉŽůƐŬŝĞŐŽƉŽƌƚƵŵŽƌƐŬŝĞŐŽ͕ǁǇƉƌĂǁĂŶĂKZųǇƐŬĂǁŝĐĂ͕^^ĂƌWŽŵŽƌǌĂ͕^ŬǁĞƌ<ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ͘dƌĂĚǇĐǇũŶŝĞƵŵŝůĂŶŽƚĂŬǏĞĐǌĂƐ
ƉŽƉƌǌĞǌƵƌǌČĚǌĂŶŝĞĚǇƐŬŽƚĞŬ͕ŽŐŶŝƐŬǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞŵŬŝĞųďĂƐĞŬ͕ŬŽŶŬƵƌƐſǁ͕ŬŽŶĐĞƌƚſǁǁǁǇŬŽŶĂŶŝƵŬŽůŽŶŝƐƚſǁ͕ĐŚƌǌƚſǁŽƌĂǌ
ƑůƵďſǁŬŽůŽŶŝũŶǇĐŚ͕ǌĂǁŽĚſǁŝŬŽŶŬƵƌƐſǁƌſǏŶĞŐŽƌŽĚǌĂũƵ͕ŶƉͣ͘Mam talent͕͟konkurs fotograficzny ʹkrajobrazy morskie w
ŽďŝĞŬƚǇǁŝĞĐǌǇŝŐƌǌǇƐŬĂŬŽůŽŶŝũŶĞ͕ŶŝĞǌĂƉŽŵŝŶĂũČĐŽŶĂŐƌŽĚĂĐŚ͘ǌŝĞĐŝŵŝĂųǇŵŽǏůŝǁŽƑđďƌĂđƵĚǌŝĂųǁŐƌĂĐŚŝǌĂďĂǁĂĐŚ
ƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚ͕ƐƉħĚǌĂųǇǁŽůŶǇĐǌĂƐŵ͘ŝŶ͘ƉƌǌǇŐƌĂĐŚƉůĂŶƐǌŽǁǇĐŚ͕ǁǇŬŽŶƵũČĐƉƌĂĐĞƉůĂƐƚǇĐǌŶĞƌſǏŶǇŵŝƚĞĐŚŶŝŬĂŵŝ͕ŵŝĂųǇ
ŵŽǏůŝǁŽƑđŶĂƵŬŝƚĂŷĐſǁ͕ƚĂŬŝĐŚũĂŬͣBelgijka͟ŽƌĂǌǌĂďĂǁĂĨŝƚŶĞƐƐŶĂƉůĂǏǇŽƌĂǌŶĂƚĞƌĞŶŝĞŽƑƌŽĚŬĂͲŶĂƵŬĂtĂŚ'ǁĂŶĂŶĐĞŚĂůů
&ŝƚŶĞƐƐůĂƐƐǁũĂŵĂũƐŬŝŵƌǇƚŵŝĞ͘<ĂǏĚǇƵĐǌĞƐƚŶŝŬŬŽůŽŶŝŝǌŽƐƚĂųĚŽĚĂƚŬŽǁŽǁǇƉŽƐĂǏŽŶǇǁŽĚďůĂƐŬŝ͕ǌǁŝħŬƐǌĂũČĐĞǁŝĚŽĐǌŶŽƑđŶĂ
ĚƌŽĚǌĞ͘tǇƉŽĐǌǇŶĞŬǌĐĂųČƉĞǁŶŽƑĐŝČƉŽǌǁŽůŝųŶĂũŵųŽĚƐǌǇŵŵŝųŽŝĂŬƚǇǁŶŝĞƐƉħĚǌŝđĐŚŽđĐǌħƑđǁĂŬĂĐũŝ͘
ĞǌƉŝĞĐǌŶĂĚƌŽŐĂĚŽƐǌŬŽųǇ͕ũĂŬƐĂŵĂŶĂǌǁĂǁƐŬĂǌƵũĞ͕ŵĂŶĂĐĞůƵǁƉųǇǁĂđŶĂƉŽƉƌĂǁħďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂƉŝĞƐǌǇĐŚŝƌŽǁĞƌǌǇƐƚſǁ͕
ǌǁųĂƐǌĐǌĂƚǇĐŚ͕ŬƚſƌǌǇƉŽƌƵƐǌĂũČƐŝħƉŽǌŵƌŽŬƵƉŽĚƌŽŐĂĐŚ͕ƉƌǌĞŵŝĞƐǌĐǌĂũČĐƐŝħĚŽƐǌŬŽųǇůƵďĚŽĚŽŵƵ͘
tƚǇŵƌŽŬƵƉƌŽŐƌĂŵŽďũČųŵŝħĚǌǇŝŶŶǇŵŝƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞǁǇŬŽŶĂŶŝĂ20000ƐǌƚĂŬĐĞƐŽƌŝſǁŽĚďůĂƐŬŽǁǇĐŚ͕ŬƚſƌĞƚƌĂĨŝųǇŐųſǁŶŝĞ
ĚŽĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ͘WŽĚĐǌĂƐƌſǏŶĞŐŽƌŽĚǌĂũƵǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƐǌŬŽůĞŷ͕ƉŽŬĂǌſǁ͕ƉŝŬŶŝŬſǁ͕ƉŽŐĂĚĂŶĞŬŝ
ŬŽŶŬƵƌƐſǁƵĐǌŶŝŽǁŝĞŝƉƌǌĞĚƐǌŬŽůĂŬŝĚŽǁŝĂĚǇǁĂůŝƐŝħƉŽĚƐƚĂǁďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐŽǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂŶĂĚƌŽĚǌĞŝŶŝĞƚǇůŬŽ͘ǌħƐƚŽǁŝĞĚǌħƚČ
ƉƌǌĞŬĂǌǇǁĂųǇŽƐŽďǇƐƚĂŶŽǁŝČĐĞĂƵƚŽƌǇƚĞƚǁƚĞũŬǁĞƐƚŝŝ͕ĐǌǇůŝƉŽůŝĐũĂŶĐŝŝƐƚƌĂǏĂĐǇ͘
W ramach programu ͣPomoc charytatywna͟ǁƐƉĂƌĐŝĞƵĚǌŝĞůĂŶĞďǇųŽŽƐŽďŽŵĚŽƌŽƐųǇŵ͕ǁƚǇŵǁǁŝĞŬƵĞŵĞƌǇƚĂůŶǇŵ͘tƐǌǇƐĐǇ
ǌŶĂũĚƵũČƐŝħǁďĂƌĚǌŽĐŝħǏŬŝĞũƐǇƚƵĂĐũŝǌĚƌŽǁŽƚŶĞũ;ǁƐǌǇƐĐǇƐČǁƉŽƐŝĂĚĂŶŝƵŽƌǌĞĐǌĞŶŝĂŽŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝͿŝŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũ͕
ŬƚſƌĂŶŝĞƉŽǌǁĂůĂŝŵƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĂđŬŽƐǌƚŽǁŶĞŐŽůĞĐǌĞŶŝĂŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ͕ĂĐǌĂƐĞŵŶĂǁĞƚƉƌŽĚƵŬƚſǁƉŝĞƌǁƐǌĞũ
ƉŽƚƌǌĞďǇ͘ǌħƐƚŽƐČƚŽŽƐŽďǇ͕ŬƚſƌǇŵǁƐƉĂƌĐŝĞƵĚǌŝĞůĂŶĞũĞƐƚĐǌħƑĐŝĞũŶŝǏƌĂǌǁƌŽŬƵ͘tĚĂŶǇŵŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁ
ƌĂŵĂĐŚƉŽŵŽĐǇĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ&ƵŶĚĂĐũĂŵŝħĚǌǇŝŶŶǇŵŝ͗ƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĂŽƌĂǌĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĂůĞŬŝ͕ƉŽŬƌǇųĂŬŽƐǌƚǇǌǁŝČǌĂŶĞǌ
ǌĂŬƵƉĞŵƉƌŽĚƵŬƚſǁƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽƚƌǌĞďǇ͕ƚĂŬŝĐŚũĂŬƑƌŽĚŬŝĐǌǇƐƚŽƑĐŝ͕ƑƌŽĚŬŝŚŝŐŝĞŶǇŽƐŽďŝƐƚĞũŽƌĂǌĂƌƚǇŬƵųǇǏǇǁŶŽƑĐŝŽǁĞ͘
tǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĞƐǌĂŶƐƚŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂũČĐǇŶĂĐĞůƵǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞ͕ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁĨŽƌŵŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂůƵďĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ͕
ƌŽǌǁŝũĂŶŝĂƉĂƐũŝŝĚŽƐŬŽŶĂůĞŶŝĂŽƐŽďŝƐƚĞŐŽĚǌŝĞĐŝǌŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚŽƌĂǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘tƚǇŵƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
&ƵŶĚĂĐũĂǁƐƉĂƌųĂŵ͘ŝŶ͘ƚǌǁ͘<ůĂƐǇtƐƉŽŵĂŐĂŶŝĂZŽǌǁŽũƵ͘ǌŝħŬŝƚǇŵŬůĂƐŽŵĚǌŝĞĐŝŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶŝĞŵĂũČ
ŵŽǏůŝǁŽƑđŬŽŶƚĂŬƚƵǌĞǌĚƌŽǁǇŵŝƌſǁŝĞƑŶŝŬĂŵŝ͕ƵĐǌČƐŝħũĂŬǏǇđŝƌĂĚǌŝđƐŽďŝĞǁŽƚĂĐǌĂũČĐǇŵƑǁŝĞĐŝĞ͘WŽŵŽĐƉŽůĞŐĂųĂŶĂ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝƵǁǇĐŝĞĐǌŬŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũƉŽĚŚĂƐųĞŵŝĞůŽŶĞũ^ǌŬŽųǇŶĂĚƉŽůƐŬŝĞŵŽƌǌĞĚůĂǁƐƉŽŵŶŝĂŶǇĐŚĚǌŝĞĐŝŽƌĂǌŝĐŚ
ŽƉŝĞŬƵŶſǁ͘:ĞƐƚƚŽĚŽƐŬŽŶĂųĂĨŽƌŵĂƚĞƌĂƉŝŝ͕ŬƚſƌĂƉŽŵĂŐĂǌŵŶŝĞũƐǌĂđďĂƌŝĞƌǇƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĞ͕ƐƚĂŶŽǁŝČĐǌŶĂŬŽŵŝƚČŵŽǏůŝǁŽƑđ
ŝŶƚĞŐƌĂĐũŝǌƌſǁŝĞƑŶŝŬĂŵŝ͕ĂŶĂĚŽĚĂƚĞŬƉŽǌǁĂůĂŽĚĞƌǁĂđƐŝħŽĚƚƌƵĚſǁĐŽĚǌŝĞŶŶĞũ͕ǏŵƵĚŶĞũƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ͘tǇũĂǌĚƉŽƉƌǌĞǌ
ǌĂďĂǁħƌŽǌǁŝũĂƵǁĂŐħĚǌŝĞĐŝ͕ŝĐŚĐŝĞŬĂǁŽƑđƑǁŝĂƚĂ͕ǁŝĞĚǌħŽŐſůŶČŽƌĂǌƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑđ͘KďŽŬƉŝĞƐǌǇĐŚǁǇĐŝĞĐǌĞŬ͕ǁǇũĂǌĚǇ
ŽďĞũŵƵũČǌĂǁƐǌĞŝŶƚĞƌĂŬƚǇǁŶĞǁĂƌƐǌƚĂƚǇƚĞŵĂƚǇĐǌŶĞ͕ŽďĐŽǁĂŶŝĞǁƉƌǌǇƌŽĚČŽƌĂǌƌĞůĂŬƐŝƌŽǌƌǇǁŬħǁƉĂƌŬĂĐŚǌĂďĂǁ͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO

3

Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

20011

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

Osoby prawne

1

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

Lp.

1

2

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

ǁǇƉŽĐǌǇŶĞŬĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ

dŽƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħŽĚ
ŵŽŵĞŶƚƵũĞũƉŽǁƐƚĂŶŝĂ͘:ĞŐŽŐųſǁŶǇŵĐĞůĞŵ
ũĞƐƚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵ͕ŐųſǁŶŝĞůĞƚŶŝĞŐŽ
ĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǌƵďŽŐŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͘tƌŽŬƵ
ϮϬϭϴ&ƵŶĚĂĐũĂĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĂŬŽůŽŶŝĞŶĂĚ
ŵŽƌǌĞŵĚůĂϰϱĚǌŝĞĐŝͲƵĐǌŶŝſǁƐǌŬſų
podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnikom
ŬŽůŽŶŝŝǌĂƉĞǁŶŝŽŶŽĐŝĞŬĂǁǇŝǌƌſǏŶŝĐŽǁĂŶǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƌŽǌƌǇǁŬŽǁŽͲĞĚƵŬĂĐǇũŶǇ͕ŵŝĞůŝĚƵǏŽ
ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŶĂǌĂƉŽǌŶĂŶŝĞƐŝħǌǁĂůŽƌĂŵŝ
przyrodniczo-architektonicznymi oraz
ŶĂĚŵŽƌƐŬŝŵŬůŝŵĂƚĞŵ͘tŝħĐĞũŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ
ǌŶĂũĚƵũĞƐŝħǁŽƉŝƐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego.

94.99.Z

ϭϯϰϴϲϭ͕ϵϬǌų

ochrona i promocja zdrowia

dĂƐĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝũĞƐƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĂŵŝħĚǌǇ
ŝŶŶǇŵŝƉŽƉƌǌĞǌĂŬĐũħͣBezpieczna droga do
ƐǌŬŽųǇ͘͟Jak sama nazwa wskazuje, ma na celu
ǁƉųǇǁĂđŶĂƉŽƉƌĂǁħďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂƉŝĞƐǌǇĐŚŝ
ƌŽǁĞƌǌǇƐƚſǁ͕ǌǁųĂƐǌĐǌĂƚǇĐŚ͕ŬƚſƌǌǇƉŽƌƵƐǌĂũČƐŝħ
ƉŽǌŵƌŽŬƵƉŽĚƌŽŐĂĐŚ͕ƉƌǌĞŵŝĞƐǌĐǌĂũČĐƐŝħĚŽ
ƐǌŬŽųǇůƵďĚŽĚŽŵƵ͘
94.99.Z
tƚǇŵƌŽŬƵƉƌŽŐƌĂŵŽďũČųŵŝħĚǌǇŝŶŶǇŵŝ
sfinansowanie wykonania 20000szt akcesoriów
ŽĚďůĂƐŬŽǁǇĐŚ͕ŬƚſƌĞƚƌĂĨŝųǇŐųſǁŶŝĞĚŽĚǌŝĞĐŝŝ
ŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ͘tŝħĐĞũ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝǌŶĂũĚƵũĞƐŝħǁŽƉŝƐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͘

ϭϭϱϬϬϲ͕ϴϰǌų

Druk: NIW-CRSO

4

ƉŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ͕ǁƚǇŵƉŽŵŽĐ
rodzinom i osobom w trudnej
ƐǇƚƵĂĐũŝǏǇĐŝŽǁĞũŽƌĂǌ
wyrównywanie szans tych rodzin i
osób

3

Jest to program ͣPomoc charytatywna͘͟
tƐƉĂƌĐŝĞƵĚǌŝĞůĂŶĞďǇųŽŽƐŽďŽŵĚŽƌŽƐųǇŵ͕ǁ
ƚǇŵǁǁŝĞŬƵĞŵĞƌǇƚĂůŶǇŵ͘tƐǌǇƐĐǇǌŶĂũĚƵũČƐŝħ
ǁďĂƌĚǌŽĐŝħǏŬŝĞũƐǇƚƵĂĐũŝǌĚƌŽǁŽƚŶĞũ;ǁƐǌǇƐƚŬŝĞ
ŽƐŽďǇƐČǁƉŽƐŝĂĚĂŶŝƵŽƌǌĞĐǌĞŶŝĂŽ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝͿŽƌĂǌŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũ͕ŬƚſƌĂŶŝĞ
94.99.Z
ƉŽǌǁĂůĂŝŵƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĂđ
kosztownego leczenia i rehabilitacji, a czasem
ŶĂǁĞƚƉƌŽĚƵŬƚſǁƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽƚƌǌĞďǇ͘ǌħƐƚŽƐČ
ƚŽŽƐŽďǇ͕ŬƚſƌǇŵǁƐƉĂƌĐŝĞƵĚǌŝĞůĂŶĞũĞƐƚĐǌħƑĐŝĞũ
ŶŝǏƌĂǌǁƌŽŬƵ͘tŝħĐĞũŝŶĨŽƌŵĂĐũŝǌŶĂũĚƵũĞƐŝħǁ
ŽƉŝƐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͘

ϭϬϴϲϮϱ͕ϭϬǌų

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

ϲϯϲϬϯϴ͕Ϯϭǌų
ϲϯϯϮϴϯ͕ϱϲǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe
ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϯϳϱϰ͕ϰϭǌų
Ϭ͕Ϯϰǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Druk: NIW-CRSO

ϰϮϲϯϱ͕ϯϬǌų
5

Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϭϮϬϬϬ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϭϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϳϳϬ͕ϰϵǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϳϳϬ͕ϰϵǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϱϴϬϲϯϮ͕ϰϮǌų

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

ϱϯϰϭϭϱ͕ϳϴǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϯϱϴϰϵϯ͕ϴϰǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 Pomoc charytatywna

ϵϱϭϰϰ͕ϳϱǌų

2 ĞǌƉŝĞĐǌŶĂƌŽŐĂŽ^ǌŬŽųǇ

ϭϭϱϬϬϲ͕ϴϰǌų

3 Wyrównywanie szans

ϭϯϰϴϬ͕ϯϱǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 tǇƉŽĐǌǇŶĞŬǌŝĞĐŝŝDųŽĚǌŝĞǏǇ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
Druk: NIW-CRSO

ϭϯϰϴϲϭ͕ϵϬǌų

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

ϯϴϴϯϲϮ͕Ϭϴǌų

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych
ϯϱϴϰϵϯ͕ϴϰǌų
6

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϴϮϱϴϭ͕ϳϰǌų

ϯϱϴϰϵϯ͕ϴϰǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne

ϱϳϴϬ͕ϯϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϮϱϬϳϬϭ͕ϴϮǌų

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.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

1,00 etatów

3 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

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

w
tym:

2 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

2 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>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

3 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

1 osób

b) inne osoby

2 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

]á
]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
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
Druk: NIW-CRSO
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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
1 Wypoczynek dzieci i
ŵųŽĚǌŝĞǏǇ

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Poprawa zdrowia, poprawa
&ƵŶĚƵƐǌ^ŬųĂĚŬŽǁǇhďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂĚǌŝĞĐŝŝ
^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽZŽůŶŝŬſǁ
ŵųŽĚǌŝĞǏǇǌĂŐƌŽǏŽŶĞũ
ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵŽƌĂǌ
zapewnienie im aktywnego
wypoczynku - dotacja dotyczy
zadania zrealizowanego w roku
2017.

Kwota
ϭϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

/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

1 ĂŬųĂĚhďĞǌƉŝĞĐǌĞŷ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ

1

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

Podana w pkt II.2.1OLF]EDRGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFMLMHVWOLF]EąSU]\EOLĪRQąSRQLHZDĪWUXGQRGRNáDGQLHRNUHĞOLü
OLF]EĊRGELRUFyZDNFMLEH]SLHF]QDGURJDGRV]NRá\
Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom Ä.XEXĞ´VNáDGDVHUGHF]QH3RG]LĊNRZDQLDZV]\VWNLP'DUF]\ĔFRP
6SRQVRURP3DUWQHURPL:RORQWDULXV]RP']LĊNLRWU]\PDQHPXZVSDUFLXG]LDáDP\MXĪSRQDG10 lat i niesiemy
SRPRFLXĞPLHFKZLHOXSRWU]HEXMąF\P
/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

Tomasz Poniatowski

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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