Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, Sąd prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000134574, data wpisu 11.10.2002r., statystyczny
numer REGON 932838227
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2017 r. do 31.12.20
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 finansowe Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez jednostkę. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę 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
Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Za Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 14,15 ustawy o rachunkowości, których cena nabycia jest wyższa niż 3.500,00 zł. Przedmioty o okresie
użyteczności dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3.500,00 zł nie są zaliczane do środków
trwałych. Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ich ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub
rekonstrukcji), o ile spowoduje to podwyższenie ich wartości użytkowej, a koszty ulepszeń przekroczą 3.500,00 zł. Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych w Wołowie stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz ustala
zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych.
Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym
przyjęto je do używania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej nieprzekraczającej granicy 3.500,00 zł
amortyzuje się w sposób uproszczony (tj. w 100% w miesiącu oddania do użytkowania) poprzez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup
zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem. Środki trwałe w budowie wycenia się według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z
ich nabyciem lub wytworzeniem. Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów w
okresie budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.
Rezerwy i zobowiązania. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W stowarzyszeniu nie tworzy się rezerw na przyszłe
świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.
Aktywa i instrumenty finansowe. Wartość stanu końcowego środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyrażonych w PLN
wycenia się w wartości nominalnej.
Długoterminowe umowy (projekty). Przychody z tytułu wykonania długoterminowego projektu objętego umową o okresie realizacji
dłuższym niż 12 miesięcy ustala się zgodnie z faktycznie otrzymanymi transzami finansowania projektu (dotacje). Dla każdego projektu objętego
umową sporządza się plan kont, który obowiązuje tylko na czas realizacji danej dotacji i zapewni jej prawidłowe rozliczanie z podziałem na
realizowane zadania.
Należności. Należności i udzielane pożyczki wycenia się w kwotach wymagających zapłaty. Należności przedawnione odpisywane są w
koszty w miesiącu przedawnienia.
Zapasy. Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji magazynowej i odpisuje zużycie materiałów w odpowiednie koszty działalności w dniu
zakupu.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Rozliczeniu w czasie podlegają koszty dotyczące przyszłych okresów o wartości powyżej 1.000,00
zł. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych
okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).
Druk: NIW-CRSO

Wycena innych składników majątku. Fundusz statutowy wycenia się wg wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg
wartości nominalnej.
Wybór systemu rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-07-03

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

Druk: NIW-CRSO

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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Stan na
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2017-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

1 102 017,94

2 876 256,25
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0,00

1 097 017,94

2 871 256,25
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0,00

0,00

IV.
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5 000,00

5 000,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

187 020,44

596 293,97

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0,01

200 613,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

187 020,43

395 680,97
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0,00

0,00
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1 289 038,38
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1 161 869,87

1 300 302,25

AKTYWA razem
PASYWA
A.
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I.

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

552 692,21

1 161 869,87

IV.

Zysk (strata) netto

609 177,66

138 432,38

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

127 168,51

2 172 247,97

I.
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0,00

0,00

II.
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0,00

0,00

III.
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127 161,95

673 628,41

IV.
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6,56
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1 289 038,38

3 472 550,22

PASYWA razem
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Data zatwierdzenia: 2018-07-03

Anna Naturalna
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

1 438 531,43

1 285 386,04

I.

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

1 425 191,43

1 259 634,04

II.

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

13 340,00

25 752,00

III.

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

0,00

0,00

B.
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1 068 030,27

1 147 054,50

I.
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1 054 690,27

1 121 302,50

II.

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

13 340,00

25 752,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.
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370 501,16

138 331,54

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.
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0,00

0,00

F.

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

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

0,00

0,00

H.

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

370 501,16

138 331,54

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

238 772,50

1 112,15

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

14,30

12,05

L.

Koszty finansowe

110,30

1 023,36

M.

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

609 177,66

138 432,38

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

609 177,66

138 432,38
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Data zatwierdzenia: 2018-07-03

Anna Naturalna
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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
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
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
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
AKTYWA TRWAŁE 2 876 256,25
1.Rzeczowe aktywa trwałe 2 871 256,25
- Środki trwałe: 424 601,56
a) grunty 24 403,26
b) budynki i lokale 113 608,30
c) środki transportu 286 590,00
- Środki trwałe w budowie 2 446 654,69
2.Inwestycje długoterminowe 5 000,00
AKTYWA OBROTOWE 596 293,97
- środki finansowe w kasie 645,56
- środki finansowe na rachunku bankowym 395 035,41
- należności 200 613,00
PASYWA - FUNDUSZ WŁASNY 1 300 302,25
- zysk z lat ubiegłych: 1 161 869,87
- zysk roku bieżącego: 138 432,38
PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 2 172 247,97
- zobowiązania z tytułu: 673 628,41
a) kredytów i pożyczek 133 436,00
b) dostaw i usług 539 024,60
c) podatków 206,00
d) ubezpieczeń społecznych 779,68
e) inne 182,13
- przychody przyszłych okresów 1 498 619,56
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
I. Przychody z działalności statutowej (1+2) 1 285 386,04
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 259 634,04
a) podatek 1% 55 546,90
b) darowizny 82 487,63
c) zbiórki publiczne 42 271,17
d) dofinansowania
- Powiatowy Urzędu Pracy 60 707,31
- Powiat Wołowski 707 120,52
- Gmina Wołów 15 600,00
- Gmina Brzeg Dolny 15 000,00
- PFRON 247 596,51
- UMWD 32 000,00
e) składki członkowskie 1 304,00
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 25 752,00
a) Gmina Wołów - usługi transportowe 25 752,00

II. Pozostałe przychody 1 124,20 1
I. Inne 1 124,20
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
I. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego (1+2) 1 147 054,50
1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 121 302,50
a) koszt realizacji zadań statutowych 1 121 302,50
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 25 752,00
a) koszt realizacji zadań statutowych 25 752,00
II. Pozostałe koszty 1 023,36
1. Inne 1 023,36
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego
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% w wysokości 55 546,90 zł zostały w całości przeznaczone na budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-OpiekuńczoWychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
Druk: NIW-CRSO

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
Istotny wpływ na sytuację finansową organizacji ma wysokość zebranych środków ze: zbiórek publicznych, 1% podatku, dofinansowań,
składek członkowskich i darowizn.

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-07-03

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

Druk: NIW-CRSO

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

2018-07-03
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1. Nazwa organizacji
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2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

'ŵŝŶĂtKBMt

POLSKA
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Ulica UL. INWALIDÓW
WOJENNYCH

Nr domu 26B

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđtKBMt

Kod pocztowy 56-100

WŽĐǌƚĂtKBMt

Nr telefonu 713195609

Nr faksu 713195609

E-mail stow_wolow@wp.pl
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ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

93283822700000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

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

0000134574

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja
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Prezes

TAK
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Vice Prezes

TAK
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Skarbnik

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Danuta Górna

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ

TAK

Danuta Mysiara

ǌųŽŶĞŬ

TAK

Adrianna Galewska

Sekretarz

TAK
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

'ųſǁŶǇŵǌĂĚĂŶŝĞŵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂũĞƐƚŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
ruchowej, stymulacyjnej, integracyjnej i logopedycznej dla dzieci i
ŵųŽĚǌŝĞǏǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũ͕ĂƚĂŬǏĞŽŬŽůŝĐǌŶŽƑĐŝŽǁǇĐŚŝŵƉƌĞǌ͘
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ
ĚČǏǇĚŽǁǇƌſǁŶĂŶŝĂƐǌĂŶƐŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚĐŽƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂ
ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŵƵ͘
ĞůĞŵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂũĞƐƚƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĞŝŶƚĞƌĞƐſǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂĚǌŝĞĐŝǌ
ŵſǌŐŽǁǇŵƉŽƌĂǏĞŶŝĞŵ͕ŝĐŚƌŽĚǌŝŶŝŽƉŝĞŬƵŶſǁ͘<ŽŽƌĚǇŶĂĐũĂĚǌŝĂųĂŷǁ
ƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞŽƌĂǌƐƚǁŽƌǌĞŶŝĞǁĂƌƵŶŬſǁĚůĂƉĞųŶĞŐŽŝĂŬƚǇǁŶĞŐŽƵĚǌŝĂųƵ
ĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũŽƌĂǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƐſď
ĚŽƌŽƐųǇĐŚǁǏǇĐŝƵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͕ĂǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
1͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƌſǏŶǇĐŚĨŽƌŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌŵŝĞƌǌĂũČĐĞũĚŽ
ǁĐǌĞƐŶĞŐŽǁǇŬƌǇǁĂŶŝĂŶŝĞƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂƉƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝ
zapobiegawczej
2͘WƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞŝƉŽƉƵůĂƌǇǌŽǁĂŶŝĞƉŽƐƚħƉŽǁǇĐŚŝĚĞŝŝŽƐŝČŐŶŝħđǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝĚǌŝĞĐŝŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘
3͘WŽƉŝĞƌĂŶŝĞŝŝŶŝĐũŽǁĂŶŝĞƉƌĂĐǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽƑǁŝĂƚǇŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĂ͕
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝůĞĐǌŶŝĐǌĞũ͕ǌĂǁŽĚŽǁĞũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
4͘<ƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞŶŽǁǇĐŚĨŽƌŵǁĞĚƵŬĂĐũŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
5͘ČǏĞŶŝĞĚŽǌŶŝĞƐŝĞŶŝĂďĂƌŝĞƌĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐǌŶǇĐŚ͕ƵƌďĂŶŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚ͕
komunikacyjnych i psychologicznych
6͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷĚŽƐƚǁŽƌǌĞŶŝĂƌſǁŶǇĐŚƉƌĂǁŝƐǌĂŶƐǏǇĐŝŽǁǇĐŚǁ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞĚůĂƌŽĚǌŝŶ͕ŽƉŝĞŬƵŶſǁǁǇĐŚŽǁƵũČĐǇĐŚĚǌŝĞĐŬŽ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞ
7͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷ͕ĚŽƐƚǁŽƌǌĞŶŝĂŐŽĚŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬſǁǏǇĐŝŽǁǇĐŚǁ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞĚůĂŵųŽĚǌŝĞǏǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũƉŽƵŬŽŷĐǌĞŶŝƵ16 roku
ǏǇĐŝĂŝĚůĂŶŝĞƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚ
8͘WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞǁǇŬůƵĐǌĞŶŝƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŵƵŝĚǇƐŬƌǇŵŝŶĂĐũŝŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
9͘tĂůŬĂǌŶŝĞĚŽǏǇǁŝĞŶŝĞŵ͕ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ
10. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych
ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚǁĂƌƵŶŬſǁǏǇĐŝĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũŽƌĂǌŝĐŚ
ƌŽĚǌŝŶ͕ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚŝŝĐŚƌŽĚǌŝŶ
11͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ
12. Ochrona i promocja zdrowia
13͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚŵĂũČĐǇĐŚŶĂĐĞůƵŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞ
ƉŽƐƚĂǁǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌĚďĂŶŝĞŵŽŶĂƚƵƌĂůŶĞƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽ
14͘WƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǌĂũħđ͕ƉƌŽũĞŬƚſǁƌŽǌǁŝũĂũČĐǇĐŚƐƉŽƌƚ͕
ƚƵƌǇƐƚǇŬħ͕ŬƵůƚƵƌħĨŝǌǇĐǌŶČ͕ƌĞŬƌĞĂĐũħ
15͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷǌŵŝĞƌǌĂũČĐǇĐŚĚŽĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝǁǏǇĐŝƵ
kulturalnym; propagowanie kultury
16͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷƉŽŵŽĐŽǁǇĐŚĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŝĐŚ
ƌŽĚǌŝŶŝŽƐſďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ
17. Pomoc poszkodowanym w wypadku, w tym drogowych.

^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƌĞĂůŝǌƵũĞƐǁŽũĞĐĞůĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞŝŽĚƉųĂƚŶŝĞ
poprzez:
1͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŽƑƌŽĚŬſǁŝŶĨŽƌŵĂĐũŝĚůĂƌŽĚǌŝŶǁǇĐŚŽǁƵũČĐǇĐŚĚǌŝĞĐŝŝ
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ŵųŽĚǌŝĞǏŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶČŝŽƉŝĞŬƵũČĐǇĐŚƐŝħŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŝŽƐŽďĂŵŝ
ĚŽƌŽƐųǇŵŝ͕ƵĚǌŝĞůĂŶŝĞƉŽŵŽĐǇŝŶƚĞƌǁĞŶĐǇũŶĞũǁǌĂųĂƚǁŝĂŶŝƵ
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ indywidualnych spraw bytowych i prawnych;
2. Organizowanie i prowadzenie punktów informacyjno ʹkonsultacyjnych
podstawie statutu organizacji)
ƉƌǌǇŽƑƌŽĚŬĂĐŚǌĚƌŽǁŝĂ͕ƉƌǌǇĐŚŽĚŶŝĂĐŚ͕^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝƵĚůĂƌŽĚǌŝĐſǁ
dzieci z ͣgrup ryzyka͟
3͘dǁŽƌǌĞŶŝĞǁĂƌƵŶŬſǁĚŽǁǇŵŝĂŶǇĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
ĚůĂŽƐſďǌĂũŵƵũČĐǇĐŚƐŝħƵƐƉƌĂǁŶŝĂŶŝĞŵŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐƉŽƚŬĂŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕
ƐĞŵŝŶĂƌŝſǁ͕ŬƵƌƐſǁ͕ŶĂǁŝČǌǇǁĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇŽƑƌŽĚŬĂŵŝ
rehabilitacyjnymi w kraju i poza jego granicami
4͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǌĂũħđŝŶƐƚƌƵŬƚĂǏŽǁǇĐŚŝŐƌƵƉǁƐƉĂƌĐŝĂĚůĂ
ƌŽĚǌŝĐſǁ͕ƌŽĚǌŝŶŝŽƉŝĞŬƵŶſǁŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
5. Organizowanie i prowadzenie grupowej i indywidualnej rehabilitacji
ruchowej, logopedycznej, pedagogicznej, innych form rehabilitacji,
Druk: NIW-CRSO
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ƌſǁŶŝĞǏƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝĚŽŵŽǁĞũ
6. Organizowanie i prowadzenie wyjazdowych i stacjonarnych turnusów
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶǇĐŚ͕ŽŐſůŶŝĞƵƐƉƌĂǁŶŝĂũČĐǇĐŚ͕ŝŶƐƚƌƵŬƚĂǏŽǁǇĐŚĚůĂŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŝĐŚŽƉŝĞŬƵŶſǁ͖ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞ
ƐƉŽƚŬĂŷ͕ǁǇĐŝĞĐǌĞŬ͕ŝŵƉƌĞǌŬƵůƚƵƌĂůŶŽʹedukacyjnych, kulturalno ʹ
rekreacyjnych, przyrodniczo ʹedukacyjnych, integracyjnych
7͘'ƌŽŵĂĚǌĞŶŝĞƑƌŽĚŬſǁĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŶĂĐĞůĞĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂďČĚǍ
ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂǁŝĞůŽƉƌŽĨŝůŽǁĞŐŽƵƐƉƌĂǁŶŝĂŶŝĂĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͖
8. Organizowanie i prowadzenie warsztatów pedagogicznych, warsztatów
ƚĞƌĂƉŝŝǌĂũħĐŝŽǁĞũ͕ĂƌƚĞƚĞƌĂƉŝŝ͕ŵƵǌǇŬŽƚĞƌĂƉŝŝ͕ůŽŐŽͲƌǇƚŵŝŬŝ͕
hipoterapeutycznych, i innych form
9. Organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie grup integracyjnych i klas
ǁƉůĂĐſǁͲŬĂĐŚŽƑǁŝĂƚǇʹǏųŽďŬĂĐŚ͕ƉƌǌĞĚƐǌŬŽůĂĐŚ͕ƐǌŬŽųĂĐŚ
10͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŽƑƌŽĚŬſǁƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽʹŽƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲ
ǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌǇĐŚ͕ĚǌŝĞŶŶǇĐŚŝƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇĐŚĚůĂĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚŶĂƚĞƌĞŶŝĞŽďũħƚǇŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
Stowarzyszenia
11͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƑǁŝĞƚůŝĐ͕ǁƚǇŵƑǁŝĞƚůŝĐĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕
socjoterapeutycznych, integracyjnych
12. Organizowanie i prowadzenie domów opieki, placówek
ǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐǇĐŚĐĂųŽĚŽďŽǁČŽƉŝĞŬħŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕
ƉƌǌĞǁůĞŬůĞĐŚŽƌǇŵ͕ŽƐŽďŽŵǁƉŽĚĞƐǌųǇŵǁŝĞŬƵ͕ĚŽŵſǁƉŽŵŽĐǇ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ƌŽĚǌŝŶŶǇĐŚĚŽŵſǁŽƉŝĞŬŝ͕ƉůĂĐſǁĞŬŽƉŝĞŬƵŷĐǌŽ
ʹwychowawczych, innych form mieszkalnictwa ( w tym mieszkania
ĐŚƌŽŶŝŽŶĞͿŶŝĞƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǌĂŬųĂĚƵŽƉŝĞŬŝǌĚƌŽǁŽƚŶĞũ͕ŽƑƌŽĚŬſǁǁƐƉĂƌĐŝĂ
ĚǌŝĞŶŶĞŐŽ͕ŽƑƌŽĚŬſǁǁƐƉĂƌĐŝĂ͕tdͲſǁŝͲſǁ͕ŝŶŶǇĐŚĨŽƌŵ
zatrudniania chronionego i zatrudniania wspomaganego na otwartym
rynku pracy.
13͘tƐƉſųƉƌĂĐĂǌĞƐǌŬŽųĂŵŝŬƐǌƚĂųĐČĐǇŵŝǁŬŝĞƌƵŶŬĂĐŚƉŽƚƌǌĞďŶǇĐŚĚŽ
ƉƌĂĐǇǌŽƐŽďĂŵŝŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŝ
14͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũǌƉƌǌĞǌŶĂĐǌĞŶŝĞŵĐĂųĞŐŽ
ĚŽĐŚŽĚƵŶĂĐĞůĞƐųƵǏČĐĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝǌĂĚĂŷƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ͖
15͘tƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶĂǁƐƉſųƉƌĂĐĂǌǁųĂĚǌĂŵŝŵŝĞũƐŬŝŵŝŝŐŵŝŶŶǇŵŝ͕
powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie realizacji celów statutowych
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŽƌĂǌǁƐǌĞůŬŝĐŚĚǌŝĂųĂŷƉƌŽǁĂĚǌČĐǇĐŚĚŽƉŽůĞƉƐǌĞŶŝĂ
ǁĂƌƵŶŬſǁǏǇĐŝĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŽƉŝĞŬƵũČĐǇĐŚƐŝħŶŝŵŝƌŽĚǌŝŶ͘
16. Podpisywanie Umów Partnerskich
17. Organizowanie i prowadzenie wczesnej wielospecjalistycznej,
kompleksowej, skoordynowanej pomocy; organizowanie i prowadzenie
grup rehabilitacyjno ʹwychowawczych, edukacyjno ʹterapeutycznych͟
18͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐǌŬſųŝƉůĂĐſǁĞŬŶŝĞƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕
przedszkoli
19͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǌĂũħđƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
ƉƌŽũĞŬƚſǁƌŽǌǁŝũĂũČĐǇĐŚƐƉŽƌƚ͕ƚƵƌǇƐƚǇŬħ͕ŬƵůƚƵƌħĨŝǌǇĐǌŶČ͕ƌĞŬƌĞĂĐũħ͕
20͘KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ǁƚǇŵĚǌŝĞĐŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũŝĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
21. Organizowanie imprez kulturalnych, przygotowanie i prezentacja
ǁǇĚĂƌǌĞŷ
22͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǌĂĚĂŷǌǌĂŬƌĞƐƵƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝŽŵŝ
ƉĂƚŽůŽŐŝŽŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ
23͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǌĂĚĂŷǌǌĂŬƌĞƐƵƉŽŵŽĐǇŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕ŝĐŚ
ƌŽĚǌŝŶŽŵŝŽƐŽďŽŵǌĂŐƌŽǏŽŶǇŵǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͕ŝƚĂŬŶƉ͗͘
ƉŽƌĂĚŶŝĐƚǁŽƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞ͕ƉŽƌĂĚŶŝĐƚǁŽƐƉŽųĞĐǌŶŽʹprawne, pomoc
ǁǁǇƉĞųŶŝĂŶŝƵǁŶŝŽƐŬſǁ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǁǇƉŽǏǇĐǌĂůŶŝƐƉƌǌħƚƵ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶĞŐŽŝǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĞŐŽŽƉŝĞŬħŶĂĚŽƐŽďČĐŚŽƌČŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶČ͕ƉŽŵŽĐǁǌĂŬųĂĚĂŶŝƵŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝƵƐƉſųĚǌŝĞůŶŝ
socjalnych.
24͘/ŶŝĐũŽǁĂŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚĨŽƌŵƉŽŵŽĐǇĚůĂƌŽĚǌŝŶ͕Ăǁ
ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
a) grup samopomocowych
Druk: NIW-CRSO
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b) grup wsparcia
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŝųŽǁ2017ƌŽŬƵWŽǁŝĂƚŽǁǇKƑƌŽĚĞŬtƐƉĂƌĐŝĂǌŝĞŶŶĞŐŽΗEĂƐǌŽŵΗ͘
KƑƌŽĚĞŬũĞƐƚƉůĂĐſǁŬČƉŽďǇƚƵĚůĂ20ŽƐſďƉƌǌĞǁůĞŬůĞƉƐǇĐŚŝĐǌŶŝĞĐŚŽƌǇĐŚ;ƚǇƉͿŝƵƉŽƑůĞĚǌŽŶǇĐŚ
ƵŵǇƐųŽǁŽ;ƚǇƉͿ͘WŽĚƐƚĂǁČĚŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂŵŝĞũƐĐĂǁŽƑƌŽĚŬƵďǇųĂĚĞĐǇǌũĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶĂǁǇĚĂŶĂ
ƉƌǌĞǌWŽǁŝĂƚŽǁĞĞŶƚƌƵŵWŽŵŽĐǇZŽĚǌŝŶŝĞǁtŽųŽǁŝĞ͘KƑƌŽĚĞŬĐǌǇŶŶǇďǇųŽĚƉŽŶŝĞĚǌŝĂųŬƵĚŽƉŝČƚŬƵ
w godzinach od 8.00 do 16.00͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƑƌŽĚŬĂƌĞŐƵůŽǁĂŶĂďǇųĂ͗
ͲWƌŽŐƌĂŵĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽKƑƌŽĚŬĂtƐƉĂƌĐŝĂǌŝĞŶŶĞŐŽΗEĂƐǌŽŵΗĚůĂŽƐſď
ƵƉŽƑůĞĚǌŽŶǇĐŚƵŵǇƐųŽǁŽ
ͲWƌŽŐƌĂŵĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽKƑƌŽĚŬĂtƐƉĂƌĐŝĂǌŝĞŶŶĞŐŽΗEĂƐǌŽŵΗĚůĂŽƐſďƉƌǌĞǁůĞŬůĞ
psychicznie chorych
ͲWůĂŶĞŵƉƌĂĐǇWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽKƑƌŽĚŬĂtƐƉĂƌĐŝĂǌŝĞŶŶĞŐŽΗEĂƐǌŽŵΗǁƌŽŬƵ2017͕ŬƚſƌǇŽďĞũŵŽǁĂų
ŶĂƐƚħƉƵũČĐĞŽďƐǌĂƌǇ͗
1͘ƚƌĞŶŝŶŐĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂǁǏǇĐŝƵĐŽĚǌŝĞŶŶǇŵ͗
ĂͿƚƌĞŶŝŶŐŚŝŐŝĞŶǇŽƐŽďŝƐƚĞũŝĚďĂųŽƑĐŝŽǁǇŐůČĚǌĞǁŶħƚƌǌŶǇ͕
b) trening kulinarny,
ĐͿƚƌĞŶŝŶŐƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƉƌĂŬƚǇĐǌŶǇĐŚ;ƉƌĂŶŝĞ͕ƉƌĂƐŽǁĂŶŝĞ͕ŬƌĂǁŝĞĐƚǁŽ͕ĚǌŝĞǁŝĂƌƐƚǁŽͿ͕
ĚͿƚƌĞŶŝŶŐďƵĚǏĞƚŽǁǇ͕
ĞͿƚƌĞŶŝŶŐƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇĐŚ͕
2͘ƚƌĞŶŝŶŐƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŶǇĐŚŝƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĂƉƌŽďůĞŵſǁ͕ƉŽŵŽĐǁǌĂųĂƚǁŝĂŶŝƵƐƉƌĂǁ
ƵƌǌħĚŽǁǇĐŚ͕ƉŽŵŽĐǁĚŽƐƚħƉŝĞĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǌĚƌŽǁŽƚŶǇĐŚŝƚƌĞŶŝŶŐƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƐƉħĚǌĂŶŝĂĐǌĂƐƵ
wolnego,
3͘ƵĚǌŝĂųǁƚĞƌĂƉŝŝǌĂũħĐŝŽǁĞũ;ǌĂũħĐŝĂƉůĂƐƚǇĐǌŶŽͲƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ͕ŽŐƌŽĚŶŝĐǌĞͿ͕
4͘ƵĚǌŝĂųǁǌĂũħĐŝĂĐŚĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚŝƚƌĞŶŝŶŐĂĐŚƵŵǇƐųƵ͕
5͘ǌĂũħĐŝĂŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁĞ͕
6͘ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĞĨŝǌũŽƚĞƌĂƉĞƵƚǇĐǌŶĞ͕
7͘ǁƐƉĂƌĐŝĞŝƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶČ͕
8͘ŶŝĞǌďħĚŶČŽƉŝĞŬħŝƉŽŵŽĐǁĐǌǇŶŶŽƑĐŝĂĐŚƚŽĂůĞƚŽǁǇĐŚ͕
9͘ǁƐƉſųƉƌĂĐħǌƌŽĚǌŝŶĂŵŝ͕
10͘ǁƐƉſųƉƌĂĐħǌŝŶŶǇŵŝƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝ͕ŬƚſƌǇĐŚƵĚǌŝĂųƉŽĚŶŝĞƐŝĞĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑđƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ͕
11͘ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞŐŽƌČĐĞŐŽƉŽƐŝųŬƵ͘
W 2017ƌ͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǁtŽųŽǁŝĞǌƌĞĂůŝǌŽǁĂųŽŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌŽũĞŬƚǇ͗
1ͿDĂƌĂƚŽŶ;ǁŬƚſƌǇŵďƌĂųŽƵĚǌŝĂų150 osób)
2ͿtŽųŽǁƐŬŝWĞŐĂǌ;ǌĚŽǁŽǌƵŬŽƌǌǇƐƚĂųŽ10ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǌ'ŵŝŶǇtŽųſǁͿ
3Ϳ/ŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĞǁŝŐŝůŝũŶĞŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŝĐŚƌŽĚǌŝŶŝŽƉŝĞŬƵŶſǁ;ǁƐƉŽƚŬĂŶŝƵ
ǁŝŐŝůŝũŶǇŵďƌĂųŽƵĚǌŝĂųƉŽŶĂĚ120 osób w tym 103ŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞͿ
4) Pegazik 2017;ǌĚŽǁŽǌƵŬŽƌǌǇƐƚĂųǇ4ŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞǌ'ŵŝŶǇƌǌĞŐŽůŶǇͿ
5) Warsztatowo 2017;ǁǌĂũħĐŝĂĐŚďƌĂųŽƵĚǌŝĂų10ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚͿ
6ͿŚĐħƐŝħƌŽǌǁŝũĂđ;ůŝĐǌďĂďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁƉƌŽũĞŬƚƵƚŽ80ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚͿ
7Ϳ<ůƵĐǌĚŽƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ;ůŝĐǌďĂďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁƉƌŽũĞŬƚƵƚŽ40ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚͿ
8ͿDŽǏĞŵǇǁŝħĐĞũ;ůŝĐǌďĂďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁƉƌŽũĞŬƚƵƚŽ31ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚͿ
9ͿEŝĞũĞƐƚĞŵďŝĞƌŶǇ;ǁǌĂĚĂŶŝƵďƌĂųŽƵĚǌŝĂų90ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚͿ

^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŝųŽƚĂŬǏĞǁ2017ƌŽŬƵƉůĂĐſǁŬħŶŝĞƉƵďůŝĐǌŶČĂǁŶŝĞũŐƌƵƉħƌĞǁĂůŝĚĂĐǇũŶŽͲ
ǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌČĚůĂ10ŽƐſďƐƉĞĐũĂůŶĞũƚƌŽƐŬŝ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶĂďǇųĂƚĂŬǏĞƐǇƐƚĞŵĂƚǇĐǌŶĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũĂ
ruchowa dla ok. 28ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŬƚſƌĞŶŝĞƐČƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŵŝWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽKƑƌŽĚŬĂ
Wsparcia Dziennego "Nasz Dom" i placówki niepublicznej.
W 2015ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƌŽǌƉŽĐǌħųŽďƵĚŽǁħKƑƌŽĚŬĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲ
KƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲtǇĐŚŽǁĂǁĐǌĞŐŽΗEŝĞǌǁǇŬųĂ<ƌĂŝŶĂΗ͘

Druk: NIW-CRSO

4

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

274

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

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat
ŝŶŶǇĐŚ;ŶŝǏǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁ
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz
ŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂųĂ
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞ
ǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌͬǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚ
ŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
ϭϱϯϲ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: NIW-CRSO

5

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

Druk: NIW-CRSO

Podklasa ta obejmuje:
94.99.Z
ĂͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ŶŝĞǌǁŝČǌĂŶǇĐŚ
ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǌƉĂƌƚŝČ
ƉŽůŝƚǇĐǌŶČ͕ǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚ
ŝŶŝĐũĂƚǇǁǇƐƉŽųĞĐǌŶĞ
ƉŽƉƌǌĞǌĞĚƵŬĂĐũħ͕ǁƉųǇǁǇ
polityczne, gromadzenie
funduszy itp., takich jak: ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞ
ŝŶŝĐũĂƚǇǁǇŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
lub ruchy protestacyjne, organizacje ekologiczne i
ĚǌŝĂųĂũČĐĞǁĐĞůƵŽĐŚƌŽŶǇ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ͕ͲŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ
ǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
regionalnych i
edukacyjnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
ͲŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞŵĂũČĐĞŶĂ
ĐĞůƵŽĐŚƌŽŶħŝƉŽƉƌĂǁħ
sytuacji pewnych grup
specjalnych, np. grup
etnicznych i
ŵŶŝĞũƐǌŽƑĐŝŽǁǇĐŚ͕Ͳ
stowarzyszenia
ƉĂƚƌŝŽƚǇĐǌŶĞ͕ǁųČĐǌĂũČĐ
stowarzyszenia
kombatantów,
ďͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
konsumentów,
ĐͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌŬſǁ
motorowych,
ĚͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
ŬƵůƚǇǁƵũČĐǇĐŚŬŽŶƚĂŬƚǇ
towarzyskie, takie jak
ŬůƵďǇƌŽƚĂƌŝĂŷƐŬŝĞ͕ůŽǏĞ
ŝƚƉ͕͘ĞͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ǌǁŝČǌŬſǁŵųŽĚǌŝĞǏŽǁǇĐŚ͕
organizacji studenckich,
klubów i bractw itp.,
ĨͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
ĂŐŝƚƵũČĐǇĐŚĚŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
kulturalnej,rekreacyjnej
oraz hobbystycznej (innej
ŶŝǏƐƉŽƌƚǇŝŐƌǇͿ͕ŶƉ͗͘ŬŽųĂ
poetyckie i literackie,
ŬůƵďǇŬƐŝČǏŬŝ͕ŬůƵďǇ
ŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞ͕ŬŽųĂ
ĚǌŝĂųŬŽǁĐſǁ͕ŬůƵďǇ
ĨŝůŵŽǁĞ͕ŬŽųĂ
fotograficzne, muzyczne i
artystyczne,kluby
kolekcjonerskie, kluby
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞŝƚƉ͕͘
ŐͿĚǌŝĂųĂŶŝĂǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞ
ŵǇƑůŝƐƚǁŽŝųŽǁŝĞĐƚǁŽ͕
ŚͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶČǌ
przyznawaniem dotacji
przez organizacje
ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĞŝŝŶŶĞ

6

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

Podklasa ta obejmuje:
86.90.A
ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶČůƵď
ǌĞƐƉŽųŽǁČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
fizjoterapeutów,
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶČǁƚĂŬŝĐŚ
dziedzinach jak:
diagnostyka
fizjoterapeutyczna,
fizykoterapia,hydroterapia
͕ŵĂƐĂǏůĞĐǌŶŝĐǌǇ͕ƚĞƌĂƉŝĂ
ƌƵĐŚŽǁĂŝƚƉ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƚĂŵŽǏĞďǇđƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂ
w placówkach
medycznych, takich
jak:przychodnie (ogólne,
przyszpitalne, medycyny
pracy, przy domach
ƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũͿ͕
specjalistyczne placówki
ŵĞĚǇĐǌŶĞŝŶŶĞŶŝǏ
szpitale,prywatne
gabinety oraz w domu
ƉĂĐũĞŶƚĂ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚĂ
ŵŽǏĞďǇđƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂ
ƚĂŬǏĞǁŽďŝĞŬƚĂĐŚ
ǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐǇĐŚ
zakwaterowanie, ale
ŝŶŶǇĐŚŶŝǏƐǌƉŝƚĂůĞ͘

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞ
ǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌͬǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚ
ŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: NIW-CRSO

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď Podklasa ta obejmuje: 94.99.Z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ĂͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
organizacji
ŶŝĞǌǁŝČǌĂŶǇĐŚ
ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǌƉĂƌƚŝČ
ƉŽůŝƚǇĐǌŶČ͕
ǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚ
ŝŶŝĐũĂƚǇǁǇƐƉŽųĞĐǌŶĞ
ƉŽƉƌǌĞǌĞĚƵŬĂĐũħ͕
ǁƉųǇǁǇƉŽůŝƚǇĐǌŶĞ͕
gromadzenie funduszy
itp., takich jak: ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞ
ŝŶŝĐũĂƚǇǁǇŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
lub ruchy
protestacyjne, organizacje ekologiczne
ŝĚǌŝĂųĂũČĐĞǁĐĞůƵ
ŽĐŚƌŽŶǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ͕Ͳ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
regionalnych i
edukacyjnych, gdzie
indziej
niesklasyfikowane, ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞŵĂũČĐĞŶĂ
ĐĞůƵŽĐŚƌŽŶħŝƉŽƉƌĂǁħ
sytuacji pewnych grup
7

specjalnych, np. grup
etnicznych i
ŵŶŝĞũƐǌŽƑĐŝŽǁǇĐŚ͕Ͳ
stowarzyszenia
ƉĂƚƌŝŽƚǇĐǌŶĞ͕ǁųČĐǌĂũČĐ
stowarzyszenia
kombatantów,
ďͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
konsumentów,
ĐͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌŬſǁ
motorowych,
ĚͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
ŬƵůƚǇǁƵũČĐǇĐŚŬŽŶƚĂŬƚǇ
towarzyskie, takie jak
ŬůƵďǇƌŽƚĂƌŝĂŷƐŬŝĞ͕ůŽǏĞ
ŝƚƉ͕͘ĞͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ǌǁŝČǌŬſǁ
ŵųŽĚǌŝĞǏŽǁǇĐŚ͕
organizacji studenckich,
klubów i bractw itp.,
ĨͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
ĂŐŝƚƵũČĐǇĐŚĚŽ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
kulturalnej,rekreacyjnej
oraz hobbystycznej
;ŝŶŶĞũŶŝǏƐƉŽƌƚǇŝŐƌǇͿ͕
ŶƉ͗͘ŬŽųĂƉŽĞƚǇĐŬŝĞŝ
ůŝƚĞƌĂĐŬŝĞ͕ŬůƵďǇŬƐŝČǏŬŝ͕
ŬůƵďǇŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞ͕ŬŽųĂ
ĚǌŝĂųŬŽǁĐſǁ͕ŬůƵďǇ
ĨŝůŵŽǁĞ͕ŬŽųĂ
fotograficzne,
muzyczne i
artystyczne,kluby
kolekcjonerskie, kluby
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞŝƚƉ͕͘
ŐͿĚǌŝĂųĂŶŝĂǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞ
ŵǇƑůŝƐƚǁŽŝųŽǁŝĞĐƚǁŽ͕
ŚͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶČ
z przyznawaniem
dotacji przez
organizacje
ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĞŝŝŶŶĞ

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
Numer Kodu (PKD)

Druk: NIW-CRSO
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5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǁǇŶŝŬſǁͬǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

ϭϮϴϲϱϭϬ͕Ϯϰǌų
ϭϮϱϵϲϯϰ͕Ϭϰǌų
ϮϱϳϱϮ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

d) Przychody finansowe

ϭϮ͕Ϭϱǌų

ĞͿWŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϭϭϮ͕ϭϱǌų

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

ϱϱϱϰϲ͕ϵϬǌų
ϭϬϳϴϬϮϰ͕ϯϰǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϴϮϱϰϮϳ͕ϴϯǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

ϮϱϮϱϵϲ͕ϱϭǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

ϭϮϲϬϲϮ͕ϴϬǌų
ϭϯϬϰ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϱϵϲϵϰ͕ϭϯǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϮϮϳϵϯ͕ϱϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϰϮϮϳϭ͕ϭϳǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

Druk: NIW-CRSO
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Ϯϲϴϳϲ͕ϮϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų
ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƐƉŽƐŽďŝĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

ϱϳϬϯϲ͕ϴϬǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϱϲϳϴϬ͕ϲϲǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ŶĂŬƚſƌĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŽƑƌŽĚŬŝƉŽĐŚŽĚǌČĐĞǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ƵĚŽǁĂKƑƌŽĚŬĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲKƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲtǇĐŚŽǁĂǁĐǌĞŐŽΗEŝĞǌǁǇŬųĂ<ƌĂŝŶĂΗǁtŽųŽǁŝĞ

ϱϲϳϴϬ͕ϲϲǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁǇĚĂƚŬŽǁĂųĂŶĂũǁŝħĐĞũƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌǁǇĚĂŶČŬǁŽƚČ
1 ƵĚŽǁĂKƑƌŽĚŬĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲKƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲtǇĐŚŽǁĂǁĐǌĞŐŽΗEŝĞǌǁǇŬųĂ<ƌĂŝŶĂΗ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϱϲϳϴϬ͕ϲϲǌų

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϭϭϰϴϬϳϳ͕ϴϲǌų

ϱϲϳϴϬ͕ϲϲǌų

ϭϭϮϭϯϬϮ͕ϱϬǌų

ϱϲϳϴϬ͕ϲϲǌų

ϮϱϳϱϮ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϬϮϯ͕ϯϲǌų

e) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭйƉŽĚĂƚŬƵ
dochodowego od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų
Ϯϱϲ͕ϭϰǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϯϴϯϯϭ͕ϱϰǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǌ

Druk: NIW-CRSO

Ϭ͕ϬϬǌų

10

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
Ϭ͕ϬϬǌų

z podatku dochodowego od osób prawnych

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝǁƌĂǌǌŬǁŽƚČ
przyznanego zwolnienia)

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ

]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ

]á

ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ

]á

ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ

]á

ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗

]á

ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z
ƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘WƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌĂǌŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝ na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;tŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝŶĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵ
ƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵďĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞƑůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁ
organizacji)

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϭŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

26,0 osób

25,8 etatów

23,0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
110,00 osób fizycznych
Druk: NIW-CRSO
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0,00 osób prawnych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

Druk: NIW-CRSO

19,00 osób

13,00 osób
6,00 osób
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝprzez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0,00 osób

b) inne osoby

0,00 osób

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

w
tym:

0,00 osób

2,00 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

1,00 osób

b) inne osoby

1,00 osób

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

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ϰ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗ϭ͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
ĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞͿ͖Ϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌϭϮ;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ

ϱ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϲ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϳ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝna podstawie umowy cywilnoprawnej

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČĚŽĚĂƚŬŽǁǇŵŝƵǁĂŐĂŵŝĚŽƚǇĐǌČĐǇŵŝ
ƉŽǌŝŽŵƵůƵďŬŽŶƐƚƌƵŬĐũŝǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁſǁĐǌĂƐŶĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđ
te uwagi w przygotowane pole)

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania
1 WŽǁŝĂƚŽǁǇKƑƌŽĚĞŬ
Wsparcia Dziennego "Nasz
Dom"

Druk: NIW-CRSO

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

'ųſǁŶǇŵĐĞůĞŵƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚ ^ƚĂƌŽƐƚǁŽWŽǁŝĂƚŽǁĞǁtŽųŽǁŝĞ
ĚǌŝĂųĂŷũĞƐƚƵĚǌŝĞůĂŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂ
ŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕
ŬƚſƌĞ͕ǌƉŽǁŽĚƵĐŚŽƌŽďǇ͕ŶŝĞƐČ
a stanie samodzielnie
ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂđǁƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚ
ƐĨĞƌĂĐŚǏǇĐŝĂ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ
ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶĞǁŽƑƌŽĚŬƵƐųƵǏǇđ
ŵĂũČƉŽƉƌĂǁŝĞĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂ
ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁǌĂũħđŶĂƌſǏŶǇĐŚ
ƉŽǌŝŽŵĂĐŚĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝ͗
ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞũ;ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
ƐĂŵŽŽďƐųƵŐŽǁĞ͕
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐǇũŶĞ͕ƐƉƌĂǁŶŽƑđ
motoryczna ʹĚƵǏĂŝŵĂųĂ
motoryka, funkcjonowanie
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶĞ͕ĂŬƚǇǁŶŽƑđ
ǌĂũħĐŝŽǁĂ͕ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞ
psychiczne) i grup.

Kwota
ϯϭϯϰϱϬ͕ϬϬǌų
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2 Niepubliczna PlacówkaǌŝĞŶŶǇKƑƌŽĚĞŬ
RehabilitacyjnoWychowawczy

ĞƐƉſųƌĞǁĂůŝĚĂĐǇũŶŽͲ
^ƚĂƌŽƐƚǁŽWŽǁŝĂƚŽǁĞǁtŽųŽǁŝĞ
ǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌǇƉŽǁƐƚĂųǌŵǇƑůČ
ŽĚǌŝĞĐŝĂĐŚŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČǁƐƚŽƉŶŝƵ
ŐųħďŽŬŝŵŽƌĂǌǌĞƐƉƌǌħǏŽŶǇŵŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝǁĐĞůƵ
ƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĂŽďŽǁŝČǌŬƵ
szkolnego

ϯϴϴϲϳϬ͕ϱϮǌų

3 Zadanie Pegazik 2017

WƌǌǇĐǌǇŶŝĞŶŝĞƐŝħƉŽƉƌǌĞǌ
Gmina Brzeg Dolny
ĚŽǁſǌƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁŶĂǌĂũħĐŝĂ
do dalszego rozwoju poprzez
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũħƐƉŽųĞĐǌŶČŝ
ƌƵĐŚŽǁČ͘EĂďǇĐŝĞƉƌǌĞǌ
ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
ŬŽŵƵŶŝŬŽǁĂŶŝĂƐŝħǁ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇǁ
grupie. Zapobieganie
ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŵƵ͕
wzrost samooceny i poczucia
ǁųĂƐŶĞũǁĂƌƚŽƑĐŝ͕ǌŵŶŝĞũƐǌĞŶŝĞ
ŝǌŽůĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ƌſǁŶŝĞǏ
ƉŽƉƌǌĞǌƵĚǌŝĂųǁĞǁƐƉſůŶǇĐŚ
warsztatach.

4 tŽųŽǁƐŬŝWĞŐĂǌ

WƌǌǇĐǌǇŶŝĞŶŝĞƐŝħƉŽƉƌǌĞǌ
'ŵŝŶĂtŽųſǁ
ĚŽǁſǌƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁŶĂǌĂũħĐŝĂ
do dalszego rozwoju poprzez
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũħƐƉŽųĞĐǌŶČŝ
ƌƵĐŚŽǁČ͘EĂďǇĐŝĞƉƌǌĞǌ
ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
ŬŽŵƵŶŝŬŽǁĂŶŝĂƐŝħǁ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇǁ
grupie. Zapobieganie
ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŵƵ͕
wzrost samooceny i poczucia
ǁųĂƐŶĞũǁĂƌƚŽƑĐŝ͕ǌŵŶŝĞũƐǌĞŶŝĞ
ŝǌŽůĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ƌſǁŶŝĞǏ
ƉŽƉƌǌĞǌƵĚǌŝĂųǁĞǁƐƉſůŶǇĐŚ
warsztatach.

ϴϲϬϬ͕ϬϬǌų

5 Maraton

ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
'ŵŝŶĂtŽųſǁ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŽŵŽǏůŝǁŽƑĐŝĂĐŚ
ƐƉħĚǌĂŶŝĂĐǌĂƐƵŶĂƚĞƌĞŶŝĞ
'ŵŝŶǇtŽųſǁ͘tǌŝħĐŝĞƵĚǌŝĂųƵ
ǁŵĂƌĂƚŽŶŝĞŵŝĂųŽŶĂĐĞůƵ
ƉƌǌĞųĂŵĂŶŝĞǁƐƚǇĚƵ͕ŽďĂǁǇĐǌǇ
jest to sport dla nich,
ƐƉſďŽǁĂŶŝĞƐǁŽŝĐŚƐŝų
͕ǌĂƉŽǌŶĂŶŝĞƐŝħǌŽƐŽďĂŵŝŬƚſƌĞ
ũƵǏƵƉƌĂǁŝĂũČƌſǏŶĞĚǇƐĐǇƉůŝŶǇ
ƐƉŽƌƚƵĂƚĂŬǏĞǌĂƐŝħŐŶŝħĐŝĞ
porady trenerów.

ϳϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Druk: NIW-CRSO
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Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 Integracyjne spotkanie
wigilijne osób
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŝĐŚ
rodzin i opiekunów

ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽ͗Ͳ
WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶǇ
ǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
korzystania z dóbr kultury wyrabianie postaw szacunku
ǁŽďĞĐŬƵůƚƵƌǇͲŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞ
ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂƐŝħǁ
miejscach publicznych ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞǁǇŽďƌĂǍŶŝͲ
ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
ƐĂŵŽŬŽŶƚƌŽůŝǁųĂƐŶĞŐŽ
zachowania -nabywanie i
ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
ŬŽŵƵŶŝŬŽǁĂŶŝĂƐŝħǁ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞͲǌĂƉŽďŝĞŐĂŶŝĞ
ǁǇŬůƵĐǌĞŶŝƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŵƵͲ
podniesienie samooceny i
ƐĂŵŽƉŽĐǌƵĐŝĂǁųĂƐŶĞũǁĂƌƚŽƑĐŝ
ͲǌŵŶŝĞũƐǌĞŶŝĞŝǌŽůĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ
ͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ

2 DŽǏĞŵǇǁŝħĐĞũ

ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
ƉŽƉƌĂǁĂũĂŬŽƑĐŝǏǇĐŝĂ͘

3 ŚĐĞƐŝħƌŽǌǁŝũĂđ

Poprzez prowadzenie projektu hƌǌČĚDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
ǌĂŬųĂĚĂŵǇǁŵŝĂƌħŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ ŽůŶŽƐůČƐŬŝĞŐŽ
ŬĂǏĚĞŐŽďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚĂ͗
-nabywanie, rozwijanie i
ƉŽĚƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
ĚďĂŶŝĂŽĞƐƚĞƚǇĐǌŶǇǁǇŐůČĚŝ
utrzymanie higieny osobistej
- nabywanie i rozwijanie
ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝŬŽŵƵŶŝŬŽǁĂŶŝĂ
ƐŝħǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ
-nabywanie, rozwijanie i
ƉŽĚƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĂƉŽƐŝųŬƵ
-nabywanie, rozwijanie i
ƉŽĚƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬĂŵŝ
finansowymi

ϯϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

4 <ůƵĐǌĚŽƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ

WŽĚƐƚĂǁŽǁǇŵǌĂųŽǏĞŶŝĞŵ
WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶǇ
projektu jest wsparcie osób
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƉŽƉƌǌĞǌ
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĐǇŬůŝĐǌŶǇĐŚǌĂũħđ
indywidualnych ogólno rozwojowych i grupy
ƚĞƌĂƉĞƵƚǇĐǌŶĞũ͘WƌŽũĞŬƚǌĂŬųĂĚĂ
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǌĂĚĂŷ͕ŬƚſƌĞŵĂũČ
ŶĂĐĞůƵƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũħǌĂǁŽĚŽǁČ
ŝƐƉŽųĞĐǌŶČŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘

ϰϭϯϬϯ͕ϬϬǌų

Druk: NIW-CRSO

WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

ϯϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϭϲϵϮϵϯ͕ϱϭǌų
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5 Nie jestem bierny

WƌŽũĞŬƚǌĂŬųĂĚĂǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞ WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶǇ
cyklu regionalnych,
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
integracyjnych imprez
ŬƵůƚƵƌĂůŶǇĐŚ͕ǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚ
ĂŬƚǇǁŶŽƑđŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚĐǌħƐƚŽ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇĐŚ
wielokrotnego wykluczenia
ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͘tĐĞůƵǁųČĐǌĞŶŝĂ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽŝǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂŝĐŚ
ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŽƉƌĂĐŽǁĂŶŽǌĞƐƚĂǁ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚĨŽƌŵǁƐƉĂƌĐŝĂ͘
WƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĞƉŽŵǇƑůĂŶĞũĞƐƚ
ũĂŬŽĐǇŬůĐĂųŽĚǌŝĞŶŶǇĐŚƐƉŽƚŬĂŷ
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǌ
trzech powiatów.

ϯϰϬϬϬ͕ϬϬǌų

6 Warsztatowo 2017

Grupowe i indywidualne
WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶǇ
ǌĂũħĐŝĂ͕ŬƚſƌĞŵĂũČŶĂĐĞůƵ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
nabywanie, rozwijanie i
ƉŽĚƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ͕
ŶŝĞǌďħĚŶǇĐŚĚŽƐĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽ
funkcjonowania osób
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘ZŽǌǁŝũĂŶŝĞ
ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƐƉƌĂǁŶĞŐŽ
ŬŽŵƵŶŝŬŽǁĂŶŝĂƐŝħǌ
otoczeniem osób z
ƵƐǌŬŽĚǌĞŶŝĂŵŝƐųƵĐŚƵ͕ŵŽǁǇ͕ǌ
autyzmem i z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͘ĂũħĐŝĂƚĞ
ƵƐƉƌĂǁŶŝĂũČŝǁƐƉŝĞƌĂũČ
funkcjonowanie osób z
autyzmem i z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČǁƌſǏŶǇĐŚƌŽůĂĐŚ
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝǁƌſǏŶǇĐŚ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂĐŚ͘

ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ;ǌ͘h͘
ǌϮϬϭϬƌ͘Eƌϭϭϯ͕ƉŽǌ͘ϳϱϵ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘ͿŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ, ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞ
ƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ͘ϬϬϬĞƵƌŽͿ

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ
Lp

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

1 Centrum-Mix Sp.z o.o.

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

tŽųſǁ͕Ƶů͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽϭϵ

йƵĚǌŝĂųſǁ
lub akcji w
kapitale

йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ

100,00

100,00

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
Druk: NIW-CRSO
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3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ;ǌ͘h͘ǌϮϬϬϵƌ͘EƌϭϱϮ͕ƉŽǌ͘ϭϮϮϯ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘ͿůƵď
ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ;ǌ͘h͘EƌϮϴϱ͕ƉŽǌ͘ϮϴϱϮͿ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

ǌǇƚĞůŶǇƉŽĚƉŝƐŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
ůƵďƉŽĚƉŝƐǇŽƐſďƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽ
ƐŬųĂĚĂŶŝĂŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO

Karolina Szewczyk 03.07.2018

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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