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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

0,00

0,00

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

6 027,60

5 147,35

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

6 027,60

5 147,35

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

6 027,60

5 147,35

6 027,60

5 147,35

17 894,64

17 894,64

0,00

0,00

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

-9 959,65

-11 867,04

IV.

Zysk (strata) netto

-1 907,39

-880,25

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

6 027,60

5 147,35

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2020-07-02

URSZULA PIERZYNA

ROMAN LENIEC, DOROTA LENIEC, MAGDALENA
PAPIESKA

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

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

Druk: NIW-CRSO
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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

1 525,00

11 413,30

I.

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

1 525,00

11 413,30

II.

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

0,00

0,00

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

3 432,39

12 284,55

I.

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

0,00

0,00

II.

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

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

3 432,39

12 284,55

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

-1 907,39

-871,25

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

9,00

H.

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

-1 907,39

-880,25

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M.

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

-1 907,39

-880,25

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-1 907,39

-880,25

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2020-07-02

URSZULA PIERZYNA

ROMAN LENIEC, DOROTA LENIEC, MAGDALENA
PAPIESKA

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

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

Druk: NIW-CRSO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA PIŁA WARSZTATOWA 6 64-920 PIŁA PIŁA WIELKOPOLSKIE
&
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
BRAK

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
OD 2019-01-01 DO 2019-12-31
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
NIE DOTYCZY

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi
jednostko kontynujące działalność. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasada mirachunkowości
stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu
finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze z godnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostkiza dany rok obrotowy
obejmuje wszystkie osiągniętei przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożniej wyceny.

Druk: NIW-CRSO

Data sporządzenia: 2020-03-31
Data zatwierdzenia: 2020-07-02
URSZULA PIERZYNA

ROMAN LENIEC, DOROTA LENIEC, MAGDALENA
PAPIESKA

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

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
Stowarzyszenie nie posiadażadnych zobowiązań ztytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nie uwzględnionych 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 gwarancjii poręczeń wszelkiego rodzaju

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
NIE DOTYCZY
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
Informacja o poniesionych przychodach: W roku 2019 Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości 11 413,30 zł z czego: 1 777,30 zł
pochodziło z wpłat 1% podatku dochodowego, 276 zł pochodziło ze składek członkowskich, 1500 zł pochodziło z darowizn, 1500 zł
pochodziło z dofinansowania do proporca dla młodzieży klas wojskowych (od Stowarzyszenia Patriotyczna Brać) 6 360 zł pochodziło z
Miasta Piły, na podstawie umowy z dnia 31.5.2019r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Przybliżenie tradycji wojskowych Piły oraz
integracja mieszkańców Piły ze szczególnym uwzględnieniem środowisk uczniowskich, kombatanckich oraz wojskowych”.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Informacja o poniesionych kosztach: Stowarzyszenie w roku 2019 poniosło koszty w wysokości 12 284,55 zł na realizację celów statutowych:
304,80 zł przeznaczono na zakup produktów żywnościowych do paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących, 1 695,24 zł
przeznaczono na zakup 16 biletów miesięcznych na dojazd do szkoły dla trzech osób. 924,50 zł przeznaczono na refundację kosztów
wyżywienia w internacie dwóch uczennic 6360,00 zł przeznaczono na zakup butów skórzanych dla klas wojskowych 3000,01 zł
przeznaczono na zakup proporca dla klas wojskowych
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
NIE DOTYCZY
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%
Druk: NIW-CRSO

podatku dochodowego od osób fizycznych
W roku 2019 Stowarzyszenie uzyskało przychód w wysokości 11 413,30 zł z czego: 1 777,30 zł pochodziło z wpłat 1% podatku
dochodowego,
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
NIE DOTYCZY

Data sporządzenia: 2020-03-31
Data zatwierdzenia: 2020-07-02
URSZULA PIERZYNA

ROMAN LENIEC, DOROTA LENIEC, MAGDALENA
PAPIESKA

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

Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2019

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ;ͲͲʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2020-07-02

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

^dKtZz^E/WZz:EW/B

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

'ŵŝŶĂW/B

Ulica WARSZTATOWA

Nr domu 6

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđW/B

Kod pocztowy 64-920

WŽĐǌƚĂW/B

Nr telefonu 67-214-84-01

Nr faksu 67-214-84-01

E-mail sekretariat@nauka.pila.pl

POLSKA

Województwo

2014-03-27

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2014-03-27

30113271100000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Powiat PILSKI

Strona www www.nauka.pila.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

5. Numer REGON

WIELKOPOLSKIE

6. Numer KRS

0000330967

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

ROMAN LENIEC

PREZES

TAK

DOROTA LENIEC

BKE<Zh

TAK

MAGDALENA PAPIESKA

SKARBNIK

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

>^<t/<B

KOMOSJA REWIZYJNA

TAK

:KEE^<Z%d

KOMISJA REWIZYJNA

TAK

KRZYSZTOF JANICKI

KOMISJA REWIZYJNA

TAK

Wpisany do KRS

//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

Druk: NIW-CRSO

1

&]áRQNDPL6WRZDU]\V]HQLDVąQDXF]\FLHOHLSUDFRZQLF\DGPLQLVWUDFML]DPLHV]NXMąF\SRZLDWSLOVNL31 grudnia 2019
URNXOLF]EDF]áRQNyZVWRZDU]\V]HQLDZ\QLRVáD23.
Informacja o poniesionych przychodach:
W roku 20196WRZDU]\V]HQLHX]\VNDáRSU]\FKyGZZ\VRNRĞFL11 413,30]á]F]HJR
1 777,30]áSRFKRG]LáR]ZSáDW1% podatku dochodowego,
276]áSRFKRG]LáR]HVNáDGHNF]áRQNRZVNLFK
1500]áSRFKRG]LáR]GDURZL]Q
1500]áSRFKRG]LáR]GRILQDQVRZDQLDGRSURSRUFDGODPáRG]LHĪ\NODVZRMVNRZ\FK RG6WRZDU]\V]HQLD
3DWULRW\F]QD%UDü
6 360]áSRFKRG]LáR]0LDVWD3Lá\QDSRGVWDZLHXPRZ\]GQLD31.5.2019r. o wsparcie realizacji zadania
publicznego pt. Ä3U]\EOLĪHQLHWUDG\FMLZRMVNRZ\FK3Lá\RUD]LQWHJUDFMDPLHV]NDĔFyZ3Lá\]HV]F]HJyOQ\P
XZ]JOĊGQLHQLHPĞURGRZLVNXF]QLRZVNLFKNRPEDWDQFNLFKRUD]ZRMVNRZ\FK´
Informacja o poniesionych kosztach:
Stowarzyszenie w roku 2019SRQLRVáRNRV]W\ZZ\VRNRĞFL12 284,55]áQDUHDOL]DFMĊFHOyZVWDWXWRZ\FK
304,80]áSU]H]QDF]RQRQD]DNXSSURGXNWyZĪ\ZQRĞFLRZ\FKGRSDF]HNĞZLąWHF]Q\FKGODQDMEDUG]LHM
SRWU]HEXMąF\FK
1 695,24]áSU]H]QDF]RQRQD]DNXS16ELOHWyZPLHVLĊF]Q\FKQDGRMD]GGRV]NRá\GODWU]HFKRVyE
924,50]áSU]H]QDF]RQRQDUHIXQGDFMĊNRV]WyZZ\Ī\ZLHQLDZLQWHUQDFLHGZyFKXF]HQQLF
6360,00]áSU]H]QDF]RQRQD]DNXSEXWyZVNyU]DQ\FKGODNODVZRMVNRZ\FK
3000,01]áSU]H]QDF]RQRQD]DNXSSURSRUFDGODNODVZRMVNRZ\FK
Dodatkowo poniesione koszty: 9,00]áRSáDW\EDQNRZHSURZL]MH
Informacja o zatrudnieniu:
Stowarzyszenie w roku 2019QLH]DWUXGQLDáRĪDGQ\FKSUDFRZQLNyZZ]ZLą]NX]F]\PQLHSRQRVLáRĪDGQ\FKNRV]WyZ
]ZLą]DQ\FK]Z\QDJURG]HQLDPL
6WDQĞURGNyZILQDQVRZ\FK
6WDQĞURGNyZILQDQVRZ\FKQDG]LHĔ31.12.2019 r. na rachunku bankowym nr: 58 8943 0004 0009 9495 2000 0010
SURZDG]RQ\PSU]H]%DQN6SyáG]LHOF]\Z/LSFHZ\QRVLá5 147,35]á
,QIRUPDFMDRDNW\ZQRĞFL6WRZDU]\V]HQLD
Stowarzyszenie w roku 2014X]\VNDáRVWDWXVRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRDZNRQVHNZHQFMLPRJáR]DF]ąüVLĊ
VWDUDüRSR]\VNDQLH1%SRGDWNXGRFKRGRZHJR:]ZLą]NX]SRZ\ĪV]\PZURNX2019 przychody Stowarzyszenia
]ZLĊNV]\á\VLĊRZVSRPQLDQ\1% podatku dochodowego za rok 20186WRZDU]\V]HQLHG]LĊNLWHPXSR]\VNDáR1
777,30]á
3RGREQLHMDNZODWDFKXELHJá\FK6WRZDU]\V]HQLHE\áRLQLFMDWRUHPĞZLąWHF]QHM]ELyUNLĪ\ZQRĞFLGODQDMEDUG]LHM
SRWU]HEXMąF\FKRVyE&HQWUXP.V]WDáFHQLDÄNauka´VS]RR=ELyUND]RVWDáDSU]HSURZDG]RQDZĞUyGPáRG]LHĪ\
V]NROQHMVáXFKDF]\V]NyáGODGRURVá\FKRUD]SUDFRZQLNyZV]Nyá
W marcu oraz grudniu 2019URNXSU]HSURZDG]LOLĞP\;;,,ĝZLąWHF]Qą=ELyUNĊĩ\ZQRĞFL=HEUDQRRN1200 kg
Ī\ZQRĞFLFRSR]ZROLáRREGDURZDü80QDMEDUG]LHMSRWU]HEXMąF\FKURG]LQQDV]HMV]NRá\ RN15NJĪ\ZQRĞFLQD
URG]LQĊ 
7\PVSRVREHPFKRüWURFKĊSRPRJOLĞP\URG]LQRPQDMEDUG]LHMSRWU]HEXMąF\FKRVyEQDV]HMV]NRá\ZSU]\JRWRZDQLDFK
GRĝZLąW%RĪHJR1DURG]HQLDRUD]:LHONDQRF\1D]DNXSĪ\ZQRĞFLGRZVSRPQLDQ\FKSDF]HNĞZLąWHF]Q\FK
przeznaczono 304,80]á
Zakupiono 16ELOHWyZPLHVLĊF]Q\FKGODQDMEDUG]LHMSRWU]HEXMąF\FKXF]QLyZV]NyáGODPáRG]LHĪ\&HQWUXP.V]WDáFHQLD
ÄNauka´RZDUWRĞFL1 695,24]á3RQDGWR924,50]áSU]H]QDF]RQRQDUHIXQGDFMĊNRV]WyZZ\Ī\ZLHQLDGZyFKXF]HQQLF
PLHV]NDMąF\FKZLQWHUQDFLH
']LĊNLGDURZL]QRP]HVWURQ\6WRZDU]\V]HQLD3U]\MD]QD%UDüRUD]=DU]ąGX&HQWUXP.V]WDáFHQLDÄNauka´sp. z o. o
SU]H]QDF]RQRNZRWĊZZ\VRNRĞFL3000,01QDZ\NRQLHSURSRUFDGODPáRG]LHĪ\NODVZRMVNRZ\FK&HQWUXP
.V]WDáFHQLD1$8.$
W maju 2019U]RVWDáD]DZDUWDXPRZDPLĊG]\6WRZDU]\V]HQLHP3U]\MD]QD3LáDD0LDVWHP3LáD
o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Ä3U]\EOLĪHQLHWUDG\FMLZRMVNRZ\FK3Lá\RUD]LQWHJUDFMDPLHV]NDĔFyZ
3Lá\]HV]F]HJyOQ\PXZ]JOĊGQLHQLHPĞURGRZLVNXF]QLRZVNLFKNRPEDWDQFNLFKRUD]ZRMVNRZ\FK´']LĊNLWHMGRWDFML
]DNXSLRQH]RVWDá\EXW\VNyU]DQHZ\NRU]\VWDQHZNODVDFKZRMVNRZ\FK&HQWUXP.V]WDáFHQLD1$8.$
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇĨĂŬƚǇĐǌŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

Druk: NIW-CRSO

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju
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Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

118

;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/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
3.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏϯŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽ
ŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp. ^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

1

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌƌŽĚǌŝŶǇ͕
ŵĂĐŝĞƌǌǇŷƐƚǁĂ͕ƌŽĚǌŝĐŝĞůƐƚǁĂ͕
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

Informacja o poniesionych kosztach:
Stowarzyszenie w roku 2019ƉŽŶŝŽƐųŽŬŽƐǌƚǇǁ
ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ12 284,55ǌųŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ͗
304,80ǌųƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶŽŶĂǌĂŬƵƉƉƌŽĚƵŬƚſǁ
ǏǇǁŶŽƑĐŝŽǁǇĐŚĚŽƉĂĐǌĞŬƑǁŝČƚĞĐǌŶǇĐŚĚůĂŶĂũďĂƌĚǌŝĞũ
ƉŽƚƌǌĞďƵũČĐǇĐŚ͕
1 695,24ǌųƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶŽŶĂǌĂŬƵƉ16 biletów
ŵŝĞƐŝħĐǌŶǇĐŚŶĂĚŽũĂǌĚĚŽƐǌŬŽųǇĚůĂƚƌǌĞĐŚŽƐſď͘
924,50ǌųƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶŽŶĂƌĞĨƵŶĚĂĐũħŬŽƐǌƚſǁ
ǁǇǏǇǁŝĞŶŝĂǁŝŶƚĞƌŶĂĐŝĞĚǁſĐŚƵĐǌĞŶŶŝĐ
6360,00ǌųƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶŽŶĂǌĂŬƵƉďƵƚſǁƐŬſƌǌĂŶǇĐŚ
dla klas wojskowych
3000,01ǌųƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶŽŶĂǌĂŬƵƉƉƌŽƉŽƌĐĂĚůĂŬůĂƐ
wojskowych
Dodatkowo poniesione koszty: 9,00ǌųͲŽƉųĂƚǇ
bankowe/prowizje.

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏϯŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽ
ŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp. ^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

Druk: NIW-CRSO

3

ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũǁŐŬůĂƐǇĨŝŬĂĐũŝW<͕
ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϭϭϰϭϯ͕ϯϬǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϭϰϭϯ͕ϯϬǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ;ǁƚǇŵƉƌǌǇĐŚŽĚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭ͘Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝǌĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭ͘ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁǌĚĂƌŽǁŝǌŶ;ŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŝŽƐſďƉƌĂǁŶǇĐŚͿŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

2. Informacja o kosztach organizacji
Ϯ͘ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂŬŽƐǌƚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϭϮϮϵϯ͕ϱϱǌų

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇ;ǁƚǇŵŬŽƐǌƚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ
ϯ͘tǇŶŝŬĨŝŶĂŶƐŽǁǇŶĂĐĂųŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w okresie sprawozdawczym

ϭϮϮϵϯ͕ϱϱǌų
ͲϴϴϬ͕Ϯϱǌų

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych
ƑƌŽĚŬſǁ
4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
ϰ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϭϳϳϳ͕ϯϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
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/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ

;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób
ƉƌĂǁŶǇĐŚͲĚŽĚĂƚŬŽǁŽƉŽĚĂđŬǁŽƚħͿ

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
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

0,00 etatów

0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
23 osób fizycznych
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0 osób prawnych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ǁǇŬŽŶƵũČĐĞŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞŝĚŽďƌŽǁŽůŶŝĞƉƌĂĐħŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞ
ǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

40 osób

;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

]á

ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á

Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗ϭ͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
ĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞͿ͖Ϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌϭϮ;ŵŝĞƐŝħĐǇͿϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁͿ

ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

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

Druk: NIW-CRSO

ROMAN LENIEC, DOROTA
LENIEC, MAGDALENA
PAPIESKA

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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