STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE
SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI CHMURKA
30-122 KRAKÓW
UL. LUCJANA RYDLA 7
0000073918

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

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

27 501,08

29 161,53

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

27 501,08

29 161,53

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

27 501,08

29 161,53

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

27 501,08

29 161,53

I.

Fundusz statutowy

27 178,89

27 501,08

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

322,19

1 660,45

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

27 501,08

29 161,53

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI CHMURKA UL. LUCJANA RYDLA 7 30122 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy XI Wydział Gospodarczy KRS numer ewidencyjny KRS 0000073918 ; REGON 350702685
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Działalność w ramach Stowarzyszenia datuje się od 1994 roku
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe na okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 rok
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
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam
znane okoliczności, które wykazałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 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
1. aktywa i pasywa wykazane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
2. wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wg cen nabycia, do ich amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w
wykazie stawek amortyzowanych

Data sporządzenia: 2020-03-19
Data zatwierdzenia: 2021-03-11

Krzysztof Kozień - biuro rachunkowe

Małgorzata Turek
Dorota Stalmach
Jolanta Sołtysik

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-03

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 "CHMURKA" nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań uwarunkowanych nie uwzględnionych w bilansie ze
wskazaniem charakteru i formy wierzytalności zabezpieczonych rzeczowo
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 "CHMURKA" nie udzielało członkom organów zarządzających i nadzorujących zaliczek, ani kredytów, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Stowarzyszenie "CHMURKA" posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych :
- środki pieniężne w kasie :
- środki pieniężne w banku :

473,10
28.688,43

RAZEM :

29.161,53

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
Stowarzyszenie "CHMURKA" w 2020 roku osiągnęło następujące przychody :
- składki członkowski określone statutem : 1.410,00
- inne przychody określone statutem :

22.498,40

w tym :
- dotacje

17.700,00

- darowizny z tytułu 1% podatku

4.782,40

- pozostałe dzrowizny

16,00

- pomoc COVID 19

5.358,80

- pozostałe

924,89

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Stowarzyszenie "CHMURKA" poniosło następujące koszty :
- koszty realizacji zadań statutowych: 26.443,48
- pozostałe koszty operacyjne :

2.088,16

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie "CHMURKA" tworzy fundusz statutowy , jest to podstatowy fundusz jednostki tworzony na podstawie statutu
Stowarzyszenia, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.
fundusz statutowy :

23.908,40

wynik finansowy netto roku obrotowego : 3.715,72
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-07-03

RAZEM : 27.624,12
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 jest organizacją pożytku publicznego, uzyskało i poniosło koszty z tytułu 1% podatku dochodowego osób fizycznych
- przychód z 1% : 4.782,40
- koszty na cele statutowe : 26.443,48 tj. turnusy rehabilitacyjno- wypoczynkowe, rehabilitacja, hipoterapia, zajęcia usprawniające w wodzie,
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 przewiduje się zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Data sporządzenia: 2020-03-19
Data zatwierdzenia: 2021-03-11
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

34 011,12

30 159,20

I.

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

30 588,00

23 908,40

II.

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

0,00

0,00

III.

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

3 423,12

6 250,80

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

31 601,42

26 443,48

I.

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

31 601,42

26 443,48

II.

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

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

2 409,70

3 715,72

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

2 119,67

2 088,16

H.

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

290,03

1 627,56

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

32,16

32,89

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M.

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

322,19

1 660,45

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

322,19

1 660,45

'DWDVSRU]ąG]HQLD
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Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2020

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ;ͲͲʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2021-07-03

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI CHMURKA

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina KRAKÓW

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽDBKWK>^</

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. LUCJANA RYDLA

Nr domu 7

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ<Z<Mt

Kod pocztowy 30-122

Poczta KRAKÓW

Nr telefonu 607 658 809

Nr faksu

E-mail
Strona www www.chmurka.org.pl
stowarzyszenie_chmurka@poczta.one
t.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

2006-05-12

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2006-05-12

5. Numer REGON

35070268500000
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nadzoru)

6. Numer KRS

0000073918

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

DB'KZddhZ<

PREZES

TAK

DOROTA STALMACH

^d%WWZ^

TAK

:K>Ed^KBdz^/<

SKARBNIK

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

>/d:^/F^<

WZtKE/

TAK

DB'KZd<

BKE<

NIE

JOLANTA BROKOWSKA

BKE<

TAK

Wpisany do KRS
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ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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1

Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1 JURPDG]HQLHIXQGXV]\]SU]H]QDF]HQLHPQDGRILQDQVRZDQLHZ\MD]GyZLSRE\WXRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKRUD]
seniorów na turnusach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, krajoznawczych wypoczynkowych;
2) organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych;
3 G]LDáDOQRĞüQDU]HF]LQWHJUDFMLLUHLQWHJUDFML]DZRGRZHMVSRáHF]QHMRUD]WRZDU]\VNLHMRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKLFK
rodzin i opiekunów oraz seniorów;
4) organizowanie imprez charytatywnych;
5 SURPRFMĊLRUJDQL]DFMĊZRORQWDULDWX
6 SRPRFVSRáHF]QąURG]LQRPLRVRERPZWUXGQHMV\WXDFMLĪ\FLRZHMZV]F]HJyOQRĞFLGRWNQLĊW\FKMDNąNROZLHNIRUPą
QLHSHáQRVSUDZQRĞFLRUD]Z\UyZQ\ZDQLDV]DQVW\FKRVyELFKURG]LQLLFKRSLHNXQyZRUD]VHQLRUyZ
7 NV]WDáWRZDQLHZáDĞFLZ\FKSRVWDZLĞZLDGRPRĞFLVSRáHF]QHMZVWRVXQNXGRRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKLVHQLRUyZ
8 ZVSLHUDQLHRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKLFKURG]LQLRSLHNXQyZRUD]VHQLRUyZZWUXGQHMV\WXDFMLĪ\FLRZHM
PDMąWNRZHMLRVRELVWHM
9 SURZDG]HQLHG]LDáDOQRĞFLGRUDGF]HMZV]F]HJyOQRĞFLZ]DNUHVLHUR]ZLą]\ZDQLDELHĪąF\FKSUREOHPyZRVyE
QLHSHáQRVSUDZQ\FKLFKURG]LQLRSLHNXQyZRUD]VHQLRUyZ
10 ZVSyáG]LDáDQLH]LQQ\PLRUJDQL]DFMDPLLLQVW\WXFMDPLRSRGREQ\FKFHODFKZNUDMXL]DJUDQLFą
11 SURPRZDQLHDNW\ZQHJRVSĊG]DQLDZROQHJRF]DVXRVyEQLHSHáQRVSUDZQ\FKLLFKURG]LQRSLHNXQyZRUD]
seniorów;
12 LQLFMRZDQLHLSRGHMPRZDQLHVSRáHF]Q\FKG]LDáDĔLQWHJUXMąF\FKRVRE\ZRNyáUR]ZLą]\ZDQLDSUREOHPyZRVyE
QLHSHáQRVSUDZQ\FKLFKURG]LQLRSLHNXQyZRUD]VHQLRUyZ
1. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 7 oraz 106WRZDU]\V]HQLHUHDOL]XMHZUDPDFKQLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFL
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 oraz 126WRZDU]\V]HQLHUHDOL]XMHZUDPDFKRGSáDWQHM
G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇĨĂŬƚǇĐǌŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

60

;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

nie dotyczy

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
3.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏϯŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽ
ŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
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Lp. ^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

1

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

ŽŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŶĂƐǌĞ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŶĂůĞǏČ

ϰϳϴϮ͕ϰϬǌų

- wyjazdy na turnusy rehabilitacyjno- wypoczynkowe,
ǌĂũħĐŝĂǌŚŝƉŽƚĞƌĂƉŝŝ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũĂĐǌųŽŶŬſǁ
stowarzyszenia z opiekunami
ͲƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǌĂĚĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂũħđ
ƵƐƉƌĂǁŶŝĂũČĐǇĐŚǁǁŽĚǌŝĞĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǌ
ŽƌǌĞĐǌŽŶČŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ͕ŽƌĂǌƐĞŶŝŽƌſǁǌ
ŽƌǌĞĐǌŽŶČŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ
ͲǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞŝŵƉƌĞǌǇĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞ͗ĚǌŝĞŷĚǌŝĞĐŬĂ͕
ŵŝŬŽųĂũ͕ǁƐƉſůŶŝĞǌŝŶŶǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝŽƉŽĚŽďŶǇĐŚ
celach

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

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

ϯϬϭϵϮ͕Ϭϵǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϮϯϵϬϴ͕ϰϬǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ;ǁƚǇŵƉƌǌǇĐŚŽĚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-07-03

ϲϮϴϯ͕ϲϵǌų

3

ϭ͘Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝǌĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭ͘ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁǌĚĂƌŽǁŝǌŶ;ŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŝŽƐſďƉƌĂǁŶǇĐŚͿŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

2. Informacja o kosztach organizacji
Ϯ͘ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂŬŽƐǌƚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

Ϯϴϱϯϭ͕ϲϰǌų

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϯϲϰϰϯ͕ϰϴǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty administracyjne

ϮϬϴϴ͕ϭϲǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇ;ǁƚǇŵŬŽƐǌƚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘tǇŶŝŬĨŝŶĂŶƐŽǁǇŶĂĐĂųŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w okresie sprawozdawczym

ϭϲϲϬ͕ϰϱǌų

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

ϰϳϴϮ͕ϰϬǌų

ϰ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϰϳϴϮ͕ϰϬǌų

ϰ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 turnusy rehabilitacyjno- wypoczynkowe

ϭϮϬϬ͕ϬϬǌų

2 rehabilitacja, hipoterapia

ϮϱϬϬ͕ϬϬǌų

3 ǌĂũħĐŝĂƵƐƉƌĂǁŶŝĂũČĐĞǁǁŽĚǌŝĞ

ϭϬϴϮ͕ϰϬǌų

/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.
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4

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

1 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-07-03

]á
]á

5

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

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

0DáJRU]DWD7XUHNSUH]HV
Dorota Stalmach - z-ca prezesa
-RODQWD6RáW\VLNVNDUEQLN

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-07-03
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