Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE OS. WINCENTEGO WITOSA 19 4 34-400 NOWY TARG NOWY TARG MAŁOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Rok sprawozdawczy tj. od 01-01-2017 do 21-12-2017
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, nie istnieją okoliczności wskzaujące
na zagrożenie kontynuowania jej działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia skłąda się z informacji ogólnej, porównawczego wariantu zysków i strat, bilansu i informacji
uzupełniających do bilansu.

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-03-28

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

Druk: NIW-CRSO

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

WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE
34-400 NOWY TARG
OS. WINCENTEGO WITOSA 19 4
0000418686

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2017-01-01

2017-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

0,00

140 822,17

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

140 822,17

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

192 372,07

195 874,32

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

74 018,61

III.

Inwestycje krótkoterminowe

192 372,07

121 855,71

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

192 372,07

336 696,49

153 540,63

296 452,57

26 837,47

80 943,10

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

126 703,16

215 509,47

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

38 831,44

40 243,92

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

38 831,44

40 243,92

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

192 372,07

336 696,49

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2018-03-28

-RDQQDĝFLVáRZLF]

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

Druk: NIW-CRSO

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

WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE
34-400 NOWY TARG
OS. WINCENTEGO WITOSA 19 4
0000418686

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

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

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

I.

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

II.

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

III.

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

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

I.

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

II.

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

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

D.

1 130 551,18

1 600 345,40

0,00

0,00

1 130 551,18

1 600 345,40

0,00

0,00

1 003 848,02

1 384 835,93

0,00

0,00

1 003 848,02

1 384 835,93

0,00

0,00

126 703,16

215 509,47

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 &)*

126 703,16

215 509,47

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)

126 703,16

215 509,47

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

126 703,16

215 509,47

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2018-03-28

-RDQQDĝFLVáRZLF]

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

Druk: NIW-CRSO

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

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 na dzień 31.12.2017 posiadało zobowiązania w wysokości 40243,92 oraz należności w wysokości 74018,61.
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
Stowarzyszenie nie udziela pożyczek, gwarancji ani poręczeń.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Stowarzyszenie wycenia aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
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
Przychody zrealizowane przez stowarzyszenie stanowią dotacje w wysokości 198234,00zł, składki członkowskie 15800,00zł, darowizny
500,00zł oraz przychody z działalnoci statutowej 1385811,40zł.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty wyniosły 1384825,93zł.
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%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym otrzymało 4266,20 z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, środki te nie zostały
jeszcze wydane.
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:
Data zatwierdzenia: 2018-03-28

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

Druk: NIW-CRSO

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

ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
Ministerstwo
Rodziny, Pracy i
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ






za rok 2017

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2018-07-16

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina NOWY TARG

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽDBKWK>^</

Powiat NOWOTARSKI

Ulica OS. WINCENTEGO
WITOSA

Nr domu 19

Nr lokalu 4

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđEKtzdZ'

Kod pocztowy 34-400

Poczta NOWY TARG

Nr telefonu 533211127

Nr faksu

E-mail
Strona www wodnepogotowieratunkowe.org.pl
biuro@wodnepogotowieratu
nkowe.org.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

12281754800000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

2016-07-21
6. Numer KRS

0000418686

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

DĂƌĞŬ:ĂƐŝŷƐŬŝ

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

^ǇůǁŝĂ^ǌǇŵĂŷƐŬĂ

Wiceprezes

TAK

Krzysztof Wielgus

Wiceprezes

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

dŽŵĂƐǌtŝƑŶŝĞǁƐŬŝ

Komisja rewizyjna

TAK

^ƚĂŶŝƐųĂǁ<ƌǌĂŬ

Komisja rewizyjna

TAK

Jakub Kulik

Komisja rewizyjna

TAK

Wpisany do KRS

1

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ĞůĞŵĚǌŝĂųĂŶŝĂ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂũĞƐƚƌŽǌǁſũŝƉŽƉƵůĂƌǇǌĂĐũĂǁWŽůƐĐĞ
ƐƉŽƌƚƵŽƌĂǌƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĞǌƌǌĞƐǌŽŶǇĐŚǁŶŝĞũĐǌųŽŶŬſǁǁŬƌĂũƵŝǌĂ
ŐƌĂŶŝĐČ͘

1͘ƌǌĞƐǌĂŶŝĞĐǌųŽŶŬſǁ͕ƉƌŽǁĂĚǌČĐǇĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǵǁǌĂŬƌĞƐŝĞƐƉŽƌƚƵ͕
2. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu w Polsce oraz czuwanie nad
ich ƌĞĂůŝǌĂĐũČ͕
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji 3. Opracowywanie planów szkolenia oraz programów szkoleniowych
sportu,
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ 4. Organizowanie i prowadzenie:
ĂͿƐǌŬŽůĞŶŝĂƉŽĚƐƚĂǁŽǁĞŐŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞƐƉŽƌƚƵ͕
podstawie statutu organizacji)
b) szkolenia i doszkalania instruktorów oraz Ɛħdziów na potrzeby
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͕
c) nadawania ƵƉƌĂǁŶŝĞŷ͕ǁǇŶŝŬĂũČcych z merytorycznej ĚǌŝĂųĂůŶŽƑci
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͕
ĚͿŝŵƉƌĞǌ͕ƉŽŬĂǌſǁŝǌĂǁŽĚſǁ͕
ĞͿǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŝŶŶǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝŬƌĂũŽǁǇŵŝŝŵŝħdzynarodowymi o
ƚĂŬŝŵƐĂŵǇŵůƵďƉŽĚŽďŶǇŵƉƌŽĨŝůƵĚǌŝĂųĂŶŝĂ͕
5͘hĚǌŝĞůĂŶŝĞĐǌųŽŶŬŽŵǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶĞũƉŽŵŽĐǇƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũŽƌĂǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶĞũ͕
6. Prowadzenie i wspieranie ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌǌĂŬƌĞƐƵƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂǁŽĚŶĞŐŽ͗
ĂͿǌĂƉĞǁŶŝĂŶŝĞƵƐųƵŐǌǌĂŬƌĞƐƵƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂǁŽĚŶĞŐŽ͕
b) zapewnienia pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielania pierwszej
ƉŽŵŽĐǇƉƌǌĞĚŵĞĚǇĐǌŶĞũ͕
c) ukazywanie ǌĂŐƌŽǏĞŷďĞǌƉŝĞĐǌĞŷstwa osób ƉƌǌĞďǇǁĂũČcych nad
ŽďƐǌĂƌĂŵŝǁŽĚŶǇŵŝ͕
d) doskonalenie ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝǁǇŬŽƌǌǇƐƚǇǁĂŶǇĐŚǁƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁŝĞǁŽĚŶǇŵ
7͘EĂƵĐǌĂŶŝĞŝĚŽƐŬŽŶĂůĞŶŝĞƚĞĐŚŶŝŬƉųǇǁĂŶŝĂ͕
8. Popularyzowanie kultury ratowników wodnych poprzez organizowanie
ƉŽŬĂǌſǁĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͘
9͘WƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞǌũĂǁŝƐŬŽŵƉĂƚŽůŽŐŝŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũũĂŬ͗ĂůŬŽŚŽůŝǌŵĐǌǇ
narkomania poprzez ƉƌŽĮůĂŬƚǇŬħ͕ƐƉŽƌƚŝƌĞŬƌĞĂĐũĞ͘
10. Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu ƐƉħdzania wolnego
czasu dla dzieci i ŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘
11. Sprawowanie nadzoru nad ŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČĐǌųŽŶŬſǁ͕
ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂŶŝĞŵƉƌǌĞǌŶŝĐŚƉƌǌĞƉŝƐſǁƉƌĂǁĂŝǌĂƐĂĚƵƉƌĂǁŝĂŶŝĂƐƉŽƌƚƵ͕
12. Wspieranie ĚǌŝĂųĂůŶŽƑci organizacji edukacyjnych i ŽƑǁŝĂƚŽǁǇĐŚ
13͘tǇĚĂǁĂŶŝĞǁųĂƐŶǇĐŚƉƵďůŝŬĂĐũŝ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǁƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵƐŬƵƉŝĂųŽƐŝħŶĂƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝƵŝǁƐƉŝĞƌĂŶŝƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌǌĂŬƌĞƐƵ
ƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂǁŽĚŶĞŐŽ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųŽǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞƌĂƚŽǁŶŝĐǌĞŽďŝĞŬƚſǁǁŽĚŶǇĐŚ͕
ǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶĞƐǌŬŽůĞŶŝĂƌĂƚŽǁŶŝŬſǁǁŽĚŶǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞĂŬĐũĞƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞ͕ŵĂũČĐĞŶĂĐĞůƵƉŽƉƌĂǁħ
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽƐſďƉƌǌĞďǇǁĂũČĐǇĐŚŶĂŽďƐǌĂƌĂĐŚǁŽĚŶǇĐŚ͘tƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵƉƌŽǁĂĚǌŝůŝƑŵǇ
ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞƌĂƚŽǁŶŝĐǌĞǌĂƌſǁŶŽŵĂųǇĐŚďĂƐĞŶſǁƉƌǌǇŚŽƚĞůŽǁǇĐŚũĂŬŝĚƵǏǇĐŚĂƋƵĂƉĂƌŬſǁ͕ĂƚĂŬǏĞ
ũĞǌŝŽƌ͘ŽƐǌŬĂůĂůŝƑŵǇŶĂƐǌǇĐŚƌĂƚŽǁŶŝŬſǁǁǌĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂĐŚŶŝĞǌďħĚŶǇĐŚǁŝĐŚƉƌĂĐǇ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇ
ƐǌŬŽůĞŶŝĂŝƉŽŐĂĚĂŶŬŝŽďĞũŵƵũČĐĞƚĞŵĂƚǇŬħƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂŶĂǁŽĚĂĐŚƐǌǇďŬŽͲƉųǇŶČĐǇĐŚŝƉŽǁŽĚǌŝŽǁǇĐŚ͕
ƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁŽůŽĚŽǁĞ͕ǌĂũħĐŝĂŶƵƌŬŽǁĞ͕ŵŽƚŽƌŽǁŽĚŶĞŽƌĂǌǏĞŐůĂƌƐŬŝĞ͕ĂƉƌǌĞĚĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵƐǌŬŽůĞŶŝĂ
ƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞŝƌŽǌƐǌĞƌǌĂũČĐĞǌƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽŵŽĐǇŝŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂŶĞũƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽŵŽĐǇŽƌĂǌĚŽƐǌŬĂůĂũČĐĞǌ
ƐĂŵĞŐŽƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂǁŽĚŶĞŐŽ͘hĐǌĞƐƚŶŝĐǇƐǌŬŽůĞŷŵŽŐůŝŽĚƑǁŝĞǏǇđŝƵƐǇƐƚĞŵĂƚǇǌŽǁĂđƉŽƐŝĂĚĂŶČ
ǁŝĞĚǌħ͕ĂƚĂŬǏĞƵǌƵƉĞųŶŝđũČŽŶŽǁĞǌĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂŝƚĞĐŚŶŝŬŝ͕ǌŬƚſƌǇŵŝǁĐǌĞƑŶŝĞũŶŝĞŵŝĞůŝƐƚǇĐǌŶŽƑĐŝ͘WŽǌĂ
ĚŽƐǌŬĂůĂŶŝĞŵƌĂƚŽǁŶŝŬſǁũƵǏĐǌǇŶŶǇĐŚƐǌŬŽůŝůŝƑŵǇƌſǁŶŝĞǏŬĂŶĚǇĚĂƚſǁŶĂƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ͘WŽƌĂǌŬŽůĞũŶǇ
ƉƌŽǁĂĚǌŝůŝƑŵǇĂŬĐũħΗtŽĚĂďĞǌƉƌŽŵŝůŝΗ͕ŬƚſƌĂŵĂŶĂĐĞůƵƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŶŝĞǌĂƐĂĚďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐŽ
ǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵŶĂĚǁŽĚČ͕ŶĂƵĐǌĞŶŝĞƉŽĚƐƚĂǁƵĚǌŝĞůĂŶŝĂƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽŵŽĐǇ͕ĂƉƌǌĞĚĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵ
ƵƑǁŝĂĚŽŵŝĞŶŝĞũĂŬŐƌŽǍŶĞǁƐŬƵƚŬĂĐŚŵŽǏĞďǇđƐƉŽǏǇǁĂŶŝĞĂůŬŽŚŽůƵǁƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵŶĂĚǁŽĚČ͘
dǇŵƌĂǌĞŵƌŽǌƐǌĞƌǌǇůŝƑŵǇŶĂƐǌČĂŬĐũħƌſǁŶŝĞǏŽǌĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂǌǁŝČǌĂŶĞǌǌŝŵŽǁǇŵǁǇƉŽĐǌǇŶŬŝĞŵŶĂĚ
ǁŽĚČ͕ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĂũČĐǌĂƐĂĚǇďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐŽǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵŶĂǌĂŵĂƌǌŶŝħƚǇĐŚũĞǌŝŽƌĂĐŚĐǌǇƐĂĚǌĂǁŬĂĐŚ͘
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

800

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

Osoby prawne

0

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

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego

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

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
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ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego

ŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞ
ratownictwo i ochrona
ǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌͬǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ůƵĚŶŽƑĐŝ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: NIW-CRSO

Przedmiotem
94.12.Z
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
Stowarzyszenia Wodne
Pogotowie Ratunkowe
jest przygotowanie
ŽƐſďďħĚČĐǇĐŚ
ĐǌųŽŶŬĂŵŝƉŽĚŵŝŽƚſǁ
uprawnionych na mocy
ustawy do
wykonywania
ratownictwa wodnego i
ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĂŷ
ratowniczych. Zadania
te realizujemy poprzez
przekazywanie wiedzy z
zakresu szeroko
ƉŽũħƚĞŐŽƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂ
wodnego i technik
ƉųǇǁĂĐŬŝĐŚ͕
ŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞƉŽĐǌƵĐŝĂ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝǌĂ
ũĂŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶĞũ
pomocy oraz
ŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞǁųĂƑĐŝǁĞũ
postawy etycznej osób
ƉŽĚĞũŵƵũČĐǇĐŚ
ĐǌǇŶŶŽƑĐŝƌĂƚƵŶŬŽǁĞ͘
ǌŝħŬŝĚǌŝĂųĂŶŝƵƚĞŵƵ
ǌĂƌſǁŶŽďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ
ũĂŬŝƉŽƑƌĞĚŶŝŽ
ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂŵǇƐŝħĚŽ
ǌǁŝħŬƐǌĂŶŝĂ
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽƐſď
ƉƌǌĞďǇǁĂũČĐǇĐŚŶĂ
obszarach wodnych.
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ratownictwo i ochrona
ůƵĚŶŽƑĐŝ

Przedmiotem
85.59.Z
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
Stowarzyszenia Wodne
Pogotowie Ratunkowe
jest przygotowanie
osób zainteresowanych
tematem ratownictwa
wodnego do
wykonywania zawodu i
ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĂĚǌŝĂųĂŷ
ratowniczych. Zadania
te realizujemy poprzez
przekazywanie wiedzy z
zakresu szeroko
ƉŽũħƚĞŐŽƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂ
wodnego i technik
ƉųǇǁĂĐŬŝĐŚ͕
ŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞƉŽĐǌƵĐŝĂ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝǌĂ
ũĂŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶĞũ
pomocy oraz
ŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞǁųĂƑĐŝǁĞũ
postawy etycznej osób
ƉŽĚĞũŵƵũČĐǇĐŚ
ĐǌǇŶŶŽƑĐŝƌĂƚƵŶŬŽǁĞ͘
Tak przygotowane
ŽƐŽďǇŵŽŐČƉŽĚũČđ
ƉƌĂĐħǁǌĂǁŽĚǌŝĞ
ratownika wodnego.

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǁǇŶŝŬſǁͬǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
Druk: NIW-CRSO

ϭϲϬϬϯϰϱ͕ϰϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
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ďͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϲϬϬϯϰϱ͕ϰϬǌų

ĐͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) Przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿWŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

ϰϮϮϵ͕ϮϬǌų

Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϭϵϴϮϯϰ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϭϲϯϮϯϰ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϯϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϭϲϯϬϬ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

ϭϱϴϬϬ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϱϬϬ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϭϯϴϭϱϴϮ͕ϮϬǌų

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƐƉŽƐŽďŝĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

ϰϯϬϬ͕Ϯϳǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ŶĂŬƚſƌĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŽƑƌŽĚŬŝƉŽĐŚŽĚǌČĐĞǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁǇĚĂƚŬŽǁĂųĂŶĂũǁŝħĐĞũƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌǁǇĚĂŶČŬǁŽƚČ

Druk: NIW-CRSO
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

ϭϯϴϰϴϯϱ͕ϵϯǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭϯϴϰϴϯϱ͕ϵϯǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭйƉŽĚĂƚŬƵ
dochodowego od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų
ϮϭϱϱϬϵ͕ϰϳǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǌ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝǁƌĂǌǌŬǁŽƚČ
przyznanego zwolnienia)

Ϭ͕ϬϬǌų
]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ

]á

ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ

]á

ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ

]á

ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗

]á

ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵŐƌƵĚŶŝĂϭϵϵϮƌ͘ŽƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝ;ǌ͘h͘ǌϮϬϭϭƌ͘Eƌϰϯ͕ƉŽǌ͘ϮϮϲ͕ǌƉſǍŶ͘
zm.)
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ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

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

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϭŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

14,0 osób

5,5 etatów

99,0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
264,00 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0,00 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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

w
tym:

8,00 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

8,00 osób

b) inne osoby

0,00 osób
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝprzez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

2,00 osób

b) inne osoby

0,00 osób

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

w
tym:

2,00 osób

5,00 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

5,00 osób

b) inne osoby

0,00 osób

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

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

ϱ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϲ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϳ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝna podstawie umowy cywilnoprawnej

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČĚŽĚĂƚŬŽǁǇŵŝƵǁĂŐĂŵŝĚŽƚǇĐǌČĐǇŵŝ
ƉŽǌŝŽŵƵůƵďŬŽŶƐƚƌƵŬĐũŝǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁſǁĐǌĂƐŶĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđ
te uwagi w przygotowane pole)

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

1 Zabezpieczenie ratownicze
:ĞǌŝŽƌĂǌŽƌƐǌƚǇŷƐŬŝĞŐŽ

Zabezpieczenie ratownicze
:ĞǌŝŽƌĂǌŽƌƐǌƚǇŷƐŬŝĞŐŽ

hƌǌČĚDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝǁŽũ͘
DĂųŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ

2 Zabezpieczenie ratownicze
ĂůĞǁƵǌŽƌƐǌƚǇŷƐŬŝĞŐŽ

Zabezpieczenie ratownicze
ĂůĞǁƵǌŽƌƐǌƚǇŷƐŬŝĞŐŽ

hƌǌČĚ'ŵŝŶǇǌŽƌƐǌƚǇŶ

3 :ĞƐƚĞŵƑǁŝĂĚŽŵǇͲũĞƐƚĞŵ
:ĞƐƚĞŵƑǁŝĂĚŽŵǇͲũĞƐƚĞŵ
hƌǌČĚ'ŵŝŶǇdĂƌŶŽďƌǌĞŐ
bezpieczny, realizacja
bezpieczny, realizacja drugiego
drugiego etapu programu
etapu programu uczelnianego
uczelnianego realizowanego realizowanego pod patronatem
ƉŽĚƉĂƚƌŽŶĂƚĞŵWĂŷƐƚǁŽǁĞũ WĂŷƐƚǁŽǁĞũtǇǏƐǌĞũ^ǌŬŽųǇ
tǇǏƐǌĞũ^ǌŬŽųǇĂǁŽĚŽǁĞũ Zawodowej

Kwota
ϮϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
ϰϬϬϬ͕ϬϬǌų
ϭϭϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania
1 Szkolenie ratowników
wodnych z zakresu
ratownictwa wodnego
Druk: NIW-CRSO

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Szkolenie ratowników wodnych DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǁŽ^ƉƌĂǁtĞǁŶħƚƌǌŶǇĐŚŝ
z zakresu ratownictwa wodnego Administracji

Kwota
ϭϴϲϬϬ͕ϬϬǌų
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2 Zakup wyjazdowego zestawu Zakup wyjazdowego zestawu do Narodowy Fundusz Ochrony
do celów ratownictwa
celów ratownictwa wodnego i _ƌŽĚŽǁŝƐŬĂŝ'ŽƐƉŽĚĂƌŬŝtŽĚŶĞũ
wodnego i ekologicznego
ekologicznego
oraz Ministerstwo Spraw
tĞǁŶħƚƌǌŶǇĐŚŝĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ

ϭϰϰϲϯϰ͕ϬϬǌų

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

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ
Lp

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
lub akcji w
kapitale

йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ

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

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

1 ĂŬųĂĚhďĞǌƉŝĞĐǌĞŷ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ

1

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ;ǌ͘h͘ǌϮϬϬϵƌ͘EƌϭϱϮ͕ƉŽǌ͘ϭϮϮϯ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘ͿůƵď
ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ;ǌ͘h͘EƌϮϴϱ͕ƉŽǌ͘ϮϴϱϮͿ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

ǌǇƚĞůŶǇƉŽĚƉŝƐŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
ůƵďƉŽĚƉŝƐǇŽƐſďƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽ
ƐŬųĂĚĂŶŝĂŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO

0DUHN-DVLĔVNL

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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