Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW UL. WYŻYNNA 20 56 20-560 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Stowarzyszenie powołanezostalo naczas nieokreslony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01-01-2018 do 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie wdającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 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
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, stosowanych również dla potrzeb podatkowych.
Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. W jego skład wchodzą miesięczne okresy sprawozdawcze. Na koniec każdego
miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald ksiegi głownej- zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy o rachunkowości.
Zdarzenia na kontach księgi głownej grupuje się, a konta księgi głównej podbudowuje się ewidencją szczegołową. Stowarzyszenie jako
jednostka realizująca cele pozytku publicznego sporządza uproszczone sprawozdanie finasowe wg. załacznika 6 ustawy o rachunkowości.
Aktywa i pasywa wycenia się w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości.
Ewidencje o rozliczenie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4, a następnie przenosi się na konta zespołu 5, z
podziałem na koszty związane z celami statutowymi i administracyjnymi. Rachunek zysków i strat sporządza się w postaci przewidzianej w
załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości. Dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów, do aktywów i pasywów danego miesiąca
zaliczane są przychody lub koszty dotyczące przyszłych okresów. Aktywowanie rozliczeń międzyokresowych następuje zgodnie z art. 39 ust. 1
i ust. 3 ustawy o rachunkowości.
Zasady ewidencjonowania środków trwałych:
- przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10000 zł odpisuje się w miesiącu ich
zakupu w koszty działaności, której mają służyć jako zużycie materiałów;
- przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10000 zł, zalicza się do środków trwałych
i amortyzuje metoda liniową według stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prywatnych,
- wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 10000 zł zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych i
amortyzuje się w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przekazania do używania.
Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według stawek podatkowych.
Zakup materiałów odpisuje się w koszty pod datą ich zakupu.
W przypadku uzasadnionego braku mozliwości zewnetrznych obcych dowodów źródłowych wystawia się każdorazowo tzw. dowód
zastępczy, w postaci podpisanego przez kierownika właściwego potwierdzającego dokonanie dostawy lub wykonania obcej usługi na rzecz
Stowarzyszenia.
W myśl art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finasowy składają się wyniki:
- z działaności statutowej (podstawowej);
- wyniki z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

Druk: NIW-CRSO

- wyniki operacji finasowych;
- obowiązkowe obciążenia wyniku finasowego z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim związanych.

Data sporządzenia: 2019-03-28
Data zatwierdzenia: 2019-05-29
Monika Kotowicz

Mateusz Gortat, Ewelina Buczek, Małgorzata Sęczkowska, Dariusz
Wolski, Agata Kobyłka

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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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

76 642,26

60 100,62

0,00

0,00

76 642,26

60 100,62

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

79 245,31

139 781,44

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

2 345,24

2 624,04

III.

Inwestycje krótkoterminowe

76 329,07

136 151,78

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

571,00

1 005,62

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

155 887,57

199 882,06

136 757,26

188 343,19

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

173 132,49

136 757,26

IV.

Zysk (strata) netto

-36 375,23

51 585,93

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

19 130,31

11 538,87

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

8 310,11

9 463,87

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

10 820,20

2 075,00

155 887,57

199 882,06

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-05-29

Monika Kotowicz

0DWHXV]*RUWDW(ZHOLQD%XF]HN0DáJRU]DWD6ĊF]NRZVND
'DULXV]:ROVNL$JDWD.RE\áND

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

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

230 955,05

236 855,46

I.

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

181 597,25

168 361,26

II.

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

49 357,80

68 494,20

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

263 672,45

177 068,33

I.

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

205 712,57

101 298,17

II.

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

57 959,88

75 770,16

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

-32 717,40

59 787,13

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

9 051,52

H.

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

-32 717,40

50 735,61

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,11

420,02

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

3 717,37

0,04

K.

Przychody finansowe

59,71

433,03

L.

Koszty finansowe

0,28

2,69

M.

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

-36 375,23

51 585,93

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-36 375,23

51 585,93

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-05-29

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

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

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
Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie nie ma zaciągniętych zobowiązań finasowych.
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
Na dzień 31.12.2018 Stowarzyszenie nie ma udzielonych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Stan środków trwałych brutto na pierwszy dzień roku obrotowego: 153 825,80 zł w tym: urządzenia techniczne i maszyny 98 708,80 zł, środki
transportu 5 500,00 zł, inne środki trwałe 49 617 zł.
Przychody środków trwałych w roku obrotowym: 0,00 zł
Rozchody środków trwałych w roku obrotowym: 0,00 zł
Stan środków trwałych brutto na ostani dzień roku obrotowego: 153 825,80 zł, w tym: urządzenia techniczne i maszyny 98 708,80 zł, środki
transportu 5 500,00 zł, inne środki trwałe 49 617,00 zł
Stan umorzenia na pierewszy dzień roku obrotowego: 77 183,54 zł, w tym: urządzenia techniczne i maszyny 23 716,40 zł, środki transportu 3
850,14 zł, inne środki trwałe 49 617,00 zł.
Amortyzacja za rok obrotowy: 16 541,64 zł, w tym: urządzenia techniczne i maszyny 15 441,60 zł, środki transportu 1 100,04 zł, inne środki
trwałe 0,00 zł.
Zmniejszenie umorzenia w roku obrotowym nie wystąpiło.
Stan umorzenia na ostatni dzień roku obrotowego: 93 725,18 zł, w tym urządzenia techniczne i maszyny 39 158,00 zł, środki transportu 4
950,18 zł, inne środki trwałe 49 617,00 zł.
Wartość środków trwałych na początek okresu: 76 642,26 zł, w tym: urządzenia techniczne i maszyny 74 992,40 zł, środki transportu 1
649,89 zł.
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu: 60 100,62 zł, w tym: urządzenia techniczne i maszyny 59 550,80 zł, środki transportu
549,82 zł, inne środki trwałe 0,00 zł.

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
Składki członkowskie: 314,00 zł
Darowizyny pieniężne: 1 139,66 zł
Przychody ze zbiórek publicznych: 3 107,16 zł
Przychody z 1% podatku od osób fizycznych: 163 800,44 zł
Przychody z odpłatnej działaności statutowej: 68 494,20 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty w podziale na cele statutowe:
Druk: NIW-CRSO

Wsparcie bezdomnych zwierząt: 25 449,88 zł
Działaność wolontariatu dla bezdomnych zwierząt: 31 876,18 zł
Działaność wydawnicza: 17 412,33 zł
Wsparcie młodzieży i studentów: 1 913,37 zł
Bezpłatne zajęcia dla maturzystów: 11 292,70 zł
Promocja ekologii, zdrowia i rozowju naukowego: 13 353,71 zł
Odpłatna działaność statutowa (organizacja kursów, szkoleń, konferencji naukowych): 75 770,16 zł
Koszty w podziale według rodzaju:
Amortyzacja: 16 541,64 zł
Zurzycie materiałów i energii: 16 264,54 zł
Usługi obce: 24 726,37 zł
Podatki i opłaty: 774,20 zł
Wynagrodzenia: 95 872,39 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 15 603,54 zł
Pozostałe koszty rodzajowe: 16 337,17 zł

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
W roku obrotowym Stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 163 800,44 zł.
W roku obrotowym środki pochodzące z 1% wydatkowano na:
- wsparcie bezdomnych zwierząt: 7 245,39 zł;
- działaność wolontariatu dla bezdomnych zwierząt: 25 095,26 zł;
- działaność wydawniczą: 17 412,33 zł;
- organizację konferencji naukowych: 2 717,24 zł;
- wsparcie młodziezy i studentów: 1 913,37 zł;
- organizację bezpłatnych zajęć dla maturzystów: 11 292,70 zł;
- działania promujące ekologię, ochonę zdorwia i rozwój naukowy: 13 103,71 zł;
- dofinasowanie odpłatnej działaności finasowej (realizacja kursow, szkoleń, konferencji naukowych): 7 051,09 zł;
- koszty ogólne: 7 928,88 zł.
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
Druk: NIW-CRSO

Nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2019-03-28
Data zatwierdzenia: 2019-05-29
Monika Kotowicz

Mateusz Gortat, Ewelina Buczek, Małgorzata Sęczkowska, Dariusz
Wolski, Agata Kobyłka

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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Data zamieszczenia sprawozdania

2019-07-11
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1. Nazwa organizacji

^dKtZz^E/DBKz,Eh<KtMt

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina LUBLIN

hůŝĐĂh>͘tzzEE

Nr domu 20

Nr lokalu 56

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ>h>/E

Kod pocztowy 20-560

Poczta LUBLIN

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail kontakt@naukowcy.org.pl

POLSKA

Województwo

LUBELSKIE

Powiat LUBLIN

Strona www www.naukowcy.org.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

06078285200000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

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

0000304247

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Mateusz Gortat

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

DĂųŐŽƌǌĂƚĂ^ħĐǌŬŽǁƐŬĂ

^ĞŬƌĞƚĂƌǌĂƌǌČĚƵ

TAK

Ewelina Buczak

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Dariusz Wolski

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

ŐĂƚĂ<ŽďǇųŬĂ

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Katarzyna Putowska

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ

TAK

DŝĐŚĂų^ĐŚƵůǌ

ǌųŽŶĞŬ

TAK

ůĞŬƐĂŶĚƌĂBŽƑ

ǌųŽŶĞŬ

TAK

Wpisany do KRS
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ĞůĂŵŝ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƐČĚǌŝĂųĂŶŝĂƵŬŝĞƌƵŶŬŽǁĂŶĞŶĂ͗
1ͿƉŽŐųħďŝĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇĐǌųŽŶŬſǁ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͖
2) popularyzacje wiedzy z dziedzin przyrodniczych i medyczne;
3ͿĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌƐƚƵĚĞŶƚſǁ͖
4ͿƉƌŽŵŽĐũĂǌĚƌŽǁĞŐŽƐƚǇůƵǏǇĐŝĂ͖
5ͿƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞĞŬŽůŽŐŝŝ͕ŽĐŚƌŽŶǇƌŽƑůŝŶŝǌǁŝĞƌǌČƚŽƌĂǌŽĐŚƌŽŶǇ
dziedzictwa przyrodniczego;
6ͿǁƐƉŽŵĂŐĂŶŝĞŵųŽĚǌŝĞǏǇǁŶĂƵĐĞ͖
7ͿƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞƌŽǌǁŽũƵŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶĞŐŽĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͖
8) wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych;
9ͿǌĂĐŚħĐĂŶŝĞŵųŽĚǌŝĞǏǇĚŽƉŽĚũħĐŝĂƐƚƵĚŝſǁŶĂŬŝĞƌƵŶŬĂĐŚ
przyrodniczych;
10ͿƉƌŽŵŽĐũħǌĂǁŽĚſǁŽƉƌŽĨŝůƵƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌǇŵŝŵĞĚǇĐǌŶǇŵ͘

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1ͿƌĞŐƵůĂƌŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂƐǁŽŝĐŚĐǌųŽŶŬſǁ͖
2ͿŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞǁǇŬųĂĚſǁ͕ĚǇƐŬƵƐũŝ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͖
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji 3) organizowanie akcji i happeningów;
4ͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇĚĂǁŶŝĐǌČŝǁǇƐƚĂǁŝĞŶŶŝĐǌČ͖
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ 5ͿƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĂŶŝĞƐƉŽƚŬĂŷǌŵųŽĚǌŝĞǏČƐǌŬŽůŶČ͖
6ͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĚŽƌĂĚĐǌĞũŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũĚůĂƐƚƵĚĞŶƚſǁ͖
podstawie statutu organizacji)
7) udzielanie pomocy finansowej studentom i doktorantom;
8ͿĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞďĂĚĂŷŶĂƵŬŽǁǇĐŚ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝŶĂƵŬŽǁǇĐŚŽƌĂǌŝŶŶǇĐŚ
ŝŶŝĐũĂƚǇǁŵĂũČĐǇĐŚŶĂĐĞůƵƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĞŶŝĞŝƌŽǌǁſũŶĂƵŬƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌǇĐŚ͖
9ͿŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞƐǌŬŽůĞŷŝŬƵƌƐſǁƉŽĚŶŽƐǌČĐǇĐŚŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞǁǌĂǁŽĚĂĐŚ
przyrodniczych i medycznych;
10ͿǁƐƉĂƌĐŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞŝƌǌĞĐǌŽǁĞŝŶƐƚǇƚƵĐũŝƉŽŵĂŐĂũČĐǇĐŚďĞǌĚŽŵŶǇŵ
ǌǁŝĞƌǌħƚŽŵ͖
11ͿƉŽŵŽĐďĞǌĚŽŵŶǇŵǌǁŝĞƌǌħƚŽŵ͖
12ͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝŶŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƐƉƌǌǇũĂũČĐǇĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũŝƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚĐĞůſǁ
Stowarzyszenia.
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞDųŽĚǇĐŚEĂƵŬŽǁĐſǁǁƌŽŬƵ2018ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂųŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌůĂƚƵďŝĞŐųǇĐŚ͘
EĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇŵĚǌŝĂųĂŶŝĞŵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƉŽĚũħƚǇŵǁƌŽŬƵ͕ŬƚſƌĞŐŽĚŽƚǇĐǌǇƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞďǇųŽƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵĚůĂ
ďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚ͘tƌŽŬƵ2018ƉŽĚƉŝƐĂůŝƑŵǇ75ƵŵſǁĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƵƐųƵŐǁŽůŽŶƚĂƌǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚ͘ǁŝĞůŽŵĂ
ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝǁƐƉſųƉƌĂĐƵũĞŵǇũƵǏŽĚǁŝĞůƵůĂƚ͘hŵŽǁǇǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƉŽĚƉŝƐǇǁĂŶĞďǇųǇŶĂŽŬƌĞƐĚųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁǇ
;ǌĂǌǁǇĐǌĂũŽďĞũŵƵũČĐǇĐŚŽŬƌĞƐƉŽŶĂĚƚƌǌǇŵŝĞƐŝČĐĞͿ͘tŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞǁƌĂŵĂĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂƐǁŽŝĐŚƵƐųƵŐƉƌǌĞĐŚŽĚǌČƵŶĂƐ
ƉƌǌĞƐǌŬŽůĞŶŝĞǌǌĂŬƌĞƐƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝŚŝŐŝĞŶǇƉƌĂĐǇŽƌĂǌƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞƐǌŬŽůĞŶŝĞǌǌĂŬƌĞƐƵƉƌĂĐǇǁƐĐŚƌŽŶŝƐŬƵĚůĂ
ďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚ͘tǇďƌĂŶŝǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČ͕ƌſǁŶŝĞǏǁƐǌŬŽůĞŶŝĂĐŚĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚ͕ƉŽĚŶŽƐǌČĐǇĐŚŝĐŚŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞ
ĚŽƉƌĂĐǇǁ^ĐŚƌŽŶŝƐŬƵ͘tŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĚǌŝĂųĂŐųſǁŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌ^ĐŚƌŽŶŝƐŬĂĚůĂĞǌĚŽŵŶǇĐŚǁŝĞƌǌČƚǁ>ƵďůŝŶŝĞƉƌǌǇƵů͘
Metalurgicznej 5ŶĂůĞǏČĐĞŐŽĚŽ'ŵŝŶǇ>ƵďůŝŶ͘EĂĐŽĚǌŝĞŷǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞǌĂũŵƵũČƐŝħŽƉŝĞŬČŶĂĚǌǁŝĞƌǌħƚĂŵŝ͕ƐƉƌǌČƚĂŶŝĞŵǁ
ŬŽũĐĂĐŚ͕ǌĂďŝĞŐĂŵŝŚŝŐŝĞŶŝĐǌŶǇŵŝŝŬŽƐŵĞƚǇĐǌŶǇŵŝ͕ďŝŽƌČƵĚǌŝĂųǁůĞĐǌĞŶŝƵǌǁŝĞƌǌČƚ͕ŬĂƌŵŝĞŶŝĞŵ͘WŽŶĂĚƚŽǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞ
ǌĂũŵƵũČƐŝħƐŽĐũĂůŝǌĂĐũČŝƐǌŬŽůĞŶŝĞŵǌǁŝĞƌǌČƚ͘tŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞƉƌŽǁĂĚǌČƌſǁŶŝĞǏǁŝǌǇƚǇƉŽĂĚŽƉĐǇũŶĞǁĞƌǇĨŝŬƵũČĐǁĂƌƵŶŬŝǁ
ũĂŬŝĐŚƉƌǌĞƚƌǌǇŵǇǁĂŶĞƐČĂĚŽƉƚŽǁĂŶĞǌǁŝĞƌǌħƚĂŝƐųƵǏČĐĨĂĐŚŽǁČƉŽŵŽĐČƉƌǌǇƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵƉƌŽďůĞŵſǁǁĚŽŵĂĐŚ
adopcyjnych.
<ŽůĞũŶǇŵĚǌŝĂųĂŶŝĞŵƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇŵǁ2018ƌŽŬƵďǇųĂǁƐƉſųƉƌĂĐĂǌĞ^ĐŚƌŽŶŝƐŬŝĞŵĚůĂĞǌĚŽŵŶǇĐŚǁŝĞƌǌČƚǁ>ƵďůŝŶŝĞ͕ŬƚſƌĂ
jest kontynuowana od 2008ƌŽŬƵ͘WŽĚĞũŵŽǁĂůŝƑŵǇƉƌŽũĞŬƚǇŵĂũČĐĞŶĂĐĞůƵƉŽƉƌĂǁħďǇƚƵƉƌǌĞďǇǁĂũČĐǇĐŚǁƐĐŚƌŽŶŝƐŬƵ
ǌǁŝĞƌǌČƚŽƌĂǌƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚŵČĚƌČĂĚŽƉĐũħ͘tƐƉſųŽƌŐĂŶŝǌƵũČĐĚŶŝŽƚǁĂƌƚĞƐĐŚƌŽŶŝƐŬĂ;ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞƌĂǌǁŵŝĞƐŝČĐƵͿ͕ŶĂƐŝ
ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞƉŽĚĞũŵŽǁĂůŝĚǌŝĂųĂŶŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞ;ǁǇŬųĂĚǇ͕ƉŽŬĂǌǇ͕ƐǌŬŽůĞŶŝĂ͕ǁǇƐƚĂǁǇ͕ƉŽƌĂĚǇŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞ͕ŐƌǇŝǌĂďĂǁǇ
ĞĚƵŬĂĐǇũŶĞͿ͘tƌĂǌǌĞ^ĐŚƌŽŶŝƐŬŝĞŵŶĂƐǌtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚďŝĞƌǌĞƵĚǌŝĂųǁůŝĐǌŶǇĐŚŝŵƉƌĞǌĂĐŚƉƌŽŵƵũČĐƐǁŽũĞĚǌŝĂųĂŶŝĂŝƐǌƵŬĂũČĐ
ĚŽŵƵĚůĂǌǁŝĞƌǌČƚ;ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞǌŶŝĐŚƚŽ͗KKŵŝŬŽųĂũŬŝǁ^ĐŚƌŽŶŝƐŬƵ͕KKƉĂƌŬ͕<KƉŝŬŶŝŬ͕&ĂůŬŽŶ͕ǌŝĞŷĚǌŝĞĐŬĂͿ͘:ĞƐƚĞƑŵǇ
ƌſǁŶŝĞǏǌĂƉƌĂƐǌĂŶŝŶĂŝŵƉƌĞǌǇŽƐŝĞĚůŽǁĞ͕ŐĚǌŝĞƉƌŽŵƵũĞŵǇŵČĚƌČĂĚŽƉĐũħƉƐſǁŝŬŽƚſǁ͘t2018 roku Stowarzyszenie w
ƉŽƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵǌĞ^ƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶČWƌǌǇĐŚŽĚŶŝČĚůĂǁŝĞƌǌČƚW/>/tdǁ>ƵďůŝŶŝĞ͕ďħĚČĐČWƌŽǁĂĚǌČĐǇŵ^ĐŚƌŽŶŝƐŬŽĚůĂ
ĞǌĚŽŵŶǇĐŚǁŝĞƌǌČƚǁ>ƵďůŝŶŝĞƌĞĂůŝǌŽǁĂųŽƉƌŽũĞŬƚ͕ŬƚſƌǇĐŚĐĞůĞŵďǇųĂƉƌŽĨŝůĂŬƚǇŬĂǌĚƌŽǁŝĂďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚŝƉŽƉƌĂǁĂ
ŝĐŚďǇƚƵ͘tƚǇĐŚĚǌŝĂųĂŷǌĂŬƵƉŝŽŶŽŵ͘ŝŶ͘ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞƚĞƐƚǇŵĞĚǇĐǌŶĞĚŽĚŝĂŐŶŽƐƚǇŬŝĐŚŽƌſďƵǌǁŝĞƌǌČƚŽƌĂǌůĞŬŝŝƑƌŽĚŬŝ
ŚŝŐŝĞŶŝĐǌŶĞĚůĂƉƐſǁŝŬŽƚſǁ͘tƚǇŵƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǁƉŽƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵǌĞ^ĐŚƌŽŶŝƐŬŝĞŵƉŽƐƚĂŶŽǁŝųŽĚŽŬŽŶĂđǌĂŬƵƉƵƐƉƌǌħƚƵ
ĚŽǌĂďƵĚŽǁǇƉŽƐŝĂĚĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌŶĂƐĂƉŽǌŽƐƚĂũČĐĞŐŽŶĂƚĞƌĞŶŝĞ^ĐŚƌŽŶŝƐŬĂĚůĂĞǌĚŽŵŶǇĐŚǁŝĞƌǌČƚǁ>ƵďůŝŶŝĞĂƉĂƌĂƚƵZd'
;ǁĂƌƚŽƑđǌĂďƵĚŽǁǇ͗4 920,00ǌųͿ͘EĂǌĂŬƵƉďƵĚĚůĂƉƐſǁ͕ŵĂƚĞƌŝĂųſǁĚŽŶĂƉƌĂǁǇďŽŬƐſǁŽƌĂǌǁħǏǇĚŽĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĂďŽŬƐſǁǁ
2018ƌŽŬƵǁǇĚĂůŝƑŵǇ5 226,22ǌų͘ĂŬƵƉŝůŝƑŵǇƌſǁŶŝĞǏŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĞĚŽŶĂŵŝŽƚƵǁǇƐƚĂǁŽǁĞŐŽ;458,55ǌųͿ͕ƐƉƌǌħƚĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇ͕
ŬƚſƌǇǁǇŬŽƌǌǇƐƚƵũĞŵǇĚŽƌŽďŝĞŶŝĂǌĚũħđŶĂƉŽƌƚĂůĞƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝŽǁĞ͕ŬƚſƌĞƉƌŽǁĂĚǌŝŵǇ; 608,02ǌųͿ͘tƚǇŵƌŽŬƵǌĂŬƵƉŝůŝƑŵǇĚŽ
naszego stoiska wystawowego monitor (2974,11ǌųͿ͘tǇĚĂƚŬŽǁĂůŝƑŵǇƌſǁŶŝĞǏƉŝĞŶŝČĚǌĞŶĂǌĂŬƵƉŽĚǌŝĞǏǇŽĐŚƌŽŶŶĞũĚůĂ
ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ͘^ĨŝŶĂŶƐŽǁĂůŝƑŵǇǌĂďŝĞŐĐŚŝƌƵƌŐŝĐǌŶǇĚůĂƉƐĂƉƌǌĞďǇǁĂũČĐĞŐŽǁ^ĐŚƌŽŶŝƐŬƵǁ>ƵďĞůƐŬŝĞũWŽůŝŬůŝŶŝĐĞ
Weterynaryjnej w kwocie 2 100,00ǌų͘
ǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇĚĂǁŶŝĐǌĂƚŽŬŽůĞũŶǇĐĞůƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇǁ2018 roku. Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe pt. Nauki
WƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌĞ͘ǌĂƐŽƉŝƐŵŽŽĚŬŝůŬƵůĂƚǁŝĚŶŝĞũĞŶĂůŝƑĐŝĞĐǌĂƐŽƉŝƐŵƉƵŶŬƚŽǁĂŶǇĐŚƉƵďůŝŬŽǁĂŶĞũƉƌǌĞǌDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǁŽEĂƵŬŝŝ
^ǌŬŽůŶŝĐƚǁĂtǇǏƐǌĞŐŽǌŶŽƚČ2ƉƵŶŬƚǇ͘WŽŶĂĚƚŽĐǌĂƐŽƉŝƐŵŽǌŶĂũĚƵũĞƐŝħǁďĂǌĂĐŚŶĂƵŬŽǁǇĐŚ͗//tŽƌůĚŽĨ:ŽƵƌŶĂůƐ͕ďĂǌŝĞ
'ZKŽƌĂǌWŽůƐŬŝĞũŝďůŝŽŐƌĂĨŝŝEĂƵŬŽǁĞũ͘ǌĂƐŽƉŝƐŵŽĚŽƐƚħƉŶĞũĞƐƚǁƐǇƐƚĞŵŝĞŽƉĞŶƐĐŝĞŶĐĞ;ďĞǌƉųĂƚŶŝĞ͕ĚŽƐƚħƉŽƚǁĂƌƚǇͿ͘
ĞůĞŵĐǌĂƐŽƉŝƐŵĂũĞƐƚƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĞƉƵďůŝŬĂĐũŝďĂĚĂŷŽƌĂǌĂƌƚǇŬƵųſǁƉƌǌĞŐůČĚŽǁǇĐŚŵųŽĚǇŵŶĂƵŬŽǁĐŽŵŽƌĂǌƉŽƉƵůĂƌǇǌĂĐũĂ
nauki. Ponadto w 2018ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǁǇĚĂųŽŬƐŝČǏŬħĂďƐƚƌĂŬƚſǁ&DW2018- wydawnictwo pokonferencyjne.
&ŽƌƵŵDųŽĚǇĐŚWƌǌǇƌŽĚŶŝŬſǁ͕ƚŽŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĂŶĂƵŬŽǁĂŽǌĂƐŝħŐƵŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝŵ͘ĞůĞŵŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝũĞƐƚŝŶƚĞŐƌĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ
ŶĂƵŬŽǁĞũŽƌĂǌƉŽƉƵůĂƌǇǌĂĐũĂďĂĚĂŷŶĂƵŬŽǁǇĐŚ͘
tƐƉĂƌĐŝĞŵųŽĚǌŝĞǏǇŝƐƚƵĚĞŶƚſǁ͘t2018ƌŽŬƵ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǁƐƉŝĞƌĂųŽƌŽǌǁſũŵųŽĚǌŝĞǏǇƉŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħďĞǌƉųĂƚŶǇĐŚ
ǌĂũħđĚůĂŵĂƚƵƌǌǇƐƚſǁƉƚ͘dƌĞŶŝŶŐƉƌǌĞĚŵĂƚƵƌČǌďŝŽůŽŐŝŝŝĐŚĞŵŝŝ͘tƌŽŬƵ 2018ŽĚďǇųǇƐŝħĚǁŝĞĞĚǇĐũĞǌĂũħđƉƌǌǇŐŽƚŽǁƵũČĐǇĐŚ
do matury w 2018ƌŽŬƵ;ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƚǇĐǌĞŷʹŬǁŝĞĐŝĞŷͿŽƌĂǌĚŽŵĂƚƵƌǇǁ2019ƌŽŬƵ;ǁŽŬƌĞƐŝĞƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬʹŐƌƵĚǌŝĞŷͿ͘
WŽŶĂĚƚŽƌĞĂůŝǌŽǁĂůŝƑŵǇƐƉŽƚŬĂŶŝĂĚůĂƵĐǌŶŝſǁƐǌŬſųƑƌĞĚŶŝĐŚ͕ŶĂŬƚſƌǇĐŚƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĂŶŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬħŬŝĞƌƵŶŬſǁƐƚƵĚŝſǁŶĂ
ƵĐǌĞůŶŝĂĐŚǁǇǏƐǌǇĐŚŽƌĂǌƉĞƌƐƉĞŬƚǇǁǇǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ͘
WƌŽŵŽĐũĂĞŬŽůŽŐŝŝ͕ǌĚƌŽǁŝĂŝƌŽǌǁŽũƵŶĂƵŬŽǁĞŐŽƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƉŽĚĞũŵƵũĞƐŝħŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĂŬĐũŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ
ŶĂƉŽƌƚĂůĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝŽǁǇĐŚŽƌĂǌǁŝŶƚĞƌŶĞĐŝĞƉŽƉƵůĂƌǇǌƵũČĐǇĐŚŶĂƵŬħ͕ĞŬŽůŽŐŝĞŝŽĐŚƌŽŶħǌĚƌŽǁŝĂ͘WŽŶĂĚƚŽǁ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞƐČƐƉŽƚŬĂŶŝĂŶĂƵŬŽǁĞŝĚĞďĂƚǇ͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƚĞǏǁƐƉſųƉƌĂĐƵũČĐǌŶĂƵŬŽǁĐĂŵŝƉƌŽǁĂĚǌŝ
badania i uczestniczy w wydarzeniach naukowych.
Stowarzyszenie w 2018ƌŽŬƵŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųŽŶĂƐƚħƉƵũČĐĞŬƵƌƐǇ͗^ĂŶŝƚĂƌŝƵƐǌƐǌƉŝƚĂůŶǇ͕WƐǇĐŚŽĚŝĞƚĞƚǇŬ͕dŽǁĂƌŽǌŶĂǁƐƚǁŽǌŝĞůĂƌƐŬŝĞ͘
BČĐǌŶŝĞǁ2017ǌŶĂƐǌǇĐŚƵƐųƵŐƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚƐŬŽƌǌǇƐƚĂųŽ89 osób.
ŽƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŶĂũŵƵũĞůŽŬĂůǁ>ƵďůŝŶŝĞ͕ǁŬƚſƌǇŵǌŶĂũĚƵũĞƐŝħƐĂůĂƐǌŬŽůĞŶŝŽǁŽͲǁǇŬųĂĚŽǁĂ͕
ŵĂųĂƐĂůĂĚŽƐƉŽƚŬĂŷǌĂƌǌČĚƵ͕ƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĞƐŽĐũĂůŶĞ͘WŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂƚĞǁǇŬŽƌǌǇƐƚǇǁĂŶĞƐČƌſǁŶŝĞǏĚŽƐƉŽƚŬĂŷtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͘
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ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ w okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

500

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

Osoby prawne

1

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

ǁŝĞƌǌħƚĂǁ^ĐŚƌŽŶŝƐŬƵĚůĂĞǌĚŽŵŶǇĐŚǁŝĞƌǌČƚǁ>ƵďůŝŶŝĞ͘

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

1

tƐƉĂƌĐŝĞďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚďǇƚƵũČĐǇĐŚǁ
Schronisku oraz organizacja i administracja
tŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͘tƌĂŵĂĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũŝƚĞŐŽĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂůŝƑŵǇĚǌŝĞůŶŽƑđtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵĚůĂ
ďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚ͕ŬƚſƌĞŐŽĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ
ƌĞŐƵůĂƌŶŝĞǁƐƉŝĞƌĂũČƐǁŽũČƉƌĂĐČǌǁŝĞƌǌħƚĂǁ
^ĐŚƌŽŶŝƐŬƵ͘ŽŽďŽǁŝČǌŬſǁǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
ǌĂůŝĐǌĂƐŝħ͗ĚďĂŶŝĞŽŚŝŐŝĞŶħǌǁŝĞƌǌČƚ͖
wyprowadzanie psów na spacery; zabawa ze
ǌǁŝĞƌǌħƚĂŵŝ͖ƉƌĂĐĞƉŽƌǌČĚŬŽǁĞǁďŽŬƐĂĐŚ͖
ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĞǌĚũħđŝŽƉŝƐſǁǌǁŝĞƌǌČƚĚŽŐĂůĞƌŝŝ
internetowej, organizacja imprez i happeningów
ƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚĂĚŽƉĐũħǌǁŝĞƌǌČƚ͖ƉŽŵŽĐǁ
ŐĂďŝŶĞĐŝĞǁĞƚĞƌǇŶĂƌǇũŶǇŵ͖ƐǌŬŽůĞŶŝĞǌǁŝĞƌǌČƚǁ
zakresie podstawowych komend i oduczania
ŶŝĞƉƌĂǁŝĚųŽǁǇĐŚǌĂĐŚŽǁĂŷ͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ
ĞŬŽůŽŐŝĂŝŽĐŚƌŽŶĂǌǁŝĞƌǌČƚŽƌĂǌ
wspiera w funkcjonowanie Schroniska dla
94.99.Z
ochrona dziedzictwa przyrodniczego
ĞǌĚŽŵŶǇĐŚǁŝĞƌǌČƚƉŽƉƌǌĞǌǌĂŬƵƉĂ
ŶĂƐƚħƉŶŝĞƵĚŽƐƚħƉŶŝĞŶŝĞůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĞŬĂƌŵǇ͕
ůĞŬſǁ͕ƐƉƌǌħƚſǁŬŽƐŵĞƚǇĐǌŶǇĐŚŝŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚ͕
ŵĂƚĞƌŝĂųſǁƌĞŵŽŶƚŽǁǇĐŚ͕ƉŽŬƌǇǁĂŵǇŬŽƐǌƚǇ
ůĞĐǌĞŶŝĂƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞŐŽǌǁŝĞƌǌČƚǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
ŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑĐŝƐŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌŽƉŝĞŬŝǁĞƚĞƌǇŶĂƌǌĂ
ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇ͘tŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĚŽŬųĂĚĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚ
ƐƚĂƌĂŷǁƉƌŽŵŽĐũŝŵČĚƌĞũĂĚŽƉĐũŝ;ŽƌŐĂŶŝǌƵũĞŵǇ
ůƵďǁƐƉſųŽƌŐĂŶŝǌƵũĞŵǇŬĂŵƉĂŶŝĞ͕ƉŝŬŶŝŬŝŝ
ƐƉŽƚŬĂŶŝĂŶĂŬƚſƌǇĐŚƵĐǌǇŵǇũĂŬŽďĐŚŽĚǌŝđƐŝħ
ǌĞǌǁŝĞƌǌħƚĂŵŝ͕ũĂŬĚďĂđŽŝĐŚƉƌĂǁĂ͕ƉŽŵĂŐĂŵǇ
ĚŽďƌĂđŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞǌǁŝĞƌǌħĚŽŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŝ
ŽĐǌĞŬŝǁĂŷƉŽƚĞŶĐũĂůŶĞŐŽǁųĂƑĐŝĐŝĞůĂͿ͘
WƌŽǁĂĚǌŝŵǇƌſǁŶŝĞǏŬĂŵƉĂŶŝĞƉƌŽŵƵũČĐĞ
ĂĚŽƉĐũħƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚ;ƵůŽƚŬŝ͕
banery).
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Popularyzacja wiedzy z dziedzin przyrodniczych i
medycznych
tƌĂŵĂĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũŝƚĞŐŽĚǌŝĂųĂŶŝĂ
Stowarzyszenie wydaje w trybie open access
;ďĞǌƉųĂƚŶǇĚŽƐƚħƉͿĐǌĂƐŽƉŝƐŵŽŶĂƵŬŽǁĞEĂƵŬŝ
Przyrodnicze. Widnieje ono w wykazie
czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i
^ǌŬŽůŶŝĐƚǁĂtǇǏƐǌĞŐŽ;ůŝƐƚĂ͕2 pkt.) oraz jest
indeksowane w bazie Index Copernicus. W
ĐǌĂƐŽƉŝƑŵŝĞƉƵďůŝŬŽǁĂŶĞƐČĂƌƚǇŬƵųǇǌǌĂŬƌĞƐƵ
nauk przyrodniczych i medycznych. Celem
ǁǇĚĂǁĂŶŝĂĐǌĂƐŽƉŝƐŵĂďǇųŽƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĞ
58.14.Z
ŵųŽĚǇĐŚĂĚĞƉƚŽŵŶĂƵŬŝ͕ƉƵďůŝŬĂĐũħƉƌĂĐ
ŶĂƵŬŽǁǇĐŚǁƉŽůƐŬŝŵŝďĞǌƉųĂƚŶǇŵĐǌĂƐŽƉŝƑŵŝĞ
ĂũĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞƉŽƉƵůĂƌǇǌŽǁĂŶŝĞďĂĚĂŷŵųŽĚǇĐŚ
ŶĂƵŬŽǁĐſǁ͘ƵǁĂŐŝŶĂďƌĂŬŽƉųĂƚǌĂŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞ
ǌĐǌĂƐŽƉŝƐŵĂŵŽǏĞŽŶŽĚŽƚƌǌĞđĚŽǁŝħŬƐǌĞũ
rzeszy czytelników. Czasopismo dodatkowo jest
ĚŽƐƚħƉŶĞǁǁŽůŶǇŵĚŽƐƚħƉŝĞŶĂƉŽƉƵůĂƌŶǇĐŚ
serwisach e-pracy. Czasopismo wydawane jest w
ĨŽƌŵŝĞŬǁĂƌƚĂůŶŝŬĂ͘ƌƚǇŬƵųƵǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂ
ƐƚƌĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁũħǌǇŬƵĂŶŐŝĞůƐŬŝŵŵĂũČǌĂƐŝħŐ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇ͘

ϭϳϰϭϮ͕ϯϯǌų

ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ
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3

ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ

tƐƉŽŵĂŐĂŶŝĞŵųŽĚǌŝĞǏǇŝƐƚƵĚĞŶƚſǁǁŶĂƵĐĞ
tƌĂŵĂĐŚƚĞŐŽĚǌŝĂųĂŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂůŝƑŵǇŬƵƌƐǇ
ƉƌǌĞĚŵĂƚƵƌĂůŶĞĚůĂƵĐǌŶŝſǁƐǌŬſųƑƌĞĚŶŝĐŚǌ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂůƵďĞůƐŬŝĞŐŽ͘hĚǌŝĂųǁǌĂũħĐŝĂĐŚďǇų
ďĞǌƉųĂƚŶǇ͘hĐǌŶŝŽǁŝĞŵŝĞůŝĚŽǁǇďŽƌƵĚǁĂ
ŬƵƌƐǇ͗ǌďŝŽůŽŐŝŝŝͬůƵďǌĐŚĞŵŝŝ͘ĂũħĐŝĂ
ŽďĞũŵŽǁĂųǇŵĂƚĞƌŝĂųǁǇŵĂŐĂŶǇŶĂĞŐǌĂŵŝŶŝĞ
ĚŽũƌǌĂųŽƑĐŝǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚſǁ͘
ĂũħĐŝĂŽĚďǇǁĂųǇƐŝħǁ^ĂůŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁ>ƵďůŝŶŝĞ͘tǁĂƌƐǌƚĂƚĂĐŚƵĚǌŝĂų 82.30.Z
ǁǌŝħųĂŵųŽĚǌŝĞǏǌ>ƵďůŝŶĂŽƌĂǌŝŶŶǇĐŚ
ŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝ͘ĂũħĐŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇǁĨŽƌŵŝĞ
ǁǇŬųĂĚƵǁǌďŽŐĂĐŽŶĞŐŽŽŵĂƚĞƌŝĂųǇ
audiowizualne (filmy, grafiki, nagrania).
DĂƚƵƌǌǇƑĐŝŽĚǁŝĞůƵůĂƚĚŽĐĞŶŝĂũČŶĂƐǌĞŬƵƌƐǇ
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁƵũČĐĞĚŽŵĂƚƵƌǇ͘WŽŶĂĚƚŽ
Stowarzyszenie wynajmuje lokal, w którym
ŽĚďǇǁĂũČƐŝħǁǇŬųĂĚǇŝƐƉŽƚŬĂŶŝĂŵųŽĚǌŝĞǏǇŝ
studentów.

ϭϯϮϬϲ͕Ϭϳǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Popularyzacja wiedzy z dziedzin
przyrodniczych i medycznych.
KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞƐǌŬŽůĞŷŝŬƵƌƐſǁ
ƉŽĚŶŽƐǌČĐǇĐŚŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞǁǌĂǁŽĚĂĐŚ
przyrodniczych i medycznych.
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽƌŐĂŶŝǌƵũĞŽĚƉųĂƚŶŝĞŬƵƌƐǇ
kwalifikacyjne: Sanitariusz Szpitalny,
Towaroznawstwo Zielarskie,
Psychiodietetyka, Rejestratorka Medyczna,
Opiekun osób starszych i przewlekle
ĐŚŽƌǇĐŚ͘WŝĞƌǁƐǌǇǌŬƵƌƐſǁƵŵŽǏůŝǁŝĂ
ƉŽĚũħĐŝĞƉƌĂĐǇǁƉůĂĐſǁŬĂĐŚŽƉŝĞŬŝ
zdrowotnej (szpitale) na stanowisku
sanitariusza szpitalnego. Drugi uprawnia do
wydawania produktów w sklepach
ǌŝĞůĂƌƐŬŝĐŚ͘WŽǌŽƐƚĂųĞƚƌǌǇƐƚĂŶŽǁŝČ
ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČƌŽǌǁſũƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝǌǌĂŬƌĞƐƵ
ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ŶĂƵŬŽǌĚƌŽǁŝƵ͘ǌŝħŬŝŬƵƌƐŽŵ^ųƵĐŚĂĐǌĞ
85.59.B
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ
ŵŽŐČƵǌǇƐŬĂđŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞĚŽƉƌĂĐǇŶĂ
ƐƚĂŶŽǁŝƐŬĂĐŚŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ
ǌŶĂĐǌĞŶŝƵ͘^ƚĂƌǌĞũČĐĞƐŝħƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŽ
ǁǇŵĂŐĂǁǇŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂŶĞũŽƉŝĞŬŝ͕ŬƚſƌČ
ŽƉƌſĐǌůĞŬĂƌǌǇŝƉŝĞůħŐŶŝĂƌĞŬƵǌƵƉĞųŶŝĂ
ŶŝǏƐǌǇƉĞƌƐŽŶĞůŵĞĚǇĐǌŶǇʹsanitariusze
szpitalni, opiekuni osób starszych. Celem
Stowarzyszenia jest promocja zdrowego
ƐƚǇůƵǏǇĐŝĂ͘<ƵƌƐdŽǁĂƌŽǌŶĂǁƐƚǁŽǌŝĞůĂƌƐŬŝĞ
ŽƌĂǌƉƐǇĐŚŽĚŝĞƚĞƚǇŬĂũĞƐƚŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝČŶĂ
ǌŵŝĞŶŝĂũČĐĞƐŝħƚƌĞŶĚǇ͕ƉŽǁƌſƚĚŽ
naturalnych metod leczenia oraz rozwój
wiedzy psychologicznej. Zdobycie
ƵƉƌĂǁŶŝĞŷǌǌĂŬƌĞƐƵƚŽǁĂƌŽǌŶĂǁƐƚǁĂ
ǌŝĞůĂƌƐŬŝĞŐŽƵŵŽǏůŝǁŝĂƉŽĚũħĐŝĞƉƌĂĐǇǁ
sklepie zielarskim i wydawanie produktów
leczniczych.

Druk: NIW-CRSO

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych
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Popularyzacja wiedzy z dziedzin
przyrodniczych i medycznych. W 2018 roku
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųŽŬŽŶĨĞƌĞŶĐũħ
ŶĂƵŬŽǁČŽǌĂƐŝħŐƵŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝŵ&ŽƌƵŵ
DųŽĚǇĐŚWƌǌǇƌŽĚŶŝŬſǁZŽůŶŝĐƚǁŽǇǁŶŽƑđ
Zdrowie. Podczas Konferencji studenci,
ĚŽŬƚŽƌĂŶĐŝŝŵųŽĚǌŝŶĂƵŬŽǁĐǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝůŝ
ϯϬƌĞĨĞƌĂƚſǁ;ǁƚǇŵϰǁũħǌǇŬƵĂŶŐŝĞůƐŬŝŵͿ
oraz zaprezentowali 29 posterów (w tym 7
ǁũħǌǇŬƵĂŶŐŝĞůƐŬŝŵͿ͘WƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶĞƉƌǌĞǌ
ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁďĂĚĂŶŝĂĚŽƚǇĐǌǇųǇƚƌǌĞĐŚ
82.30.Z
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ ŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųſǁƚĞŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚ͗ƌŽůŶŝĐƚǁŽ͕
ǏǇǁŶŽƑđ͕ǌĚƌŽǁŝĞ͘WŽũĂǁŝųǇƐŝħƌſǁŶŝĞǏ
ƉƌĂĐĞŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶĞ͕ŬƚſƌĞųČĐǌǇųǇǁ
ƐŽďŝĞŬŝůŬĂĚǌŝĞĚǌŝŶ͘<ƐŝČǏŬĂĂďƐƚƌĂŬƚſǁ
ǌŽƐƚĂųĂƵĚŽƐƚħƉŶŝŽŶĂǁǁĞƌƐũŝ
elektronicznej na stronie www. W
ǁǇĚĂƌǌĞŶŝƵƵĚǌŝĂųǁǌŝħůŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞϳ
ŽƑƌŽĚŬſǁŶĂƵŬŽǁǇĐŚǌWŽůƐŬŝ͘KƉųĂƚĂǌĂ
ƵĚǌŝĂųǁŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝǁǇŶŽƐŝųĂϱϬͲϭϱϬǌų͘
BČĐǌŶǇƉƌǌǇĐŚſĚŽƉųĂƚǇŬŽŶĨĞƌĞŶĐǇũŶĞũ
ǁǇŶŝſƐųϰϰϭϬ͕ϬϬǌų͘

2

ϯϬϬϬ͕ϬϬǌų

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
ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

ϮϯϳϳϬϴ͕ϱϭǌų
ϭϲϴϯϲϭ͕Ϯϲǌų
ϲϴϰϵϰ͕ϮϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

ϰϯϯ͕Ϭϯǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϰϮϬ͕ϬϮǌų

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

Druk: NIW-CRSO

ϭϲϯϴϬϬ͕ϰϰǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
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w
tym:

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϰϱϲϬ͕ϴϮǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϯϭϰ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϭϭϯϵ͕ϲϲǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϯϭϬϳ͕ϭϲǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϲϵϯϰϳ͕Ϯϱǌų

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

ϮϯϬϵϱϱ͕Ϭϱǌų
ϵϯϳϱϵ͕ϵϳǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 tƐƉĂƌĐŝĞďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚ

ϳϮϰϱ͕ϯϵǌų

2 KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵĚůĂďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚ

ϮϱϬϵϱ͕Ϯϲǌų

3 ǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇĚĂǁŶŝĐǌĂ

ϭϳϰϭϮ͕ϯϯǌų

4 KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝŶĂƵŬŽǁǇĐŚ;ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞĐǌĞƑđĚŽƚ͘ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
statutowej)

Ϯϳϭϳ͕Ϯϰǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 tƐƉĂƌĐŝĞƐĐŚƌŽŶŝƐŬĂĚůĂďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚŝďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
Druk: NIW-CRSO

ϯϮϯϰϬ͕ϲϱǌų

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

ϭϴϲϭϮϮ͕ϱϴǌų

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych
ϵϯϳϱϵ͕ϵϳǌų
9

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϬϭϮϵϴ͕ϭϳǌų

ϳϴϳϴϬ͕ϬϬǌų

ϳϱϳϳϬ͕ϭϲǌų

ϳϬϱϭ͕Ϭϵǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϯ͕ϲϵǌų

e) koszty administracyjne

ϵϬϱϭ͕ϱϮǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕Ϭϰǌų

ϳϵϮϴ͕ϴϴǌų

ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϲϳϬϲϯ͕Ϭϵǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϳϮϳϱ͕ϵϲǌų

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
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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

1 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

1,00 etatów

25 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

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

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

86 osób

2 osób
84 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

]á
]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

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

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ 4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

]á

1DZ\QDJURG]HQLH3UH]HVD=DU]ąGXVNáDGDVLĊSHQVMD
SRGVWDZRZD]W\WXáXXPRZ\RSUDFĊQDNZRWĊ]á
EUXWWRPLHVLĊF]QLHRUD]]W\WXáXXPyZF\ZLOQRSUDQ\FK]
W\WXáXSURZDG]HQLDLOXERUJDQL]DFML]DMĊüZUDPDFK
RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM:\QDJURG]HQLHWRZ
F]ĊĞFLMHVWILQDQVRZDQH]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFL
V]NROHQLRZHMSROHJDMąFHMQDSURZDG]HQLXNXUVyZ
RGSáDWQ\FK

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ
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Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

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

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

2UJDQL]RZDQ\SU]H]6WRZDU]\V]HQLH0áRG\FK1DXNRZFyZ:2/217$5,$7:6&+521,6.8GOD%H]GRPQ\FK
=ZLHU]ąWZ/XEOLQLH]RVWDáQRPLQRZDQ\GRQDJURG\2UGHU3VLHJR6]F]ĊĞFLDRUJDQL]RZDQDSU]H]EUDQĪRZ\
PLHVLĊF]QLN&]WHU\àDS\PDMDURNXZ7HDWU]H&DSLWROZ:DUV]DZLHSRGF]DVRJáRV]HQLDZ\QLNyZNRQNXUVX
RWU]\PDOLĞP\3,(5:6=(0,(-6&(ZNDWHJRULL('8.$&-$7\PVDP\PRGURNXSU]HGVWDZLFLHO
6WRZDU]\V]HQLDVWDáVLĊF]áRQNLHP.DSLWXá\2UGHUX3VLHJR6]F]ĊĞFLD
/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

$JDWD.RE\áND0DWHXV]*RUWDW
'DULXV]:ROVNL0DáJRU]DWD
6ĊF]NRZVND(ZHOLQD.RU]HQLRZVND

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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