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1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA PROGRESJA FILMOWA 2 76-200 SŁUPSK SŁUPSK POMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Fundacja powołana została na czas nieoznaczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2018-31.12.2018
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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Fundacja na dzień bilansowy wycenia aktywa trwałe w
postaci środków trwałych i wartości niematerialnych wg nominalnych cen zakupu. Posiadane przez jednostkę udziały wyceniane są według
ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja aktywów w trakcie roku dokonywana jest według zasad
określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Należności wyceniane są w wartości wymaganej z zachowaniem zasady
ostrożności. Środki finansowe w walucie polskiej wyceniane są na dzień bilansowy według wartości nominalnej. Wynik finansowych ustalany
jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data sporządzenia: 2019-03-31
Data zatwierdzenia: 2019-06-30
ANNA HORYŃ-SKWAREK

ANNA ROZENTAL
MAŁGORZATA KIERNICKA

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

Druk: NIW-CRSO
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FUNDACJA PROGRESJA
76-2006à836.
FILMOWA 2
0000378180

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

4 850,00

4 850,00

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

4 850,00

4 850,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

176 991,98

504 422,46

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

3 066,60

2 850,68

III.

Inwestycje krótkoterminowe

56 190,38

77 686,28

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

117 735,00

423 885,50

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

181 841,98

509 272,46

21 614,27

23 281,32

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

25 340,84

21 614,27

IV.

Zysk (strata) netto

-3 726,57

1 667,05

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

160 227,71

485 991,14

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

8 950,21

19 817,95

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

151 277,50

466 173,19

PASYWA razem

181 841,98

509 272,46

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-30

$11$+25<ē6.:$5(.

ANNA ROZENTAL
0$à*25=$7$.,(51,&.$

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

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

Druk: NIW-CRSO
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4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego.
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FUNDACJA PROGRESJA
76-2006à836.
FILMOWA 2
0000378180

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

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

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

192 365,71

154 756,94

I.

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

184 725,71

147 536,94

II.

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

7 640,00

7 220,00

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

195 662,27

157 480,03

I.

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

195 662,27

148 600,79

II.

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

0,00

8 879,24

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

-3 296,56

-2 723,09

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

879,93

H.

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

-3 296,56

-3 603,02

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

5 367,48

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

430,01

94,62

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

0,00

2,79

M.

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

-3 726,57

1 667,05

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-3 726,57

1 667,05

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-30

$11$+25<ē6.:$5(.

ANNA ROZENTAL
0$à*25=$7$.,(51,&.$

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

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

Druk: NIW-CRSO

4. ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
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Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2018

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2019-07-15

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

FUNDACJA PROGRESJA

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

'ŵŝŶĂD͘^BhW^<

Ulica FILMOWA

Nr domu 2

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ^BhW^<

Kod pocztowy 76-200

WŽĐǌƚĂ^BhW^<

Nr telefonu 597222088

Nr faksu -

E-mail fundacja@progresja.slupsk.pl

POLSKA

Województwo

POMORSKIE

WŽǁŝĂƚD͘^BhW^<

Strona www www.progresja.slupsk.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

22118170800000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

2013-04-30
6. Numer KRS

0000378180

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

ANNA ROZENTAL

WZ^Zh

TAK

DB'KZd</ZE/<

BKE<Zh

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

KRZYSZTOF KOWAL

WZtKE/z
RADY

TAK

ZdBKD/:z

t/WZtKE/z
RADY

TAK

Wpisany do KRS

1

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ĞůĂŵŝ&ƵŶĚĂĐũŝƐČ͗
ͲǌǁŝħŬƐǌĂŶŝĞƐǌĂŶƐĚŽƐƚħƉƵĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚĚŽǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ͕
edukacji, nowoczesnych technologii, informacji oraz ich integracja
ƐƉŽųĞĐǌŶĂŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũĂǌĂǁŽĚŽǁĂ͘

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ
podstawie statutu organizacji)

Druk: NIW-CRSO

2

1͘tǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĞƐǌĂŶƐǁĚŽƐƚħƉŝĞĚŽǁŝĞĚǌǇŝĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂǁ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ͘
2͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĞŬƐƉĞƌĐŬČ͕ŝŶŝĐũŽǁĂŶŝĞďĂĚĂŷŶĂƵŬŽǁǇĐŚŽƌĂǌ
ŝŶŶŽǁĂĐǇũŶǇĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞŶŽǁǇĐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝŝƐǇƐƚĞŵſǁ
ŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
3͘^ŬƵƉŝĂŶŝĞǁŽŬſųĐĞůſǁĨƵŶĚĂĐũŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝƌſǏŶǇĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬ
ǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚŝǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚũĞũĚǌŝĂųĂŶŝĂŝĐĞůĞ͕
4͘ǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌǌĂŽƉĂƚƌǌĞŶŝĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǁŶŽǁŽĐǌĞƐŶǇ
ƐƉƌǌħƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶǇ͕
5͘WƌŽŵŽĐũĂǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ͕ĂŬƚǇǁŝǌĂĐũĂǌĂǁŽĚŽǁĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ
ƉŽǌŽƐƚĂũČĐǇĐŚďĞǌƉƌĂĐǇůƵďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚƵƚƌĂƚČƉƌĂĐǇ͕
6͘WƌŽŵŽĐũĞĞĚƵŬĂĐũŝ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƑǁŝĂƚŽǁĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƵĐǌŶŝſǁŝŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚ͕
7. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz
ŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞũƉŽŵŽĐǇŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕ǁƚǇŵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ͕ƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũĚůĂƌŽĚǌŝŶŝŽƐſďǌĂǁŽĚŽǁŽ
ǌĂũŵƵũČĐǇĐŚƐŝħƉƌĂĐČŝǁƐƉſųƉƌĂĐČǌŽƐŽďĂŵŝŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŝ͕
8͘WƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞŝŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞŬĂĚƌǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚŽƐŽďǇ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞĞĚƵŬĂĐũŝ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ͕ŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
aktywizacji zawodowej,
9͘WŽŵŽĐĚǌŝĞĐŝŽŵ͕ŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵǁŶĂƵĐĞŝĂĚĂƉƚĂĐũŝĚŽ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂƐƉƌĂǁŶǇĐŚƌſǁŝĞƑŶŝŬſǁŽƌĂǌƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌ
ŝŶƚĞŐƌĂĐũŝŽďƵƚǇĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͕
10͘KĐŚƌŽŶĂƉƌĂǁ͕ŽƌĂǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂŶŝĂƉƌĂǁŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
11͘ZĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĞŝŶƚĞƌĞƐſǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌ
ich rodzin,
12͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĂŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
13͘<ƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝŽƉŝŶŝŝƉƵďůŝĐǌŶĞũƉŽƉƌǌĞǌ
ƉŽƉƵůĂƌǇǌŽǁĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇŶĂƚĞŵĂƚƐƉĞĐǇĨŝĐǌŶǇĐŚƉŽƚƌǌĞď͕ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ͕
ƐǇƚƵĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͕
14͘tƐƉſųƉƌĂĐĂǌŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝĂƚĂŬǏĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ŬƌĂũŽǁǇŵŝŝǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇŵŝĚǌŝĂųĂũČĐǇŵŝŶĂƌǌĞĐǌƉŽŵŽĐǇŽƐŽďŽŵ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘
15. organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów.
ďͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
63.99͘WŽǌŽƐƚĂųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƵƐųƵŐŽǁĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ŐĚǌŝĞŝŶĚǌŝĞũ
ŶŝĞƐŬůĂƐǇĨŝŬŽǁĂŶĂͲǁĚƌĂǏĂŶŝĞƐǇƐƚĞŵſǁŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚĚůĂŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͲďƵĚŽǁĂƐĞƌǁĞƌſǁĚůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͲďƵĚŽǁĂƐŝĞĐŝŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚĚůĂŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
62.02͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌĚŽƌĂĚǌƚǁĞŵǁǌĂŬƌĞƐŝĞŝŶĨŽƌŵĂƚǇŬŝͲ
ƐǌŬŽůĞŶŝĂŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁĞĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͲĚŽƌĂĚǌƚǁŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞƐƉƌǌħƚƵŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁĞŐŽŝ
ŽƉƌŽŐƌĂŵŽǁĂŶŝĂĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
62.03͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞŵƵƌǌČĚǌĞŶŝĂŵŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇŵŝͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũĂƐĞƌǁĞƌĂŵŝͲǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞƐǇƐƚĞŵĂŵŝ
informatycznymi
62.09͘WŽǌŽƐƚĂųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƵƐųƵŐŽǁĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ
informatycznych i komputerowych - konfiguracja serwerów dla organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͲŽƉƚǇŵĂůŝǌĂĐũĂƐŝĞĐŝŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁǇĐŚĚůĂŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
63.11͘WƌǌĞƚǁĂƌǌĂŶŝĞĚĂŶǇĐŚ͖ǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞƐƚƌŽŶĂŵŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇŵŝ
;ŚŽƐƚŝŶŐͿŝƉŽĚŽďŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđͲƚǁŽƌǌĞŶŝĞŝǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞďĂǌĂŵŝĚĂŶǇĐŚ
ĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũĂƉŽƌƚĂůĂŵŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇŵŝ
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
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ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
ǌŝĂųĂŶŝĂƉŽĚũħƚĞǁ2018 roku:
1͘WhE<d/E&KZD:/>K^ME/WBEK^WZtEz,
ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵĚŽƐƚħƉƵĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝƉŽƉƌǌĞǌǁƐƉĂƌĐŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌǌĂŬƌĞƐƵ
ǁŝĞĚǌǇŽƵůŐĂĐŚŝƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĐŚŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘
ĞůĂŵŝƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇŵŝƉƌŽũĞŬƚƵďǇųǇ͗ͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞǁŝĞĚǌǇŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŶĂƚĞŵĂƚŝĐŚƉƌĂǁǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵůŽŬĂůŶǇŵ
ŽƌĂǌǁǌĂŬųĂĚĂĐŚƉƌĂĐǇ͖ͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞůŝĐǌďǇŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚĂŬƚǇǁŶŝĞĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ
ůŽŬĂůŶǇŵ͖ͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞǁŝĞĚǌǇƉƌĂĐŽĚĂǁĐſǁŶĂŽƚǁĂƌƚǇŵƌǇŶŬƵƉƌĂĐǇŶĂƚĞŵĂƚŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͖ͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ
ƉŽĐǌƵĐŝĂǁųĂƐŶĞũǁĂƌƚŽƑĐŝƵŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌŝĐŚƐĂŵŽŽĐĞŶǇ͖
ĞůĞǌŽƐƚĂųǇǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞĚǌŝħŬŝ͗
1͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƉƵŶŬƚƵŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵĚǌŝĞůĂŶĞďǇųǇƉŽƉƌǌĞǌ͗ƉƌǌǇũŵŽǁĂŶŝĞŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚſǁǁďŝƵƌǌĞW/KEƵ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ
ƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚƌŽŐČĞůĞŬƚƌ͘;ƐƚƌŽŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĂ͕ĞͲŵĂŝůͿ͘hĚǌŝĞůĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŶĂƚĞŵĂƚ͗ƉƌĂǁŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ǌĂŽƉĂƚƌǌĞŶŝĂǁƐƉƌǌħƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶǇ͘KƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞŵŽŐųǇƉŽďƌĂđǁŶŝŽƐĞŬŶƉ͘ŶĂ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂĚŽůŝŬǁŝĚĂĐũŝďĂƌŝĞƌ͕ĂƉƌĂĐŽĚĂǁĐǇŵŽŐůŝǌŶĂůĞǍđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƌĂǌǁŶŝŽƐŬŝĚŽƚ͘ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŷĚŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͘
2͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƉŽƌĂĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚǁƌĂǌǌĞǁƐƉĂƌĐŝĞŵƉƌǌĞǌƚĞůĞĨŽŶͲŝŶĨŽůŝŶŝĂ͘ǇųǇƚŽŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞƌŽǌŵŽǁǇǌŽƐŽďĂŵŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŝǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǁŽũĞǁſĚǌƚǁ͕ǁƚǇŵǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐĂŵŝŵŝĂƐƚĂ^ųƵƉƐŬ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶǇďǇųƌĞũĞƐƚƌďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁ
ŬŽƌǌǇƐƚĂũČĐǇĐŚǌƵƐųƵŐ͘ŽĚĂƚŬŽǁŽƉŽĚĐǌĂƐĚǇǏƵƌƵƚĞůĞĨŽŶƵǌĂƵĨĂŶŝĂƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĚǌŝĞůĂųƉŽƌĂĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚ͕ƉŽŵĂŐĂųũĂŬ
ǁǇũƑđǌƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝ͕ĂƚĂŬǏĞŝŶĨŽƌŵŽǁĂųŽĂĚƌĞƐĂĐŚŝŶƵŵĞƌĂĐŚŬŽŶƚĂŬƚŽǁǇĐŚĚŽƉůĂĐſǁĞŬƉŽŵŽĐǇƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞũ͘
3͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƉŽƌĂĚŶŝĐƚǁĂƉƌĂǁŶĞŐŽ͘/ŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞƌŽǌŵŽǁǇǌŽƐŽďĂŵŝŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŝ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶǇďǇųƌĞũĞƐƚƌ
ďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁŬŽƌǌǇƐƚĂũČĐǇĐŚǌƵƐųƵŐ͘WŽƌĂĚǇƉƌĂǁŶĞďǇųǇƵĚǌŝĞůĂŶĞǌƚĂŬŝĐŚĚǌŝĞĚǌŝŶƉƌĂǁĂũĂŬ͗ƉƌĂǁŽƉƌĂĐǇ͕ƉƌĂǁŽĐǇǁŝůŶĞ͕
ƉƌĂǁŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶĞŝƉƌĂǁŽƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
4.Programy radiowe (2 ) 3ĂƵĚǇĐũĞƌĂĚŝŽǁĞĚŽƚǇĐǌČĐĞĚǌŝĂųĂŷƉƌŽũĞŬƚŽǁǇĐŚŵ͘ŝŶũĂŬŝĞƉƌŽŐƌĂŵǇƐČĂŬƚƵĂůŶŝĞĚůĂŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǁƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǁŽũ͘ǌŝħŬŝƚĞŵƵŽƐŽďǇǌƌſǏŶǇĐŚǁŽũĞǁſĚǌƚǁǌŽƐƚĂůŝƉŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝŽĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚ͘
5.Programy wideo (3ƉƌŽŐƌĂŵǇͿǇųǇƚŽƉƌŽŐƌĂŵǇŝŶĨŽƌŵƵũČĐĞŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞŽŵŽǏůŝǁŽƑĐŝĂĐŚ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŷ͕ŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌďĞǌƉųĂƚŶǇĐŚƵƐųƵŐƉƐǇĐŚŽůŽŐĂŝƌĂĚĐǇƉƌĂǁŶĞŐŽ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌW&ZKEŝƚƉ͘ďǇ
ŽƐŽďǇŵŝĂųǇǁŝħŬƐǌǇĚŽƐƚħƉĚŽĂŬƚƵĂůŶĞũǁŝĞĚǌǇ͘
2. KOMPUTER BEZ BARIER
^<K>E/<KDWhdZKtĂũħĐŝĂŵŝĂųǇĨŽƌŵƵųħǌĂƌſǁŶŽŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚƐƉŽƚŬĂŷũĂŬŝǌĂũħđŐƌƵƉŽǁǇĐŚ͘ŽĚĂƚŬŽǁŽĐǌħƑđ
ǌĂĚĂŷƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇŽƚƌǌǇŵĂũČĚŽƐĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽǁǇŬŽŶĂŶŝĂƉŽǌĂĐǌĂƐĞŵǌĂũħđ͘/ĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũĂďǇųĂŽŵĂǁŝĂŶĂŝŬŽŶƐƵůƚŽǁĂŶĂŶĂ
ǌĂũħĐŝĂĐŚŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚ͕ǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐƵĐǌĞƐƚŶŝŬŽŵŵĂŬƐǇŵĂůŶǇŬŽŵĨŽƌƚǁƉƌŽĐĞƐŝĞĞĚƵŬĂĐǇũŶǇŵ͘<ĂǏĚǇƵĐǌĞƐƚŶŝŬƉƌǌĞƐǌĞĚų
przez: 10 godzin indywidualnych (5ƐƉŽƚŬĂŷǆ2 godziny x 10 osób), oraz 20 godzin grupowych ( 5ƐƉŽƚŬĂŷǆ4 godziny x 2
ŐƌƵƉǇͿ͘ŝůŽƑđĂƌƚǇŬƵųſǁŶĂƐƚƌŽŶĂĐŚ5ƐǌƚƵŬ͘WŽǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝƵŬƵƌƐƵƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞŐŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽďƐųƵŐŝŬŽŵƉƵƚĞƌĂƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇ͗Ͳ
ĚǇƐƉŽŶƵũČůĞƉƐǌǇŵŝƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝĂŵŝŝŬŽŵƉĞƚĞŶĐũĂŵŝƉŽƚƌǌĞďŶǇŵŝĚŽƐĂŵŽĚǌŝĞůŶĞũƉƌĂĐǇͲƐƉƌĂǁŶŝĞũƵǏǇǁĂũČƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝ
ǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚŽƌĂǌƌſǏŶǇĐŚŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĐŚĂƉůŝŬĂĐũŝŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁǇĐŚǁƐƚŽƉŶŝƵƉŽǌǁĂůĂũČĐǇŵŶĂƉŽĚũħĐŝĞƉƌĂĐǇŶĂŽƚǁĂƌƚǇŵ
ƌǇŶŬƵͲĚǇƐƉŽŶƵũČƉŽĚƐƚĂǁČǁŝĞĚǌČŝǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞŵ͕ũĂŬŬŽƌǌǇƐƚĂđǌŬŽŵƉƵƚĞƌĂƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĞtǇŵŝĂƌƐƉŽųĞĐǌŶǇǌŝħŬŝƚǇŵ
ƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐǇŵƐŝħĚǌŝĂųĂŶŝŽŵǌǁŝħŬƐǌǇųĂƐŝħƌſǁŶŝĞǏǁŝĞĚǌĂƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶĞũŶĂƚĞŵĂƚƐǇƚƵĂĐũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũ͕ĂƚĂŬǏĞ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘KƐŽďǇďŝŽƌČĐĞƵĚǌŝĂųǁƐǌŬŽůĞŶŝƵĚŽǁŝĞĚǌŝĂųĂƐŝħŽƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁŝĞƉƌĂĐǇĚǌŝĂųĂũČĐĞũǁ
ĨƵŶĚĂĐũŝ͕ŬƚſƌĞƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂƐŝħǁĚƵǏĞũŵŝĞƌǌĞĚŽųĂƚǁŝĞũƐǌĞŐŽĚŽƐƚħƉƵŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ;ŶŝĞƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚĚŽŽĨĞƌƚƉƌĂĐǇ
ŶĂŽƚǁĂƌƚǇŵƌǇŶŬƵƉƌĂĐǇͿ͘WŽƉƌǌĞǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽŵŽĐǇũŶĞƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŽƌſǁŶŝĞǏĚŽǁŝĞĚǌŝĂųŽƐŝħŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ;ďĞǌƉųĂƚŶĞƉŽƌĂĚǇƉƌĂǁŶĞ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĞ͕ƐǌŬŽůĞŶŝĂŝƚƉͿ͘ŽĚĂƚŬŽǁŽƉƌŽũĞŬƚ
ǁƉųǇŶČųŶĂƐƚĂųČǌŵŝĂŶħƐƉŽųĞĐǌŶČŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČǌĞ^ųƵƉƐŬĂƉŽƉƌǌĞǌƐƚĂųǇŬŽŶƚĂŬƚǌďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚĂŵŝŝǁƐƉĂƌĐŝĞ
ƉŽǌĂƉƌŽũĞŬƚĞŵ;ǁƐƉĂƌĐŝĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĞ͕ƉƌĂǁŶĞ͕ŝƚƉ͘Ϳ͘<ƵƌƐǇǌŽƐƚĂųǇǌĂŬŽŷĐǌŽŶĞǁƌħĐǌĞŶŝĞŵĚǇƉůŽŵſǁƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĂ͘
3. RAZEM KU ZDROWIU 2018
ǌŝħŬŝƌĞĂůŝǌĂĐũŝƉƌŽũĞŬƚƵƌŽĚǌŝŶǇŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƚǁŽƌǌǇųǇƐŝħŶĂƐǁŽũĞƉƌŽďůĞŵǇ͕ǌŵŝĞŶŝųǇƐǁŽũĞŶĂƐƚĂǁŝĞŶŝĞĚŽ
ĐŚŽƌĞŐŽŽƌĂǌǌƌŽǌƵŵŝĞůŝǌĂĐŚŽǁĂŶŝĞƐǁŽŝĐŚďůŝƐŬŝĐŚ͘tƐƉſůŶĞĚǇƐŬƵƐũĞƉŽŵŽŐųǇƚǇŵƌŽĚǌŝŶŽŵǌƌŽǌƵŵŝĞđ͕ǏĞŶŝĞƐČ
ƉŽǌŽƐƚĂǁŝĞŶŝƐĂŵŝƐŽďŝĞ͘ǌŝħŬŝƐǌŬŽůĞŶŝŽŵͬǁĂƌƐǌƚĂƚŽŵƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇŵƉƌǌĞǌǁǇŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂŶǇĐŚƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁ 10 osób
ĐǌųŽŶŬſǁƌŽĚǌŝŶŝŽƉŝĞŬƵŶſǁŽƚƌǌǇŵĂųĂŶŝĞǌďħĚŶČǁŝĞĚǌħŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶČŝƉƌĂŬƚǇĐǌŶČĚŽƚ͘ƉŽŵŽĐǇƐǁŽŝŵďůŝƐŬŝŵŝƉŽŵŽĐǇǁ
ŝĐŚƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ͘ĂŬƵƉŝŽŶĞƉŽĚƌħĐǌŶŝŬŝƉŽǌǁŽůŝųǇƵǌƵƉĞųŶŝđĚŽĚĂƚŬŽǁČǁŝĞĚǌħŝƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƌĂĚǌĞŶŝĂƐŽďŝĞǌĐŚŽƌŽďČďůŝƐŬŝĐŚ͘
ǁƐƉſůŶĞǁǇũƑĐŝĂŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞ͕ĐǌĂƐƐƉħĚǌŽŶǇǁŐƌƵƉŝĞǌŽƐŽďĂŵŝŽƉŽĚŽďŶǇĐŚƉƌŽďůĞŵĂĐŚƉŽǌǁŽůŝųǇƵĐǌĞƐƚŶŝŬŽŵŶĂ
ŽĚĞƌǁĂŶŝĞŽĚƌǌĞĐǌǇǁŝƐƚŽƑĐŝ͘&ŝůŵǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵǌĂŵŝĞƐǌĐǌŽŶǇŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũĨƵŶĚĂĐũŝ͕ǇŽƵƚƵďĞ
͕ŽƌĂǌƵĚŽƐƚħƉŶŝŽŶǇďĞǌƉųĂƚŶŝĞƌſǏŶǇŵƉůĂĐſǁŬŽŵǌĂũŵƵũČĐǇŵƐŝħƉĂĐũĞŶƚĂŵŝĐŚŽƌǇŵŝƉƐǇĐŚŝĐǌŶŝĞ͕ďǇŵŽŐůŝƌŽǌƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝđŐŽ
ǁƑƌſĚƌŽĚǌŝŶƉĂĐũĞŶƚſǁ͘ŽĚĂƚŬŽǁŽĐǇŬůƐǌŬŽůĞŷͬǁĂƌƐǌƚĂƚſǁǌŽƐƚĂųǌĂŬŽŷĐǌŽŶǇƉŽĐǌħƐƚƵŶŬŝĞŵŽƌĂǌǁƌħĐǌĞŶŝĞŵĐĞƌƚǇĨŝŬĂƚſǁ͕
ĂƚĂŬǏĞǁƌħĐǌĞŶŝĞŵƉƌǌǇĚĂƚŶǇĐŚƉŽĚƌħĐǌŶŝŬſǁ͘ǇųŽƚŽƐƉŽƚŬĂŶŝĞƉŽĚƐƵŵŽǁƵũČĐĞƉƌŽũĞŬƚ͕ǁŬƚſƌǇŵƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇƉƌŽũĞŬƚƵ
ǁǇƌĂǌŝůŝĐŚħđƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĂǁŬŽůĞũŶǇĐŚĞĚǇĐũĂĐŚ͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵǌŽƐƚĂųǇǁǇŬŽŶĂŶĞŵĂƚĞƌŝĂųǇƉƌŽŵŽĐǇũŶĞ;ƉůĂŬĂƚǇͿ͕ŬƚſƌĞ
ǌǁŝħŬƐǌǇųǇǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĞďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĞŵǁƉƌŽũĞŬĐŝĞ͘Zh>ddzD/%<</ͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞǁŝĞĚǌǇĚŽƚ͘ŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƌĂĚǌĞŶŝĂƐŽďŝĞǌďůŝƐŬŝŵŝͲǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĨŽƌŵǁƐƉĂƌĐŝĂĚůĂĐǌųŽŶŬſǁƌŽĚǌŝŶǁ
ƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵŝĐŚŽƐŽďŝƐƚǇĐŚƉƌŽďůĞŵſǁŽƌĂǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝƵǁųĂƐŶǇĐŚƉŽƚƌǌĞď͘ͲƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝƌŽĚǌŝŶŶĂƚĞŵĂƚ
ĐŚŽƌŽďǇƉƐǇĐŚŝĐǌŶĞũŶĂũďůŝǏƐǌǇĐŚͲǁųČĐǌĞŶŝĞƌŽĚǌŝŶǇǁƉƌŽĐĞƐůĞĐǌĞŶŝĂŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũͲƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞ
ƉŽǌŝŽŵƵǁŝĞĚǌǇĚŽƚǇĐǌČĐĞũƉƌŽďůĞŵſǁŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚͲƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƉƌĂĐǇǌŽƐŽďĂŵŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŝ͕ǁƚǇŵƐƉƌĂǁŽǁĂŶŝĂŶĂĚŶŝŵŝŽƉŝĞŬŝŝƵĚǌŝĞůĞŶŝĂƉŽŵŽĐǇǁƉƌŽĐĞƐŝĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝZh>ddzdtZͲ
Druk: NIW-CRSO
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przeszkolenie 10ĐǌųŽŶŬſǁƌŽĚǌŝŶͲǌĂŬƵƉ10ƉŽĚƌħĐǌŶŝŬſǁͲƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ80 godzin z psychologami - 2ǁǇũƑĐŝĂĚŽŬŝŶĂͲ
film wideo - wydruk 30 plakatów
4͘hƐųƵŐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞͲŝŶŶŽǁĂĐǇũŶĞŝŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞǁƐƉĂƌĐŝĞŶĂƌǌĞĐǌŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŽďƐǌĂƌƵƌĞǁŝƚĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽDŝĂƐƚĂ^ųƵƉƐŬĂ
ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƐƚǌǁŝħŬƐǌŽŶĂůŝĐǌďĂƚƌǁĂųǇĐŚŵŝĞũƐĐƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƵƐųƵŐƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘WƌŽũĞŬƚƐŬŝĞƌŽǁĂŶǇũĞƐƚĚŽ 400
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŽďƐǌĂƌƵƌĞǁŝƚĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽ͘ZŽǌǁſũŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĞŶŝĞƚĞůĞŽƉŝĞŬŝǁƌĂǌǌŶŝĞǌďħĚŶČŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌČƚŽǁĂƌǌǇƐǌČĐČŝ
ƵƚǁŽƌǌĞŶŝĞ>ŽŬĂůŶĞŐŽWƵŶŬƚƵ<ŽŽƌĚǇŶƵũČĐĞŐŽƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽ
ǌŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽǁƐƉĂƌĐŝĂƐĞŶŝŽƌŽŵŝŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŽƌĂǌƉŽďƵĚǌĂũČĐĞŐŽŝĐŚĂŬƚǇǁŶŽƑđͲǁƐƉĂƌĐŝĞ
ĂƐǇƐƚĞŶƚſǁŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘
5͘ǌŝĞĐŝŽŵ͕ƌŽĚǌŝĐŽŵ͕ƐĞŶŝŽƌŽŵͲƵƐųƵŐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ^ųƵƉƐŬĂ
WƌŽũĞŬƚƵŬŝĞƌƵŶŬŽǁĂŶǇŶĂǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĚŽƐƚħƉƵĚŽƵƐųƵŐƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ƑǁŝĂĚĐǌŽŶǇĐŚǁůŽŬĂůŶĞũƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ͕ƐŬŝĞƌŽǁĂŶǇĐŚĚŽ
osób o
ƌſǏŶǇŵƐƚŽƉŶŝƵŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝĚŽƐĞŶŝŽƌſǁ͕ŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝŝǌĐŚŽƌŽďĂŵŝƉƌǌĞǁůĞŬųǇŵŝ
oraz ich
opiekunów.
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

4100

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

Osoby prawne

10

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

nie dotyczy

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

Druk: NIW-CRSO

5

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

A. Fundacja realizuje swoje cele poprzez
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͗
1͘tǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĞƐǌĂŶƐǁĚŽƐƚħƉŝĞĚŽǁŝĞĚǌǇŝ
ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ͘
2͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĞŬƐƉĞƌĐŬČ͕ŝŶŝĐũŽǁĂŶŝĞďĂĚĂŷ
ŶĂƵŬŽǁǇĐŚŽƌĂǌŝŶŶŽǁĂĐǇũŶǇĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷǁ
dziedzinie nowych technologii i systemów
ŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
seniorów.
3͘^ŬƵƉŝĂŶŝĞǁŽŬſųĐĞůſǁĨƵŶĚĂĐũŝ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝƌſǏŶǇĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚŝǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚũĞũĚǌŝĂųĂŶŝĂŝ
cele,

1

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

4͘ǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌǌĂŽƉĂƚƌǌĞŶŝĂŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǁŶŽǁŽĐǌĞƐŶǇƐƉƌǌħƚ
rehabilitacyjny,
94 99 Z

ϯϲϱϱϴ͕ϵϬǌų

5. Promocja zatrudnienia, aktywizacja
ǌĂǁŽĚŽǁĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ
ƉŽǌŽƐƚĂũČĐǇĐŚďĞǌƉƌĂĐǇůƵďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚƵƚƌĂƚČ
pracy,
6͘WƌŽŵŽĐũĞĞĚƵŬĂĐũŝ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƑǁŝĂƚŽǁĂ
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ƵĐǌŶŝſǁŝŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƌĂǌƐĞŶŝŽƌſǁ͘
7. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji,
rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy
ŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕ǁƚǇŵ
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ͕
szkoleniowej dla rodzin i osób zawodowo
ǌĂũŵƵũČĐǇĐŚƐŝħƉƌĂĐČŝǁƐƉſųƉƌĂĐČǌŽƐŽďĂŵŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŝ͕
8͘WƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞŝŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞŬĂĚƌ
ǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞǁ
zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ĂŬƚǇǁŝǌĂĐũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũ͕

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

Druk: NIW-CRSO

6

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

1

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

hƐųƵŐĂŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶŽͲŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĂĚůĂ
pracodawców z otwartego rynku pracy, w
ƚǇŵĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘t
ƌĂŵĂĐŚƵƐųƵŐŝŽƐŽďǇŽƚƌǌǇŵƵũČǁƐƉĂƌĐŝĞǁ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝƵĚŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷW&ZKE
ŽƌĂǌĐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶČƉŽŵŽĐǁŽďƐųƵĚǌĞ
ƐǇƐƚĞŵƵ^KŝZ͘ǌŝħŬŝƚĞŵƵƉƌĂĐŽĚĂǁĐǇ
ĐŚħƚŶŝĞũǌĂƚƌƵĚŶŝĂũČŽƐŽďǇ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞǁƐǁŽŝĐŚǌĂŬųĂĚĂĐŚ͕Ă
62.03.Z
ŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞǌǁŝħŬƐǌĂũČƐǁŽũĞ
ǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞ͕ĂƚǇŵƐĂŵǇŵƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũħ
ǌĂǁŽĚŽǁČ͘
62.03.Z
ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞŵ
ƵƌǌČĚǌĞŶŝĂŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇŵŝ
- administracja serwerami
ͲǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞƐǇƐƚĞŵĂŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇŵŝ

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
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϲϬϭϮϰ͕ϰϮǌų
ϭϰϳϱϯϲ͕ϵϰǌų
ϳϮϮϬ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϱϯϲϳ͕ϰϴǌų

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

ϰϵϲϵϱ͕ϰϬǌų

Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϴϱϯϳϭ͕ϱϰǌų

Druk: NIW-CRSO

7

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϲϯϱϲϲ͕ϱϰǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϮϭϴϬϱ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϭϮϰϳϬ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϭϮϰϳϬ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϭϮϱϴϳ͕ϰϴǌų

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

Ϭ͕ϬϬǌų
ϯϲϱϱϴ͕ϵϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 Koszty funkcjonowania organizacji (czynsz, koszty eksploatacyjne, telefon, internet)

ϰϬϱϯ͕Ϯϵǌų

2 <ŽƐǌƚǇƉƌǌǇƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂůŽŬĂůƵĚŽĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂŝĚǌŝĂųĂŷƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ;ƌĞŵŽŶƚ͕ǌĂŬƵƉƐƉƌǌħƚƵ
komputerowego, testy psychologiczne)
3 ǌĂŬƵƉŵĂƚĞƌŝĂųſǁďŝƵƌŽǁǇĐŚ͕ƉŽĐǌƚŽǁǇĐŚĚŽĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂďŝƵƌĂ

ϮϰϳϬϱ͕ϲϬǌų
ϳϴϬϬ͕Ϭϭǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘WƌǌǇƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞůŽŬĂůƵĚŽƉŽƚƌǌĞď
funkcjonowania biura. Zakup testów psychologicznych do realizacji projektu.

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
Druk: NIW-CRSO

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

ϭϱϴϰϱϳ͕ϯϳǌų

ϮϰϳϬϱ͕ϲϬǌų

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
ϯϲϱϱϴ͕ϵϬǌų
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ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϰϴϲϬϬ͕ϳϵǌų

ϯϲϱϱϴ͕ϵϬǌų

ϴϴϳϵ͕Ϯϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϵϳϳ͕ϯϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϭϬϲϯ͕ϴϱǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ͳϭϲϱϵ͕Ϯϰǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

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

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

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

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

Druk: NIW-CRSO
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

13 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

7,41 etatów

3 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

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

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

5 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝK<ǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

5 osób

1 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

1 osób

b) inne osoby

0 osób

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

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝ
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 Komputer bez barier 2018

WƌŽũĞŬƚŵŝĂųŶĂĐĞůƵ
nabycie,rozwijanie i
ƉŽĚƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
oraz wiedzy potrzebnej do
korzystania z nowoczesnych
technologii informatycznych

hZD/^d^BhW^<

ϲϵϰϱ͕ϬϬǌų

2 RAZEM KU ZDROWIU 2018

ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĨŽƌŵǁƐƉĂƌĐŝĂĚůĂ hZD/^d^BhW^<
ĐǌųŽŶŬſǁƌŽĚǌŝŶǁ
ƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵ
ich osobistych problemów oraz
ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝƵǁųĂƐŶǇĐŚƉŽƚƌǌĞď͘

ϭϭϲϲϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Druk: NIW-CRSO
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Lp

Nazwa zadania
1 PUNKT INFORMACJI DLA
OSÓB
E/WBEK^WZtEz,

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

t/%<^E/^DK/>EK_/ WF^dtKtz&hEh^
K^ME/WBEK^WZtEz,
REHABILITACJI OSÓB
E/WBEK^WZtEz,

Kwota
ϮϵϯϱϬϯ͕ϵϬǌų

2 hƐųƵŐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞͲ
ǁŝħŬƐǌŽŶĂůŝĐǌďĂƚƌǁĂųǇĐŚ
innowacyjne i kompleksowe ŵŝĞũƐĐƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƵƐųƵŐ
wsparcie na rzecz
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŽďƐǌĂƌƵ

hZDZ^B<Kt^</

ϭϮϯϳϰϱ͕ϮϬǌų

3 Dzieciom, rodzicom,
ǁŝħŬƐǌŽŶĂůŝĐǌďĂƚƌǁĂųǇĐŚ
seniorom ʹƵƐųƵŐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞ ŵŝĞũƐĐƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƵƐųƵŐ
ĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ^ųƵƉƐŬĂ
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ

hZDZ^B<Kt^</

ϰϴϵϮϰ͕Ϭϵǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

1 'W^WMB<KK

REGON
221731936

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ
^BhW^<

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale
97,00

97,00

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 hZDZ^B<Kt^</

1

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

Druk: NIW-CRSO
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/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO

ANNA ROZENTAL - PREZES
=$5=Ą'8

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ

2019-07-15

14

5. INFORMACJA DODATKOWA.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego.
5. Informacja dodatkowa.

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
Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
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
W aktywach trwałych prezentowane są udziały w spółce DGP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej jednostką powiązaną
Fundacji (Fundacja posiada 97% udziałów w jednostce). W należnościach krótkoterminowych prezentowane są należności z działalności
odpłatnej Fundacji. Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" skladają się środki w kasie i na rachunkach bankowych. W
pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych aktywowane są wydatki związane z realizacją projektów, na które Fundacji udało się
pozyskać finansowanie, a których zakończenie planowane jest w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Szczegółowy wykaz źródeł
finansowania i wydatków z nich pokrytych przedstawiono w punkcie 4. W pozycji zobowiązań krótkoterminowych ujęte są zobowiązania
bieżące wyniające z zakupu materiałów i usług zapłaconych w roku następnym oraz zobowiązania publicznoprawne, w tym z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozliczeniach międzyokresowych prezentowane są kwoty dotacji
otrzymanych w roku 2018, na projekty związane z działalnością statutową Fundacji.
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
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Kwoty otrzymane w ramach działalności statutowej:
I. Przychody Z działalności odpłatnej 7 220,00 zł
Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 63 566,54 zł
Dotacja UM projekt 'Razem ku zdrowiu 11 660,00 zł
Dotacja UM projekt 'Komputer bez barier 6 945,00 zł
Pochodzące z 1% 49 695,40 zł
Darowizny osób fizycznych 12 470,00 zł
Pozostałe 5 270,07 zł
Dotacja do umowy DKS/22/2018 JWUM/2018/10626 3 200,00 zł
Razem - 160 027,01 zł
II. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dotacja Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 223 293 503,90 zł
Dotacja LPK - umowa 0006 Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego
Miasta Słupska 123 745,20 zł
Dotacja LPK - umowa 0019 Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 48 924,09 zł
Razwm - 466 173,19 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
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Kwoty wydatkowane w ramach działalności statutowej: I. Koszty Koszty administracyjne zw. z celami statutowymi 34 207,44 zł Koszty
działalności odpłatnej 8 879,24 zł Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 58 467,92 zł Dotacja UM projekt
'Razem ku zdrowiu" 12 020,93 zł Dotacja UM projekt 'Komputer bez barier" 7 345,60 zł Koszty zw. z 1% 36 558,90 zł Koszty ogólnego
zarządu 879,93 zł 158 359,96 zł
II. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Koszty dotacji Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 223 254 964,97 zł Koszty
dotacji LPK - umowa 0006 Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta
Słupska 108 606,60 zł
Koszty dotacji LPK - umowa 0019 Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 49 737,76 zł Koszty
pośrednie dotacji LPK 10 576,17 zł 423 885,50 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundacja nie tworzy 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
Fundacja w roku 2018 otrzymała środki w ramach 1% podatku PIT w kwocie 49.695,40 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na
wydatki związane z celami statutowymi, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji oraz działania w zakresie wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych w dostępie do wiedzy i funkcjonowania w społeczeństwie.
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
undacja w roku 2018 otrzymała darowizny od osób prywatnych w kwocie 12.470,00 zł i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie
zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz poprawę ich funkcjonowania w życiu zawodowym.
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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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