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 26B 56-100 WOŁÓW
WOŁÓW DOLNOŚLĄSKIE
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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
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 10 000,00 zł. Przedmioty o okresie użyteczności dłuższym niż rok, o wartości
początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 10 000,00 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 10 000,00 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 10 000,00 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.

Druk: NIW-CRSO

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).
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: 2020-03-20
Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Anna Naturalna

Elżbieta Bereza- Prezes
Aleksandra Zagórska-Vice Prezes
Sołtysiak Dorota-Skarbnik

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
2019-01-01

2019-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

6 647 056,57

7 366 107,45

0,00

0,00

6 642 056,57

7 361 107,45

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

5 000,00

5 000,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

962 508,67

1 984 710,04

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

17 992,02

78 031,25

III.

Inwestycje krótkoterminowe

944 516,65

1 906 678,79

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

7 609 565,24

9 350 817,49

1 453 372,45

1 681 363,95

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

1 300 302,25

1 453 372,45

IV.

Zysk (strata) netto

153 070,20

227 991,50

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

6 156 192,79

7 669 453,54

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

1 130 761,31

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

1 073 093,24

362 053,27

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

5 083 099,55

6 176 638,96

PASYWA razem

7 609 565,24

9 350 817,49

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Anna Naturalna

(OĪELHWD%HUH]D3UH]HV
Aleksandra Zagórska-Vice Prezes
6RáW\VLDN'RURWD6NDUEQLN

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

Druk: NIW-CRSO

STOWARZYSZENIE OSÓB
1,(3(à12635$:1<&+::2à2:,(
56-100:2àÏ:
UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 26B
0000134574

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

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

1 514 528,75

2 044 624,95

I.

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

1 418 108,95

1 866 082,95

II.

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

96 419,80

178 542,00

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

1 360 338,80

1 820 780,33

I.

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

1 263 919,00

1 640 920,49

II.

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

96 419,80

179 859,84

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

154 189,95

223 844,62

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

0,00

0,00

H.

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

154 189,95

223 844,62

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

16 805,93

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

42,00

12 631,10

K.

Przychody finansowe

35,70

100,05

L.

Koszty finansowe

1 113,45

128,00

M.

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

153 070,20

227 991,50

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

153 070,20

227 991,50
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Druk: NIW-CRSO

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 7 366 107,45
1.Rzeczowe aktywa trwałe 7 361 107,45
- Środki trwałe: 424 065,37
a) grunty 24 403,26
b) budynki i lokale 85 708,30
c) środki transportu 313 953,81
- Środki trwałe w budowie 6 937 042,08
2.Inwestycje długoterminowe 5 000,00
AKTYWA OBROTOWE 1 984 710,04
- środki finansowe w kasie 265,56
- środki finansowe na rachunku bankowym 1 906 413,23
- należności 78 031,25
PASYWA - FUNDUSZ WŁASNY 1 681 363,95
- zysk z lat ubiegłych: 1 453 372,45
- zysk roku bieżącego: 227 991,50
PASYWA - ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 7 669 453,54
- zobowiązania z tytułu: 1 492 814,58
a) kredytów i pożyczek 1 130 761,31
b) dostaw i usług 362 053,27
c) podatków 0,00
d) ubezpieczeń społecznych 0,00
e) inne 0,00
- przychody przyszłych okresów 6 176 638,96
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) 2 044 624,95
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 866 082,95
a) podatek 1% 70 653,20
b) darowizny 137 220,70
c) zbiórki publiczne 28 348,27
d) dofinansowania
- Powiatowy Urzędu Pracy 92 710,56
- Powiat Wołowski 1 081 752,51
- Gmina Brzeg Dolny 196 411,59
- PFRON 211 832,56
- Gmina Wołów - 10 000,00
e) składki członkowskie 2 610,00
f) dochód ze spółki 34 543,56
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 178 542,00
a) usługi transportowe 75 012,00
b) zajęcia terapeutyczne 1 910,00
c) Rodzinny Dom Opieki 101 620,00

II. Pozostałe przychody 16 905,98
I. Inne 16 905,98
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
I. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego (1+2) 1 820 780,33
1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 640 920,49
a) koszt realizacji zadań statutowych 1 640 920,49
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 179 859,84
a) koszt realizacji zadań statutowych 179 859,84
II. Pozostałe koszty 12 759,10
1. Inne 12 759,10
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 70 653,20 zł zostały w całości przeznaczone na budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-OpiekuńczoWychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie
Druk: NIW-CRSO

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

Data sporządzenia: 2020-03-20
Data zatwierdzenia: 2020-09-30
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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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2020-10-22

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
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5. Numer REGON

93283822700000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO
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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
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŝųŽǁ2019ƌŽŬƵWŽǁŝĂƚŽǁǇKƑƌŽĚĞŬtƐƉĂƌĐŝĂǌŝĞŶŶĞŐŽΗEĂƐǌŽŵΗ͘KƑƌŽĚĞŬũĞƐƚƉůĂĐſǁŬČƉŽďǇƚƵ
dla 25ŽƐſďƉƌǌĞǁůĞŬůĞƉƐǇĐŚŝĐǌŶŝĞĐŚŽƌǇĐŚ;ƚǇƉͿŝƵƉŽƑůĞĚǌŽŶǇĐŚƵŵǇƐųŽǁŽ;ƚǇƉͿ͘WŽĚƐƚĂǁČĚŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂŵŝĞũƐĐĂǁ
ŽƑƌŽĚŬƵďǇųĂĚĞĐǇǌũĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶĂǁǇĚĂŶĂƉƌǌĞǌWŽǁŝĂƚŽǁĞĞŶƚƌƵŵWŽŵŽĐǇZŽĚǌŝŶŝĞǁtŽųŽǁŝĞ͘KƑƌŽĚĞŬĐǌǇŶŶǇďǇųŽĚ
ƉŽŶŝĞĚǌŝĂųŬƵĚŽƉŝČƚŬƵǁŐŽĚǌŝŶĂĐŚŽĚ8.00 do 16.00͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƑƌŽĚŬĂƌĞŐƵůŽǁĂŶĂďǇųĂ͗
ͲWƌŽŐƌĂŵĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽKƑƌŽĚŬĂtƐƉĂƌĐŝĂǌŝĞŶŶĞŐŽΗEĂƐǌŽŵΗĚůĂŽƐſďƵƉŽƑůĞĚǌŽŶǇĐŚƵŵǇƐųŽǁŽ
ͲWƌŽŐƌĂŵĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽKƑƌŽĚŬĂtƐƉĂƌĐŝĂǌŝĞŶŶĞŐŽΗEĂƐǌŽŵΗĚůĂŽƐſďƉƌǌĞǁůĞŬůĞƉƐǇĐŚŝĐǌŶŝĞĐŚŽƌǇĐŚ
ͲWůĂŶĞŵƉƌĂĐǇWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽKƑƌŽĚŬĂtƐƉĂƌĐŝĂǌŝĞŶŶĞŐŽΗEĂƐǌŽŵΗǁƌŽŬƵ2019͕ŬƚſƌǇŽďĞũŵŽǁĂųŶĂƐƚħƉƵũČĐĞŽďƐǌĂƌǇ͗
1͘ƚƌĞŶŝŶŐĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂǁǏǇĐŝƵĐŽĚǌŝĞŶŶǇŵ͗
ĂͿƚƌĞŶŝŶŐŚŝŐŝĞŶǇŽƐŽďŝƐƚĞũŝĚďĂųŽƑĐŝŽǁǇŐůČĚǌĞǁŶħƚƌǌŶǇ͕
b) trening kulinarny,
ĐͿƚƌĞŶŝŶŐƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƉƌĂŬƚǇĐǌŶǇĐŚ;ƉƌĂŶŝĞ͕ƉƌĂƐŽǁĂŶŝĞ͕ŬƌĂǁŝĞĐƚǁŽ͕ĚǌŝĞǁŝĂƌƐƚǁŽͿ͕
ĚͿƚƌĞŶŝŶŐďƵĚǏĞƚŽǁǇ͕
ĞͿƚƌĞŶŝŶŐƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇĐŚ͕
2͘ƚƌĞŶŝŶŐƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŶǇĐŚŝƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĂƉƌŽďůĞŵſǁ͕ƉŽŵŽĐǁǌĂųĂƚǁŝĂŶŝƵƐƉƌĂǁƵƌǌħĚŽǁǇĐŚ͕ƉŽŵŽĐǁ
ĚŽƐƚħƉŝĞĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǌĚƌŽǁŽƚŶǇĐŚŝƚƌĞŶŝŶŐƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƐƉħĚǌĂŶŝĂĐǌĂƐƵǁŽůŶĞŐŽ͕
3͘ƵĚǌŝĂųǁƚĞƌĂƉŝŝǌĂũħĐŝŽǁĞũ;ǌĂũħĐŝĂƉůĂƐƚǇĐǌŶŽͲƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞ͕ŽŐƌŽĚŶŝĐǌĞͿ͕
4͘ƵĚǌŝĂųǁǌĂũħĐŝĂĐŚĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚŝƚƌĞŶŝŶŐĂĐŚƵŵǇƐųƵ͕
5͘ǌĂũħĐŝĂŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁĞ͕
6͘ƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĞĨŝǌũŽƚĞƌĂƉĞƵƚǇĐǌŶĞ͕
7͘ǁƐƉĂƌĐŝĞŝƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶČ͕
8͘ŶŝĞǌďħĚŶČŽƉŝĞŬħŝƉŽŵŽĐǁĐǌǇŶŶŽƑĐŝĂĐŚƚŽĂůĞƚŽǁǇĐŚ͕
9͘ǁƐƉſųƉƌĂĐħǌƌŽĚǌŝŶĂŵŝ͕
10͘ǁƐƉſųƉƌĂĐħǌŝŶŶǇŵŝƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝ͕ŬƚſƌǇĐŚƵĚǌŝĂųƉŽĚŶŝĞƐŝĞĞĨĞŬƚǇǁŶŽƑđƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ͕
11͘ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞŐŽƌČĐĞŐŽƉŽƐŝųŬƵ͘
W 2019ƌ͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǁtŽųŽǁŝĞǌƌĞĂůŝǌŽǁĂųŽŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌŽũĞŬƚǇ͗
1) Kultura - to jest to
3) Integracyjne spotkanie wigilijne
4) Pegazik 2019;ǌĚŽǁŽǌƵŬŽƌǌǇƐƚĂųǇ4ŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞǌ'ŵŝŶǇƌǌĞŐŽůŶǇͿ
5) Morska terapia
6Ϳ<ůƵďKƐſďEŝĞǌǁǇŬųǇĐŚ
7) Szkolenia dla pracowników
8ͿDŽǏĞŵǇǁŝħĐĞũ
9Ϳ:ĞƐƚĞƑŵǇǁĂǏŶŝ
10) zakup autobusu Mercus
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŝųŽƚĂŬǏĞǁ2019ƌŽŬƵƉůĂĐſǁŬħŶŝĞƉƵďůŝĐǌŶČĂǁŶŝĞũŐƌƵƉħƌĞǁĂůŝĚĂĐǇũŶŽͲǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌČĚůĂ12 osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŽƌĂǌWƵŶŬƚWƌǌĞĚƐǌŬŽůŶǇΗEŝĞǌǁǇŬųĞĚǌŝĞĐŝΗĚůĂ8 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 6ůĂƚ͕ŬƚſƌĞƉŽƐŝĂĚĂũČŽƌǌĞĐǌĞŶŝĞŽƉŽƚƌǌĞďŝĞŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂƐƉĞĐũĂůŶĞŐŽ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶĂďǇųĂ
ƚĂŬǏĞƐǇƐƚĞŵĂƚǇĐǌŶĂƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũĂƌƵĐŚŽǁĂĚůĂŽŬ͘30ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŬƚſƌĞŶŝĞƐČƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŵŝWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽ
KƑƌŽĚŬĂtƐƉĂƌĐŝĂǌŝĞŶŶĞŐŽΗEĂƐǌŽŵΗŝƉůĂĐſǁŬŝŶŝĞƉƵďůŝĐǌŶĞũ͘
W 2015ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƌŽǌƉŽĐǌħųŽďƵĚŽǁħKƑƌŽĚŬĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲKƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲ
tǇĐŚŽǁĂǁĐǌĞŐŽΗEŝĞǌǁǇŬųĂ<ƌĂŝŶĂΗ͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
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Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

210

;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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

Druk: NIW-CRSO

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

WŽĚŬůĂƐĂƚĂŽďĞũŵƵũĞ͗ĂͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ŶŝĞǌǁŝČǌĂŶǇĐŚďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǌƉĂƌƚŝČƉŽůŝƚǇĐǌŶČ͕
ǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁǇƐƉŽųĞĐǌŶĞƉŽƉƌǌĞǌ
ĞĚƵŬĂĐũħ͕ǁƉųǇǁǇƉŽůŝƚǇĐǌŶĞ͕ŐƌŽŵĂĚǌĞŶŝĞ
funduszy itp., takich jak: -organizacje
ǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞŝŶŝĐũĂƚǇǁǇŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁůƵďƌƵĐŚǇ
protestacyjne, -organizacje ekologiczne i
ĚǌŝĂųĂũČĐĞǁĐĞůƵŽĐŚƌŽŶǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ͕Ͳ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷƌĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚŝĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕ŐĚǌŝĞ
ŝŶĚǌŝĞũŶŝĞƐŬůĂƐǇĨŝŬŽǁĂŶĞ͕ͲŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞŵĂũČĐĞ
ŶĂĐĞůƵŽĐŚƌŽŶħŝƉŽƉƌĂǁħƐǇƚƵĂĐũŝƉĞǁŶǇĐŚ
grup specjalnych, np. grup etnicznych i
ŵŶŝĞũƐǌŽƑĐŝŽǁǇĐŚ͕ͲƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƉĂƚƌŝŽƚǇĐǌŶĞ͕
ǁųČĐǌĂũČĐƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŬŽŵďĂƚĂŶƚſǁ͕
ďͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷŬŽŶƐƵŵĞŶƚſǁ͕
94.99.Z
ĐͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌŬſǁŵŽƚŽƌŽǁǇĐŚ͕
ĚͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷŬƵůƚǇǁƵũČĐǇĐŚ
kontakty towarzyskie, takie jak kluby
ƌŽƚĂƌŝĂŷƐŬŝĞ͕ůŽǏĞŝƚƉ͕͘ĞͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌŬſǁ
ŵųŽĚǌŝĞǏŽǁǇĐŚ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƐƚƵĚĞŶĐŬŝĐŚ͕ŬůƵďſǁ
ŝďƌĂĐƚǁŝƚƉ͕͘ĨͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
ĂŐŝƚƵũČĐǇĐŚĚŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
kulturalnej,rekreacyjnej oraz hobbystycznej
;ŝŶŶĞũŶŝǏƐƉŽƌƚǇŝŐƌǇͿ͕ŶƉ͗͘ŬŽųĂƉŽĞƚǇĐŬŝĞŝ
ůŝƚĞƌĂĐŬŝĞ͕ŬůƵďǇŬƐŝČǏŬŝ͕ŬůƵďǇŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞ͕ŬŽųĂ
ĚǌŝĂųŬŽǁĐſǁ͕ŬůƵďǇĨŝůŵŽǁĞ͕ŬŽųĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐǌŶĞ͕
muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie,
ŬůƵďǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞŝƚƉ͕͘ŐͿĚǌŝĂųĂŶŝĂǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞ
ŵǇƑůŝƐƚǁŽŝųŽǁŝĞĐƚǁŽ͕ŚͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶČǌ
przyznawaniem dotacji przez organizacje
ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĞŝŝŶŶĞ

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

Ϭ͕ϬϬǌų

5

2

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

WŽĚŬůĂƐĂƚĂŽďĞũŵƵũĞ͗ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶČůƵď
ǌĞƐƉŽųŽǁČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĨŝǌũŽƚĞƌĂƉĞƵƚſǁ͕
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶČǁƚĂŬŝĐŚĚǌŝĞĚǌŝŶĂĐŚũĂŬ͗
diagnostyka fizjoterapeutyczna,
ĨŝǌǇŬŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ŚǇĚƌŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ŵĂƐĂǏůĞĐǌŶŝĐǌǇ͕
ƚĞƌĂƉŝĂƌƵĐŚŽǁĂŝƚƉ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚĂŵŽǏĞďǇđ
prowadzona w placówkach medycznych, takich
86.90.A
jak:przychodnie (ogólne, przyszpitalne,
medycyny pracy, przy domach pomocy
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũͿ͕ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞƉůĂĐſǁŬŝŵĞĚǇĐǌŶĞ
ŝŶŶĞŶŝǏƐǌƉŝƚĂůĞ͕ƉƌǇǁĂƚŶĞŐĂďŝŶĞƚǇŽƌĂǌǁ
ĚŽŵƵƉĂĐũĞŶƚĂ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚĂŵŽǏĞďǇđ
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂƚĂŬǏĞǁŽďŝĞŬƚĂĐŚǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐǇĐŚ
ǌĂŬǁĂƚĞƌŽǁĂŶŝĞ͕ĂůĞŝŶŶǇĐŚŶŝǏƐǌƉŝƚĂůĞ͘

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

Druk: NIW-CRSO
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Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

1

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

WŽĚŬůĂƐĂƚĂŽďĞũŵƵũĞ͗ĂͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶŝĞǌǁŝČǌĂŶǇĐŚďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǌ
ƉĂƌƚŝČƉŽůŝƚǇĐǌŶČ͕ǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚŝŶŝĐũĂƚǇǁǇ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞƉŽƉƌǌĞǌĞĚƵŬĂĐũħ͕ǁƉųǇǁǇ
polityczne, gromadzenie funduszy itp.,
ƚĂŬŝĐŚũĂŬ͗ͲŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞ
ŝŶŝĐũĂƚǇǁǇŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁůƵďƌƵĐŚǇ
protestacyjne, -organizacje ekologiczne i
ĚǌŝĂųĂũČĐĞǁĐĞůƵŽĐŚƌŽŶǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ͕Ͳ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷƌĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚŝĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕
gdzie indziej niesklasyfikowane, ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞŵĂũČĐĞŶĂĐĞůƵŽĐŚƌŽŶħŝ
ƉŽƉƌĂǁħƐǇƚƵĂĐũŝƉĞǁŶǇĐŚŐƌƵƉ
specjalnych, np. grup etnicznych i
ŵŶŝĞũƐǌŽƑĐŝŽǁǇĐŚ͕ͲƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ
ƉĂƚƌŝŽƚǇĐǌŶĞ͕ǁųČĐǌĂũČĐƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ
ŬŽŵďĂƚĂŶƚſǁ͕ďͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ 94.99.Z
ŬŽŶƐƵŵĞŶƚſǁ͕ĐͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌŬſǁ
ŵŽƚŽƌŽǁǇĐŚ͕ĚͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷ
ŬƵůƚǇǁƵũČĐǇĐŚŬŽŶƚĂŬƚǇƚŽǁĂƌǌǇƐŬŝĞ͕ƚĂŬŝĞ
ũĂŬŬůƵďǇƌŽƚĂƌŝĂŷƐŬŝĞ͕ůŽǏĞŝƚƉ͕͘
ĞͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌŬſǁŵųŽĚǌŝĞǏŽǁǇĐŚ͕
organizacji studenckich, klubów i bractw
ŝƚƉ͕͘ĨͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷĂŐŝƚƵũČĐǇĐŚ
ĚŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŬƵůƚƵƌĂůŶĞũ͕ƌĞŬƌĞĂĐǇũŶĞũŽƌĂǌ
ŚŽďďǇƐƚǇĐǌŶĞũ;ŝŶŶĞũŶŝǏƐƉŽƌƚǇŝŐƌǇͿ͕ŶƉ͗͘
ŬŽųĂƉŽĞƚǇĐŬŝĞŝůŝƚĞƌĂĐŬŝĞ͕ŬůƵďǇŬƐŝČǏŬŝ͕
ŬůƵďǇŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞ͕ŬŽųĂĚǌŝĂųŬŽǁĐſǁ͕ŬůƵďǇ
ĨŝůŵŽǁĞ͕ŬŽųĂĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐǌŶĞ͕ŵƵǌǇĐǌŶĞŝ
artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞŝƚƉ͕͘ŐͿĚǌŝĂųĂŶŝĂǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞ
ŵǇƑůŝƐƚǁŽŝųŽǁŝĞĐƚǁŽ͕ŚͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ǌǁŝČǌĂŶČǌƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶŝĞŵĚŽƚĂĐũŝƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĞŝŝŶŶĞ

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

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Druk: NIW-CRSO

ϮϬϲϭϱϯϬ͕ϵϯǌų
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ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϴϲϲϬϴϮ͕ϵϱǌų
ϭϳϴϱϰϮ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

ϭϬϬ͕Ϭϱǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϲϴϬϱ͕ϵϯǌų

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

w
tym:

ϭϱϵϮϳϬϳ͕ϮϮǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϳϬϲϱϯ͕ϮϬǌų

ϭϯϴϬϴϳϰ͕ϲϲǌų
ϮϭϭϴϯϮ͕ϱϲǌų
ϭϲϴϭϳϴ͕ϵϳǌų
ϮϲϭϬ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϲϲϱϳϬ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϳϬϲϱϬ͕ϳϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϯϴϯϰϴ͕Ϯϳǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϮϮϵϵϵϭ͕ϱϰǌų

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

ϲϲϱϭϲ͕ϱϬǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϲϲϱϭϲ͕ϱϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ƵĚŽǁĂKƑƌŽĚŬĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲKƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲtǇĐŚŽǁĂǁĐǌĞŐŽΗEŝĞǌǁǇŬųĂ<ƌĂŝŶĂΗǁtŽųŽǁŝĞ

Druk: NIW-CRSO

ϲϲϱϭϲ͕ϱϬǌų
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ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 ƵĚŽǁĂKƑƌŽĚŬĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲKƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲtǇĐŚŽǁĂǁĐǌĞŐŽΗEŝĞǌǁǇŬųĂ<ƌĂŝŶĂΗǁtŽųŽǁŝĞ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

ϲϲϱϭϲ͕ϱϬǌų
tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϭϴϯϯϱϯϵ͕ϰϯǌų

ϲϲϱϭϲ͕ϱϬǌų

ϭϲϰϬϵϮϬ͕ϰϵǌų

ϲϲϱϭϲ͕ϱϬǌų

ϭϳϵϴϱϵ͕ϴϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

ϭϮϴ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne
ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭϮϲϯϭ͕ϭϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϮϮϱϭϲϮ͕ϰϲǌų
Ͳϭϯϭϳ͕ϴϰǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
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

27 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

26,80 etatów

34 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
110 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:

12 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

9 osób

b) inne osoby

3 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
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

2 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

2 osób

b) inne osoby

0 osób

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

w
tym:

- premie
ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

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
]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
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
ϰϵϭϰϬϭ͕ϬϬǌų

12

2 Niepubliczna PlacówkaǌŝĞŶŶǇKƑƌŽĚĞŬ
RehabilitacyjnoWychowawczy

ĞƐƉſųƌĞǁĂůŝĚĂĐǇũŶŽͲ
^ƚĂƌŽƐƚǁŽWŽǁŝĂƚŽǁĞǁtŽųŽǁŝĞ
ǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌǇƉŽǁƐƚĂųǌŵǇƑůČ
ŽĚǌŝĞĐŝĂĐŚŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČǁƐƚŽƉŶŝƵ
ŐųħďŽŬŝŵŽƌĂǌǌĞƐƉƌǌħǏŽŶǇŵŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝǁĐĞůƵ
ƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĂŽďŽǁŝČǌŬƵ
szkolnego

ϱϵϬϯϱϭ͕ϱϭǌų

3 Punkt Przedszkolny
ΗEŝĞǌǁǇŬųĞĚǌŝĞĐŝΗ

Realizacja podstawy
Gmina Brzeg Dolny
programowej wychowania
ƉƌǌĞĚƐǌŬŽůŶĞŐŽ͘dĞƌĂƉŝħ
dziecka planujemy w oparciu o
dostarczone orzeczenie, opinie,
ĚŝĂŐŶŽǌħƌŽǌǁŽũŽǁČ͕ŬƚſƌČ
przeprowadzamy na miejscu.
Na podstawie uzyskanych
ǁǇŶŝŬſǁƵŬųĂĚĂŵǇ
indywidualne programy
edukacyjno ʹ
terapeutyczne.Opracowywanie
przez terapeutów
indywidualnych planów
edukacyjno-terapeutycznych
ƵǁǌŐůħĚŶŝĂũČĐǇĐŚƉŽƚƌǌĞďǇŝ
ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝƌŽǌǁŽũĞĚǌŝĞĐŝĂ
ƚĂŬǏĞǁǇŬŽƌǌǇƐƚƵũČĐĞ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶĞŵĞƚŽĚǇŝĨŽƌŵǇ͕ǁ
ƚƌŽƐĐĞŽĐĂųŽƑĐŝŽǁǇƌŽǌǁſũ
uczniów.

ϭϴϱϬϭϭ͕ϱϵǌų

4 Pegazik 2019

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.

ϭϭϰϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 <ůƵďKƐſďŶŝĞǌǁǇŬųǇĐŚ

hŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĞƵĚǌŝĂųƵǁƚĞƌĂƉŝŝ WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
logopedycznej, psychologicznej, KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
rehabilitacji ruchowej ,w
ĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚŽƌĂǌ
ŽƉŝĞŬĂƑǁŝĞƚůŝĐŽǁĂ͘

ϯϵϬϬϬ͕ϬϬǌų

2 DŽǏĞŵǇǁŝħĐĞũ

ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
ƉŽƉƌĂǁĂũĂŬŽƑĐŝǏǇĐŝĂ͘

ϰϭϱϰϯ͕ϱϲǌų

Druk: NIW-CRSO

WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
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ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
ƉŽƉƌĂǁĂũĂŬŽƑĐŝǏǇĐŝĂ͘

WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

ϲϱϵϳϭ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

1 Centrum-Mix Sp.z o.o.

360260682

tŽųſǁ͕Ƶů͘WŝųƐƵĚƐŬŝĞŐŽϭϵ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale
100,00

100,00

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

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

1 h^KͬtƌŽĐųĂǁ

1

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO

(OĪELHWD%HUH]D

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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