Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2020

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ;ͲͲʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2021-10-12

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

^dKtZz^E/,KZz,EBh^z%Ett:%z<hE'/>^</D͗Ηd,W^KZ/^/^
ASSOCIATION"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina M. SOSNOWIEC

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽ_>^</

Powiat M. SOSNOWIEC

Ulica ORLA

Nr domu 3B

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ^K^EKt/

Kod pocztowy 41-205

Poczta SOSNOWIEC

Nr telefonu 322663446

Nr faksu

E-mail psoriasis@psoriasis.org.pl

Strona www www.psoriasis.org.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

2001-09-03

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2008-01-30

5. Numer REGON

27192020700000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

6. Numer KRS

0000040168

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

DŝĞĐǌǇƐųĂǁtŝĞĐŚĂ

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Janusz Wites

sͲĐĞWƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Katarzyna Wiecha

Sekretarz

TAK

Mariusz Widawski

Skarbnik

TAK

Grzegorz Wites

ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Jadwiga Bogusz

Przewodniczaca

TAK

ĂƌďĂƌĂǁŝĞƌƚŶŝĂ

ĂƐƚħƉĐĂ
Przewodniczacego

TAK

Anna Kochanek Stolarczyk ǌųŽŶĞŬ

Wpisany do KRS

Wpisany do KRS

TAK

//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
:GDOV]\PFLąJXUHDOL]XMHP\]DáRĪHQLDVWDWXWRZHSRGMĊWHZSRSU]HGQLFKODWDFK6]XNDP\LQZHVWRUDVWUDWHJLF]QHJR
OXEGDUF]\ĔFĊGRVWZRU]HQLDZQDE\W\PEXG\QNXZNWyU\PSURZDG]RQHVąSUDFHDGDSWDF\MQHGRUR]SRF]ĊFLD
EXGRZ\2ĞURGND3RE\WX']LHQQHJRGOD&KRU\FK'HUPDWRORJLF]QLH3UDFHWHSROHJDMąQDSU]\VWRVRZDQLXEXG\QNX
GRQRUPNWyUHVSHáQLDá\E\ZDUXQNLRĞURGNDOHF]QLF]HJR:RELHNFLHW\PPXVLP\]DáRĪ\üV]HUHJXU]ąG]HĔNWyUH
EĊGąZVSyáG]LDáDü]QRZRF]HVQąDSDUDWXUąPHG\F]QąNWyUąPDP\ZSODQDFK]DLQVWDORZDü/DPS\389$L68%
RUD]NDSVXáĊGRNąSLHOLVRODQNRZ\FK]HVROL]PRU]DPDUWZHJR%XG\QHNWHQFKFHP\UyZQLHĪZ\SRVDĪ\üZ
LQVWDODFMHIRWRZROWDLF]QąLNROHNWRU\VáRQHF]QH']LDáDQLDWHSRGHMPLHP\]XZDJLQDSODQRZDQHGXĪH]XĪ\FLHHQHUJLL
HOHNWU\F]QHMLFLHSáHMZRG\6WDUDQLDWHVSRWNDá\VLĊ]RJURPQ\P]DLQWHUHVRZDQLHPFKRU\FKQDáXV]F]\FĊLQLHW\ONR
SRQLHZDĪPHWRG\OHF]HQLDNWyUHFKFHP\]DVWRVRZDüRGQRV]ąVLĊGRNLONXMHGQRVWHNFKRURERZ\FK
:SLHUZV]\PHWDSLHEXGRZ\FKFHP\XUXFKRPLüSU]\FKRGQLĊGHUPDWRORJLF]QąZUD]]LQIUDVWUXNWXUąOHF]QLF]ą
REVáXJXMąFąFKRU\FK]JRGQLH]REHFQąZLHG]ąQDXNRZą%ĊGąWRVSHFMDOQRĞFLPLĊG]\LQQ\PLWDNLHMDN
reumatologiczne, okulista, kardiologia, internista itd.
3RGMĊWRVWDUDQLDRZ\SRVDĪHQLHSRZVWDMąFHJRRĞURGNDZNDSVXáĊGROHF]HQLDEDOQHRORJLF]QHJR3RGáXJRWUZDá\FK
SRV]XNLZDQLDFK]QDOHĨOLĞP\SURGXFHQWDNWyU\]DJZDUDQWRZDáQDPĪHNDSVXá\NWyUHSURGXNXMHGR)ORDWLQJXEĊGą
VSHáQLDüQDV]HZ\PDJDQLDZHNVSORDWDFMLSU]\OHF]HQLXáXV]F]\F\=XZDJLQDEDUG]RGXĪHVWĊĪHQLHVRODQNLMDNDMHVW
SRWU]HEQDGROHF]HQLDP\ĞOLP\R]DNXSLHZSyĨQLHMV]\PWHUPLQLHGUXJLHMNDSVXá\SRQLHZDĪZLHOHFKRUyEQDDWRSRZH
]DSDOHQLHVNyU\LQWHUHVXMHVLĊWąPHWRGąOHF]HQLD
8WU]\PDQLHZGDOV]\PFLąJXOLQLLWHOHIRQLF]QHM]SRUDGDPLGODFKRU\FKZUD]]GRUDG]WZHPPLHMVFHGREUHMRSLHNL
PHG\F]QHM3U]\GXĪ\P]DLQWHUHVRZDQLXG]LDáDOQRĞFLąQDV]HJRVWRZDU]\V]HQLDRGELHUDP\EDUG]RGXĪRWHOHIRQyZ]
S\WDQLDPLRVSRVRELHOHF]HQLDRĞURGNLJRGQHSROHFDQLDMDNLRQRZRĞFLNWyUHVWRVRZDQHVąZPHWRGDFKOHF]HQLD
QDV]HJRVFKRU]HQLD6ąUyZQLHĪS\WDQLDRWHUPLQXUXFKRPLHQLDRĞURGNDLSODQRZDQ\]DNUHVG]LDáDOQRĞFL
5R]SRF]ĊOLĞP\GLDORJ]RUJDQL]DFMDPLRSRGREQ\PFKDUDNWHU]HG]LDáDOQRĞFLRUD]LQVW\WXFMDPL]DMPXMąF\PLVLĊ
IRUPDPLSRPRF\GODFKRU\FKQDáXV]F]\FĊPDMąF\FKQDFHOXSRSUDZĊNRPIRUWXĪ\FLDLEH]SLHF]Q\VSRVyEOHF]HQLD
=SU]\NURĞFLąPXVLP\VWZLHUG]LüĪHQDREHFQ\PHWDSLHSUDNW\F]QLHQLHLVWQLHMHSRPRFZSR]\VNLZDQLXĞURGNyZ]
funduszu europejskiego dla poprawy i podniesienia standardów leczenia.
'ąĪ\P\GRXĞFLĞOHQLDZVSyáSUDF\]:\G]LDáHPGVZVSyáSUDF\]RUJDQL]DFMDPLSR]DU]ąGRZ\PLSU]\8U]ĊG]LH0LDVWD
Sosnowiec.
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

8500

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

Osoby prawne

0

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

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
3.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏϯŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽ
ŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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Lp. ^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

1

ochrona i promocja zdrowia

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƉŽǁƐƚĂųŽǁϭϵϴϵƌŽŬƵǌŝĚĞČƐŬƵƉŝĞŶŝĂ
ůƵĚǌŝĐŚŽƌǇĐŚŶĂƚČŶŝĞƵůĞĐǌĂůŶĂĐŚŽƌŽďħ͘'ƌƵƉĂ
ǌĂųŽǏǇĐŝĞůƐŬĂƐŬųĂĚĂųĂƐŝħǌƐĂŵǇĐŚĐŚŽƌǇĐŚŶĂųƵƐǌĐǌǇĐħ͘
KďĞĐŶŝĞĚƵǏĞǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĞƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶĂĨŽƌĂĐŚ
internetowych kierowane jest od rodzin chorych i osób
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚ͘ĞůĞŵďǇųŽŝũĞƐƚƌſǁŶŝĞǏƉŽĚũħĐŝĞ
ƐǌĞƌŽŬŝĞũǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌĐŝĂųĞŵŶĂƵŬŽǁŽͲŵĞĚǇĐǌŶǇŵ͘
:ĞĚŶǇŵǌŶĂƐǌǇĐŚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚĐĞůŝũĞƐƚ
ƉƌǌĞƐƚĂǁŝĞŶŝĞǌƚŽŬƵůĞĐǌĞŶŝĂǌĂŵŬŶŝħƚĞŐŽŶĂůĞĐǌĞŶŝĞ
ambulatoryjne. Leczenie to posiada bardzo wiele zalet,
ũĞĚŶČǌŬůƵĐǌŽǁǇĐŚũĞƐƚďƌĂŬŽĚĞƌǁĂŶŝĂĐŚŽƌĞŐŽǌǏǇĐŝĂ
ĐŽĚǌŝĞŶŶĞŐŽ͘ƌƵŐŝŵŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇŵŶĂƐǌǇŵǌĂĚĂŶŝĞŵ
ďǇųŽƉŽƉƌǌĞǌƚĂŬŝĞŵĞƚŽĚǇůĞĐǌĞŶŝĂǁǇĞůŝŵŝŶŽǁĂŶŝĂ
ŶĂƌĂǏĞŶŝĂĐŚŽƌĞŐŽŶĂǌĂŬĂǏĞŶŝĞǁĞǁŶČƚƌǌƐǌƉŝƚĂůŶĞŐŽ͘
ĂƌĚǌŽĚƵǏǇŵĂƚƵƚĞŵũĞƐƚƌſǁŶŝĞǏŬƌſƚŬŝĐǌĂƐůĞĐǌĞŶŝĂĂ
ĐŽǌƚǇŵŝĚǌŝĞŵŶŝĞũƐǌĞŽďĐŝČǏĞŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞĐŚŽƌĞŐŽ
ũĂŬƌſǁŶŝĞǏĨƵŶĚƵƐǌƵǌĚƌŽǁŝĂ͘tƚǇŵĐĞůƵǌĂŬƵƉŝůŝƑŵǇ
ďƵĚǇŶĞŬŶĂŽƑƌŽĚĞŬƉŽďǇƚƵĚǌŝĞŶŶĞŐŽǁŬƚſƌǇŵ
ǌĂŝŶƐƚĂůŽǁĂđŶŽǁŽĐǌĞƐŶĞƵƌǌČĚǌĞŶŝĂŝƑƌŽĚŬŝǌϭй
ƉƌǌĞǌŶĂĐǌĂŵǇŶĂƌŽǌďƵĚŽǁħŝƌĞŵŽŶƚŽƑƌŽĚŬĂ͘t
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵϮϬϮϬƉƌŽǁĂĚǌŝůŝƑŵǇ
telefoniczne porady dla chorych i ich rodzin.

ϭϮϳϮ͕ϳϬǌų

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

ϮϲϳϮ͕ϳϬǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϵϳϮ͕ϳϬǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

Ϭ͕ϬϬǌų
3

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų
ϳϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ;ǁƚǇŵƉƌǌǇĐŚŽĚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ
ϭ͘Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝǌĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭ͘ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁǌĚĂƌŽǁŝǌŶ;ŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŝŽƐſďƉƌĂǁŶǇĐŚͿŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

2. Informacja o kosztach organizacji
Ϯ͘ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂŬŽƐǌƚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϵϰϲϳ͕ϭϲǌų

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϵϰϲϲ͕ϴϯǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇ;ǁƚǇŵŬŽƐǌƚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

Ϭ͕ϯϯǌų

ϯ͘tǇŶŝŬĨŝŶĂŶƐŽǁǇŶĂĐĂųŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w okresie sprawozdawczym

Ͳϲϳϵϰ͕ϰϲǌų

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

ϭϮϳϮ͕ϳϬǌų

ϰ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϭϮϳϮ͕ϳϬǌų

ϰ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 Koszty utrzymania stowarzyszenia

ϭϮϳϮ͕ϳϬǌų

/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.

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

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

0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
15 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)

16 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

]á

ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ

]á
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5

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á

Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗ϭ͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
ĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞͿ͖Ϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌϭϮ;ŵŝĞƐŝħĐǇͿϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁͿ

ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕
ŽƌĂǌŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]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

:V]\VWNLHSUDFHSURZDG]RQHQDU]HF]6WRZDU]\V]HQLDZURNXVSUDZR]GDZF]\PSURZDG]RQHE\á\QLHRGSáDWQLH

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

0LHF]\VáDZ:LHFKD
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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

3 035,50

1 972,70

I.

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

3 035,50

1 972,70

II.

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

0,00

0,00

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

1 439,08

9 466,83

I.

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

1 439,08

9 466,83

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 $%

1 596,42

-7 494,13

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

7 778,03

0,00

H.

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

-6 181,61

-7 494,13

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

700,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

0,03

0,00

L.

Koszty finansowe

3,11

0,33

M.

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

-6 184,69

-6 794,46

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-6 184,69

-6 794,46

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-07-31

*UDĪ\QD:DUFKRá

0LHF]\VáDZ:LHFKD
Janusz Wites
Katarzyna Wiecha
Mariusz Widawski
Grzegorz Wites

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

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX
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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
Organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Organizacja nie udziela zaliczek, kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa:
Aktywa trwałe to budynek przeznaczony na Ośrodek Pobytu Dziennego dla chorych dermatologicznie, który wymaga adaptacji przed
oddaniem do eksploatacji. Wartość tego obiektu wynosi 177 043,02 zł. oraz poniesione nakłady 124 677,52 zł., laptop na kwotę 2 989,99 zł.
jednorazowo umorzony.
Aktywa obotowe to zaliczka na poczet robót adaptacyjnych budynku przekazana wykonawcy do rozliczenia w kwocie: 111 391,15 zł. objeta
w 100% odpisem oraz 18,14 zł. - zaliczka zapłacona na poczet opłat za wodę.
Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne w gotówce w wysokości 30 411,31 zł. na rachunku bankowym Bank Pekao
Krótkoteminowe rozliczenia międzyokresowe stanowią dokonane opłaty skrytki pocztowej w kwocie 90 zł. oraz 407,62 zł. opłaty domeny na
rok 2021.
Pasywa
Fundusze własne to:
Fundusz statutowy: 2 421,26 zł.
zysk z lat ubiegłych: 334 565,00 zł.
strata netto: 6 794,46 zł.
Zobowiązania - zobowiązania krótkoterminowe to sald konta 234 "rozrachunki z pracownikami" do rozliczenia w 2021 roku w wysokości: 2
456,07 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
Przychody działalności sattutowej. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- dotacja z tytułu 1% 1 272,70 zł.
- składki członkowskie; 700,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne: 700,00 zł. (rozwiazanie części odpisu należności z tytułu zaliczki - wynikające ze zwrotu zaliczki).
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego to wartość: 9 466,83 zł. pokryte z 1% oraz ze składek członkowskich.
Łącznie koszty rodzajowe wyniosły: 9 467,16 zł. w tym:
zużycie materiałów i energii: 2 814,04 zł.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

usługi obce (m/innymi telefony, internet) 4 834,42 zł.
podatki i opłaty 93,92 zł.
pozostałe usługi ( w tym opłata bankowa - wzrost w 2020 roku) 1 724,45 zł.
odsetki bankowe 0,33 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Nie dokonano zwiekszenia funduszu statutowego.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Wolne fundusze własne na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 330 191,44 zł. po spłacie zobowiązań w wysokości 2 456,07 zł. i odliczeniu
aktywów trwałych (budynku 177 043,02 zł. i nakładów 124 677,52 zł. - fundusz własny do wykorzystania w latach nastepnych pozostaje 26
014,83 zł.
Organizacja otrzymała darowizny od osób prywatnych ( 1%) i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i dzałalności
kulturalnej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.
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 wystąpiły.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

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