Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 65 34-500
ZAKOPANE ZAKOPANE MAŁOPOLSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działaności.

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
Bilans oraz Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowosci (DZ. U. z 2017r. poz. 2342)
dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem
spółek kapityałowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017r. poz. 2342)
Organizacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym (nie ma
przeznaczenia art.45 ust.3 ustawy o rachunkowosci [Dz. U. z 2016 r. poz. 1047]) Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach
wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami. Natomiast zgodnie z zasadą istotności jednostka ujmuje koszty
występujące na przełomie okresu do okresu sprawozdawczego w przeważającej części, której dotyczy.
Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody z
działalności statutowej: dotaje, darowizny, dodatni wynik z ubiegłych lat. Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty działalności statutowej i
administracyjnej. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole IV, V.
Dodatni wynik finansowy Fundacja GOPR przeznacza na pokrycie działalności statutowej jak również na realizację celów, dla których
zobowiązana jest statutem.
Księgi rachunkowe Organizacji nie podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta (nie ma przeznaczenia art. 64 ust 1 ustawy o
rachunkowości [Dz. U. z 2016 r. poz. 1047])
Na wynik finansowy składają się:
- wynik finansowy na działalności statutowej,
- wynik finansowy na całokształcie działalności,
- wynik finansowy ogółem.
Wynik finansowy na działalności statutowej stanowi różnicę miedzy przychodami z działalności statutowej z uwzględnieniem dotacji, innych
zwiększeń lub zmniejszeń, a kosztami realizacji zadań statutowych.
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności stanowi różnicę między sumą wyników na działalności statutowej, a kosztami
administracyjnymi.
Wynik finansowy ogółem stanowy różnicę między wynikiem finansowym brutto na całokształcie działalności, a wynikiem operacji
nadzwyczajnych.

Druk: NIW-CRSO

Data sporządzenia: 2019-03-27
Data zatwierdzenia: 2019-03-30

Jarosław Kiełbasa

Marcin Kądziołka - Prezes Zarządu Fundacji GOPR
Wojciech Szewczyk - Wiceprezes Zarządu Fundacji GOPR
Ryszard Jędrecki - Sekretarz Zarządu Fundacji GOPR

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

FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
34-500 ZAKOPANE
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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

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

187 848,88

253 893,04

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

65 964,90

54 076,95

III.

Inwestycje krótkoterminowe

121 830,97

199 709,05

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

53,01

107,04

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

187 848,88

253 893,04

49 447,66

117 563,33

2 000,00

2 000,00

311,31

47 447,66

0,00

0,00

47 136,35

68 115,67

138 401,22

136 329,71

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

IV.

Zysk (strata) netto

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

12 388,01

16 596,03

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

126 013,21

119 733,68

PASYWA razem

187 848,88

253 893,04

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-03-30

-DURVáDZ.LHáEDVD
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UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
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Druk: NIW-CRSO

FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
34-500 ZAKOPANE
8/-Ï=()$3,à68'6.,(*265
0000607021

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

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.

194 711,05

719 754,83

56 239,94

183 954,87

138 471,11

522 723,48

0,00

13 076,48

147 820,16

601 085,54

9 340,00

118 123,45

138 480,16

482 962,09

0,00

0,00

46 890,89

118 669,29

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

51 616,53

H.

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

46 890,89

67 052,76

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

5,63

29,07

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,52

0,00

K.

Przychody finansowe

240,35

1 033,84

L.

Koszty finansowe

0,00

0,00

M.

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

47 136,35

68 115,67

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

47 136,35

68 115,67

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-03-30
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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
Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz
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

Fundacja nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organom administracyjnych, zarządzających i nadzorujących organizacją.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa Bilansu
253 893,04zł
- rzeczowe aktywa trwałe
0,00 zł
- należności krótkoterminowe
54 076,95 zł
- inwestycje krótkoterminowe
199 709,05 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
107,04zł
Środki trwałe na 31.12.2018 r. stanowią składnik majątku Fundacji o wartość: nie występują
Umorzenie w/w środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 57 542,85 zł
Środki trwałe nisko-cenne (tj. poniżej 10 000,00 zł) na dzień 31.12.2018 r.: 8 000,01 zł
Należności długoterminowe: nie występują
Inwestycje długoterminowe: nie występują
Wartości niematerialne i prawne: nie występują
Zapasy: nie występują
Należności krótkoterminowe:
- należności od jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy: 54 076,95 zł
Iwestycje krótkoterminowe:
- środki pieniężne w kasie: nie występują
- rachunek bankowy: 199 709,05 zł
Środki pieniężne w kasie są zgodne z protokołem przeprowadzonej inwentaryzacji kasy na 31.12.2018 r.
Środki pieniężne na rachunku bankowym zgodne są z potwierdzeniem salda na dzień 31.12.2018 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: nie występują
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 107,04 zł
Pasywa Bilansu
- fundusz statutowy
- pozostałe fundusze
- zysk netto
- zobowiązania krótkoterminowe
Druk: NIW-CRSO

253 893,04 zł
2 000,00 zł
47 447,66 zł
68 115,67 zł
16 596,03 zł

- rozliczenia międzyokresowe

119 733,68 zł

Zobowiązania długoterminowe: nie występują
Rezerwy na zobowiązania: nie występują
Zobowiązania krótkoterminowe:
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: 4 851,94 zł
- zaliczka na podatek PIT4R: 7,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT: 10 112,00 zł
- rozrachunki z dostawcami niedopłata: 53,01 zł
- rozrachunki umowy zlecenia, dzieło: 84,85 zł
- rozrachunki z podopiecznymi: 986,37 zł
- pozostałe rozrachunki: 500,86 zł
Rozliczenia międzyokresowe:
- wpłaty na podopiecznych: 116 543,49 zł
- przychody przyszłych okresów: 3 190,19 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
Źródła przychodów:
Wartość za rok 2018
- darowizny od osób prawnych - 31 320,57 zł
- darowizny od osób fizycznych - 2 980,79 zł
- granty- 100 148,93 zł
- dotacje - 20 706,07 zł
- loterie fantowe - 13 360,00 zł
- zbiórki publiczne - 11 666,97 zł
- przychody z odpłatnej działaności - 522 723,48 zł
- pozostałe przychody - 16 877,09 zł
- przychody finansowe - 1 033,84 zł
SUMA: 720 817,74 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Struktura kosztów:
Wartość za rok 2018
- koszty granty - 100 660,51 zł
- koszty dotacji - 9 065,04 zł
- koszty odpłatnej działaności statutowej - 483 962,09 zł

Druk: NIW-CRSO

- koszty nieodpłatnej działaności statutowej - 7 397,90 zł
- koszty administracyjne - 51 616,53 zł
SUMA: 652 702,07 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Nie występuje.
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
Fundacja w roku sprawozdawczym nie uzyskała przychodów z 1%.
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 żadne zdarzenia niewymienione we wcześniejszej części sprawozdania, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
fundacji.

Data sporządzenia: 2019-03-27
Data zatwierdzenia: 2019-03-30

Jarosław Kiełbasa

Marcin Kądziołka - Prezes Zarządu Fundacji GOPR
Wojciech Szewczyk - Wiceprezes Zarządu Fundacji GOPR
Ryszard Jędrecki - Sekretarz Zarządu Fundacji GOPR

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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Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2018
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Data zamieszczenia sprawozdania

2019-07-12

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

FUNDACJA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina ZAKOPANE

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽDBKWK>^</

WŽǁŝĂƚddZF^</

Ulica UL. JÓZEFA
W/B^h^</'K

Nr domu 65

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ<KWE

Kod pocztowy 34-500

Poczta ZAKOPANE

Nr telefonu 501650267

Nr faksu 18 2061550

E-mail fundacja@gopr.pl

Strona www fundacja.gopr.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

36399936000000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

2018-11-20
6. Numer KRS

0000607021

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

<ČĚǌŝŽųŬĂDĂƌĐŝŶ

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ&ƵŶĚĂĐũŝ
GOPR

TAK

Szewczyk Wojciech

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ
Fundacji GOPR

TAK

:ħĚƌĞĐŬŝZǇƐǌĂƌĚ

^ĞŬƌĞƚĂƌǌĂƌǌČĚƵ
Fundacji GOPR

TAK

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

Druk: NIW-CRSO

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Gac Tomasz

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ
GOPR

TAK

Muszka Andrzej

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ
GOPR

TAK

Tyszecka Katarzyna

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ
GOPR

TAK

Tim Krzysztof

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ
GOPR

TAK

Gruza Zygmunt

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ
GOPR

TAK

Krupa Piotr

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ
GOPR

TAK

Baranowski Andrzej

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ
GOPR

TAK

1͘&ƵŶĚĂĐũĂǌŽƐƚĂũĞƵƐƚĂŶŽǁŝŽŶĂĚůĂƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƉŽųĞĐǌŶŝĞ
ƵǏǇƚĞĐǌŶǇĐŚ͕ƚĂŬŝĐŚũĂŬ͗
1)wspieranie rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
2)wspieranie rozwoju technicznego oraz doskonalenia szkoleniowego
ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
3ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŶĂƉƌĂǁůƵďŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐũŝƐƉƌǌħƚƵ͕ǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂŝƑƌŽĚŬſǁ
ƚƌǁĂųǇĐŚŽƌĂǌƌŽǌǁſũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ'ſƌƐŬŝĞŐŽKĐŚŽƚŶŝĐǌĞŐŽWŽŐŽƚŽǁŝĂ
Ratunkowego,
4ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ'ſƌƐŬŝĞŐŽ
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
5)wspieranie uczestnictwa Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w innych organizacjach ratownictwa górskiego w kraju oraz
poza jego granicami,
6ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞďĂĚĂŷŶĂƵŬŽǁǇĐŚŽƌĂǌƌŽǌǁŽũƵƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐǌŶĞŐŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝĂƌŽǌǁŝČǌĂŷƉŽĚŶŽƐǌČĐǇĐŚũĂŬŽƑđŽƌĂǌƐŬƵƚĞĐǌŶŽƑđǌĂĚĂŷ
realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
7ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉƌĞǁĞŶĐǇũŶĞũǁǌĂŬƌĞƐŝĞƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂŐſƌƐŬŝĞŐŽ
oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowanej
przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
8ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁǇĚĂǁŶŝĐǌĞũƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞũƉƌǌĞǌ'ſƌƐŬŝĞ
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
9ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞũ͕
ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĞũƉŽƉƌĂǁħǁĂƌƵŶŬſǁǏǇĐŝĂƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ'KWZŽƌĂǌ
ŽǁĚŽǁŝĂųǇĐŚŵĂųǏŽŶŬſǁƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ'KWZ͕ǌŶĂũĚƵũČĐǇĐŚƐŝħǁƚƌƵĚŶĞũ
ƐǇƚƵĂĐũŝŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũ͕ƚĂŬǏĞǌƉŽǁŽĚſǁŬůħƐŬǏǇǁŝŽųŽǁǇĐŚŝŝŶŶǇĐŚ
ŶĂĚǌǁǇĐǌĂũŶǇĐŚǌĚĂƌǌĞŷ͕
10ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŽƌĂǌƵĚǌŝĞůĂŶŝĞƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚĨŽƌŵŽƉŝĞŬŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũĚůĂĞŵĞƌǇƚſǁ͕ƌĞŶĐŝƐƚſǁŝŝŶŶǇĐŚƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ'KWZŶŝĞ
ǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚĐǌǇŶŶŽƑĐŝƌĂƚŽǁŶŝŬĂŐſƌƐŬŝĞŐŽ͕ǌŶĂũĚƵũČĐǇĐŚƐŝħǁƚƌƵĚŶĞũ
sytuacji materialnej,
11ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŵĂƚĞƌŝĂůŶĞŽƌĂǌĞĚƵŬĂĐǇũŶĞŶĂƌǌĞĐǌĚǌŝĞĐŝǌŵĂƌųǇĐŚůƵď
zaginionych ratowników GOPR,
12)udzielanie pomocy dzieciom ratowników GOPR szczególnie
ƵǌĚŽůŶŝŽŶǇŵ͕ǌŶĂũĚƵũČĐǇŵƐŝħǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũ͕
13ͿďƵĚŽǁĂŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ũĂŬƌſǁŶŝĞǏƌŽǌǁſũĞĚƵŬĂĐũŝǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝŽĐŚƌŽŶǇǌĚƌŽǁŝĂŝǏǇĐŝĂǁŐſƌĂĐŚŽƌĂǌŶĂ
ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƚĞƌĞŶĂĐŚŶĂƌĐŝĂƌƐŬŝĐŚ͕ƚĂŬǏĞƉƌǌĞǌƉŽŵŽĐƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶČ
dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
14ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŝĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞŝŶŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌǁŝČǌĂŶĞũǌƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĞŵ
realizowanym przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
15ͿƉƌŽŵŽǁĂŶŝĞŽĐŚƌŽŶǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŐſƌƐŬŝĞŐŽ͕
16ͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ͘
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1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego w zakresie
ƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĂŝƐƚŶŝĞũČĐĞŐŽ͕ĚŽƉŽƐĂǏĞŶŝĂďƌĂŬƵũČĐĞŐŽůƵďŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐũŝ
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ǁǇĞŬƐƉůŽĂƚŽǁĂŶĞŐŽƐƉƌǌħƚƵ͕ǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂŽƌĂǌƑƌŽĚŬſǁƚƌǁĂųǇĐŚ
ƵǏǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ'ſƌƐŬŝĞKĐŚŽƚŶŝĐǌĞWŽŐŽƚŽǁŝĞZĂƚƵŶŬŽǁĞ͕
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ 2)udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego celem naprawy,
ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐũŝůƵďƌŽǌǁŽũƵŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶĞũƉƌǌĞǌ'ſƌƐŬŝĞ
podstawie statutu organizacji)
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
3)udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego w odniesieniu do
procesu szkoleniowego ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, w Polsce oraz poza granicami kraju,
4ͿƵĚǌŝĞůĂŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŽƌĂǌƌǌĞĐǌŽǁĞŐŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉƌĞǁĞŶĐǇũŶĞũŽƌĂǌĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ͕ŵĂũČĐĞũŶĂĐĞůƵďƵĚŽǁĂŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũǁǌĂŬƌĞƐŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽƌĂǌŽĐŚƌŽŶǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ
naturalnego w górach,
5ͿƵĚǌŝĞůĂŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽĚŽƚǇĐǌČĐĞŐŽďĂĚĂŷŶĂƵŬŽǁǇĐŚŽƌĂǌ
ƌŽǌǁŽũƵƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐǌŶĞŐŽƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĞŐŽƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝĞŽƌĂǌǁĚƌĂǏĂŶŝĞ
ƌŽǌǁŝČǌĂŷƉŽĚŶŽƐǌČĐǇĐŚũĂŬŽƑđŽƌĂǌƐŬƵƚĞĐǌŶŽƑđǌĂĚĂŷƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚ
przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
6)udzielanie wsparcia finansowego celem uczestnictwa Górskiego
KĐŚŽƚŶŝĐǌĞŐŽWŽŐŽƚŽǁŝĂZĂƚƵŶŬŽǁĞŐŽǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŬƌĂũŽǁǇĐŚŝ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ͕
7ͿƵĚǌŝĞůĂŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽĚůĂƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđŵĂũČĐǇĐŚŶĂĐĞůƵ
ŽĐŚƌŽŶħǌĚƌŽǁŝĂƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ'ſƌƐŬŝĞŐŽKĐŚŽƚŶŝĐǌĞŐŽWŽŐŽƚŽǁŝĂ
Ratunkowego,
8ͿƵĚǌŝĞůĂŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽĚůĂƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƐųƵǏČĐǇĐŚ
ŽĐŚƌŽŶŝĞǏǇĐŝĂŝǌĚƌŽǁĂůƵĚǌŬŝĞŐŽǁŐſƌĂĐŚŝŶĂǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚ
terenach narciarskich,
9ͿƵĚǌŝĞůĂŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƌǌĞĐǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁǇĚĂǁŶŝĐǌĞũ
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
10)udzielanie pomocy rzeczowej lub wsparcia finansowego w formie
ŵŝħĚǌǇŝŶŶǇŵŝ͗ǌĂƉŽŵſŐďĞǌǌǁƌŽƚŶǇĐŚŝǌǁƌŽƚŶǇĐŚ͕ƐƚǇƉĞŶĚŝſǁ͕
dofinansowania zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów
rehabilitacyjnych, dofinansowywania kosztów leczenia, pobytu w
ƐĂŶĂƚŽƌŝƵŵůƵďĚŽŵƵŽƉŝĞŬŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐŽďŽŵǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇŵǁΑ4 ust.
1 pkt. 9-10,
11ͿƵĚǌŝĞůĂŶŝĞǁƐƉĂƌĐŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵĚŽƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđ
ĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚƐŬŝĞƌŽǁĂŶǇĐŚĚůĂĚǌŝĞĐŝǌŵĂƌųǇĐŚůƵďǌĂŐŝŶŝŽŶǇĐŚ
ƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ'KWZ͕ũĂŬƌſǁŶŝĞǏĚůĂĚǌŝĞĐŝƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ'KWZ
wymienionych w § 4 ust. 1 pkt.12,
12)udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw
ƐųƵǏČĐǇĐŚƌŽǌǁŽũŽǁŝŽƉŝĞŬŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũĚůĂƌĂƚŽǁŶŝŬſǁŐſƌƐŬŝĐŚŝŝĐŚ
ƌŽĚǌŝŶŽƌĂǌǁƉųǇǁĂũČĐǇĐŚŶĂƌŽǌǁſũƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂŐſƌƐŬŝĞŐŽ͕
13ͿǁƐƉĂƌĐŝĞĚǌŝĂųĂŷƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚŽĐŚƌŽŶħƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŐſƌƐŬŝĞŐŽ͕
14ͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
W roku 2018&ƵŶĚĂĐũĂ'KWZƉŽŵŽŐųĂ5WŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇŵͲƌĂƚŽǁŶŝŬŽŵ'KWZŝŝĐŚƌŽĚǌŝŶŽŵǌŶĂũĚƵũČĐǇŵƐŝħǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝ͘
WŽĚŽƉŝĞĐǌŶŝŽƚƌǌǇŵĂůŝǁƐƉĂƌĐŝĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞůĞĐǌĞŶŝĂ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ͕ǌĂďŝĞŐſǁ͕ŽƉĞƌĂĐũŝŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƉŽŵŽĐƐŽĐũĂůŶČ͘
ZſǁŶŽůĞŐůĞǁǌǁŝČǌŬƵǌǁǇƐŽŬŝŵƉŽǌŝŽŵĞŵǁǇƉĂĚŬſǁŐſƌƐŬŝĐŚ͕ǁƉŽŶĂĚ 30ŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝĂĐŚƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽǁĂƌƐǌƚĂƚǇŝ
ƐǌŬŽůĞŶŝĂƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞǁŬƚſƌǇĐŚƵĚǌŝĂųǁǌŝħųŽųČĐǌŶŝĞŽŬŽųŽ 20ƚǇƑŽƐſď͘dŽƌſǁŶŝĞǏǁƐƉĂƌĐŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞƵĚǌŝĞůŽŶĞŶĂƌŽǌǁſũ
ƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂŐſƌƐŬŝĞŐŽ͕ǁƚǇŵƵƚƌǌǇŵĂŶŝĞƐųƵǏďǇƑŶŝĞŐŽǁŽͲůĂǁŝŶŽǁĞũŽƌĂǌĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞǌĂŬƵƉƵƑƌŽĚŬĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵĚůĂ
'ƌƵƉǇtĂųďƌǌǇƐŬŽʹ<ųŽĚǌŬŝĞũ'KWZŶĂųČĐǌŶČŬǁŽƚħ150 000ǌų͘
tƑƌſĚWŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ&ƵŶĚĂĐũŝũĞƐƚĐſƌŬĂZĂƚŽǁŶŝŬĂ'KWZ͕ŬƚſƌĂĐŝĞƌƉŝŶĂďĂƌĚǌŽƌǌĂĚŬČĐŚŽƌŽďħŐĞŶĞƚǇĐǌŶČ ʹůĞƵŬŽĚǇƐƚƌŽĨŝħ
ŵŽŶŽĐŚƌŽŵĂƚǇĐǌŶČ͘ŚŽƌŽďĂƉƌǌǇŬƵųĂũČĚŽųſǏŬĂ͕ƐƚČĚǁǇŵĂŐĂƐƚĂųĞŐŽǁƐƉĂƌĐŝĂǁůĞĐǌĞŶŝƵ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝŽƌĂǌĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶŝƵ
ƐƉƌǌħƚƵŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇĚůĂƉŽƚƌǌĞďŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũ͘EĂũĞũƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽǌďŝſƌŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũĂŬƌſǁŶŝĞǏ
ǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞŝĂŬĐũĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞ͘ĞďƌĂŶĞƑƌŽĚŬŝƐČŶĂďŝĞǏČĐŽǁǇŬŽƌǌǇƐƚǇǁĂŶĞĚŽǁĂůŬŝǌĐŚŽƌŽďČ͘
W minionym 2018ƌŽŬƵƉƌŽǁĂĚǌŝůŝƑŵǇƌſǁŶŝĞǏĂŬĐũħǌďŝſƌŬŝŶĂƌǌĞĐǌďǇųĞŐŽEĂĐǌĞůŶŝŬĂ'ƌƵƉǇ<ĂƌŬŽŶŽƐŬŝĞũ'KWZǌŵĂŐĂũČĐĞŐŽ
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ƐŝħǌĐŚŽƌŽďČŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁČ͘EŝĞƐƚĞƚǇƉƌǌĞŐƌĂųǁĂůŬħǌĐŚŽƌŽďČ͘_ƌŽĚŬŝŬƚſƌĞǌŐƌŽŵĂĚǌŽŶŽŶĂũĞŐŽƌǌĞĐǌ͕ĚĞĐǇǌũČĂƌǌČĚƵ
&ƵŶĚĂĐũŝǌŽƐƚĂųǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂǁƐƉĂƌĐŝĞƐŽĐũĂůŶĞǁĚŽǁǇƉŽǌŵĂƌųǇŵƌĂƚŽǁŶŝŬƵũĂŬƌſǁŶŝĞǏǌƉƌǌĞǌŶĂĐǌĞŶŝĞŵŶĂƉŽŵŽĐĚůĂ
ƉŽƚƌǌĞďƵũČĐǇĐŚƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ'KWZ͘
ŬŽŷĐĞŵƌŽŬƵŶĂŐųĂĐŚŽƌŽďĂũĞĚŶĞŐŽǌZĂƚŽǁŶŝŬſǁĞƐŬŝĚǌŬŝĐŚǁǇŵƵƐǌĂƉŝůŶĞƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝĞƑƌŽĚŬſǁĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ͘^ǌĞƌŽŬŽ
ǌĂŬƌŽũŽŶĂĂŬĐũĂƵŵŽǏůŝǁŝųĂǌĞďƌĂŶŝĞĨƵŶĚƵƐǌǇŶĂůĞĐǌĞŶŝĞŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũħŶĂƐǌĞŐŽŬŽůĞŐŝƉŽƵĚĂƌǌĞ͘_ƌŽĚŬŝƐųƵǏČŶĂǌĂŬƵƉƐƉƌǌħƚƵ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶĞŐŽŝƉŽƉƌĂǁǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇĚŽŵŽǁĞũĚŽƉŽƚƌǌĞďŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞũ͘ŽĚĂƚŬŽǁǇŵǁƐƉĂƌĐŝĞŵďǇųĂ
przeprowadzona wraz z PZU akcja charytatywna ͣWŽĚǌŝĞůƐŝħŬŝůŽŵĞƚƌĞŵ͟w ramach której zebrano 21 110ǌųǌƉƌǌĞǌŶĂĐǌĞŶŝĞŵ
na ww. Podopiecznego.
ŽŐƌŽŶĂWŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ&ƵŶĚĂĐũŝ'KWZƚƌĂĨŝųǇĚǁŝĞŬŽůĞũŶĞŽƐŽďǇ͘tĚŽǁĂƉŽǌŵĂƌųǇŵƌĂƚŽǁŶŝŬƵ'KWZǌŶĂũĚƵũČĐĂƐŝħǁ
ƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũŽƌĂǌZĂƚŽǁŶŝŬ'ƌƵƉǇtĂųďƌǌǇƐŬŽ ʹ<ųŽĚǌŬŝĞũ'KWZǁǇŵĂŐĂũČĐǇĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŽƉĞƌĂĐũŝƐƚĂǁƵ
kolanowego.
tĂǏŶǇŵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŵǁǏǇĐŝƵ&ƵŶĚĂĐũŝũĞƐƚƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǁWĂƌƚŶĞƌƐƚǁŝĞǌĨŝƌŵČDĂǆŝŽŽĂŬĐũŝ ͣWŽĚĂũBĂƉħ͟w ramach
ŬƚſƌĞũŶĂƚĞƌĞŶŝĞĐĂųĞũWŽůƐŬŝǁƐŝĞĐŝƐŬůĞƉſǁDĂǆŝŽŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽƐƉƌǌĞĚĂǏďƌĂŶƐŽůĞƚĞŬ͕ǌŬƚſƌǇĐŚĚŽĐŚſĚǁĐĂųŽƑĐŝ
ƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇďǇųŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉƐſǁƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ'KWZ͘tƚĞŶƐƉŽƐſďŶĂůĞĐǌĞŶŝĞ͕ǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞƐƉƌǌħƚŽǁĞ͕ƌŽǌǁſũďĂǌǇ
ƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũŽƌĂǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐǌŬŽůĞŶŝŽǁČƉŽǌǇƐŬĂŶŽ71 000ǌų͘
ŽĚĂƚŬŽǁǇŵǁƐƉĂƌĐŝĞŵƵŬŝĞƌƵŶŬŽǁĂŶǇŵŶĂƌǌĞĐǌƉƐſǁƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ'KWZďǇųŽƉŽǌǇƐŬĂŶŝĞ 56 000ǌų;ǌ&ƵŶĚĂĐũŝdhZKEͿ͕
za które dokonano zakupu 7ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚƉƌǌǇĐǌĞƉĞŬƐųƵǏČĐǇĐŚĚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵƉƐſǁƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ'KWZ;ũĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞ
ŵŽǏůŝǁŽƑđƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵ4ƉƐſǁǁƌĂǌǌŽƐƉƌǌħƚĞŵͿ͘
ĞůĞŵǁƐƉĂƌĐŝĂďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁƚĞƌĞŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞũǌƌĂƚŽǁĂŶŝĞŵǏǇĐŝĂŝǌĚƌŽǁŝĂůƵĚǌŬŝĞŐŽ͕&ƵŶĚĂĐũĂƉŽǌǇƐŬĂųĂ
blisko 115 000 szt. opatrunków, które rozdysponowano do poszczególnych Grup Regionalnych GOPR.
tĂǏŶǇŵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŵĚůĂǏǇĐŝĂ&ƵŶĚĂĐũŝďǇųŽƉŽǌǇƐŬĂŶŝĞƐƚĂƚƵƐƵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǏǇƚŬƵWƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕
ǁŐųſǁŶĞũŵŝĞƌǌĞƵǌǇƐŬĂŶĞŐŽǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČŶĂƐǌĞƌŽŬČƐŬĂůħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČƉƌŽƐƉŽųĞĐǌŶČ ʹĞĚƵŬĂĐǇũŶČŝ
ƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶČƉŽĚĞŐŝĚČŬĂĚĞŵŝŝ'KWZŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞũƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĂƐƚĂŶŽǁŝǁ
ĐŚǁŝůŝŽďĞĐŶĞũŐųſǁŶǇĨƵŶĚĂŵĞŶƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ&ƵŶĚĂĐũŝ'KWZ͘
EĂŬĂŶǁŝĞƉƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝǌďƵĚŽǁĂŶŽƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁŽǌdĂƵƌŽŶWŽůƐŬĂŶĞƌŐŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌĞŐŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƐČŶĂƐǌĞƌŽŬČƐŬĂůħ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞŝƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚČƉŽƉƌǌĞǌƵǏǇĐǌĞŶŝĞĚǁſĐŚƉŽũĂǌĚſǁǁƐƉŝĞƌĂDĞƌĐĞĚĞƐĞŶǌWŽůƐŬĂŽƌĂǌ
ĨŝƌŵĂ^ĂůĞǁĂǌĂƉŽŵŽĐČƵǏǇĐǌĂŶŝĞƐƉƌǌħƚƵƐƚĂŶŽǁŝČĐĞŐŽǁĂƌƐǌƚĂƚƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶǇ͘
&ůĂŐŽǁǇŵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŵ&ƵŶĚĂĐũŝǁŽďƐǌĂƌǌĞƉƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝůĞƚŶŝĞũďǇųǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇǌƉŽĐǌČƚŬŝĞŵƐŝĞƌƉŶŝĂŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝŽƚǁĂƌƚǇ
ͣǌŝĞŷZĂƚŽǁŶŝŬĂ'ſƌƐŬŝĞŐŽ͕͟ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌĞŐŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽǁĂƌƐǌƚĂƚǇďĞǌƉŝĞĐǌŶǇĐŚǌĂĐŚŽǁĂŷǁŐſƌĂĐŚ͘WƌǌĞǌ 2ĚŶŝĚǌŝĂųĂųǇ
ƐƚĂŶŽǁŝƐŬĂ<D//'KWZ͕ŐĚǌŝĞŵŽǏŶĂďǇųŽŵ͘ŝŶ͘ĚŽǁŝĞĚǌŝĞđƐŝħ͕ũĂŬƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂđƐŝħĚŽǁǇũƑĐŝĂǁŐſƌǇŝƵǏǇǁĂđĂƉůŝŬĂĐũŝ
ZdhE<͕ƉƌǌĞđǁŝĐǌǇđƵĚǌŝĞůĂŶŝĞƉŽƐǌŬŽĚŽǁĂŶǇŵƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽŵŽĐǇǁǁĂƌƵŶŬĂĐŚŐſƌƐŬŝĐŚ͕ƉŽǌŶĂđŵĞƚŽĚǇŶĂǁŝŐĂĐũŝǁ
ƚĞƌĞŶŝĞǌǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵƌſǏŶǇĐŚƵƌǌČĚǌĞŷ͕ǌďůŝƐŬĂƉƌǌǇũƌǌĞđƐŝħƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁƵŶĂŐſƌƐŬŝĐŚǁŽĚĂĐŚŽƌĂǌƉŽǌŶĂđƚĂũŶŝŬŝ
ǁƐƉŝŶĂĐǌŬŝŝĞŬƐƉůŽƌĂĐũŝũĂƐŬŝŷ͘BČĐǌŶŝĞǁĂƌƐǌƚĂƚǇŽďƐųƵŐŝǁĂŶĞƉƌǌĞǌŽŬŽųŽ 60ƌĂƚŽǁŶŝŬſǁ'KWZŽĚǁŝĞĚǌŝųŽďůŝƐŬŽ15ƚǇƑŽƐſď͘
Analogiczne warsztaty zorganizowano podczas pikniku wiosennego w maju 2018 roku w Krakowie.
^ǌĐǌĞŐſůŶŝĞǁĂǏŶĞŝĐŝĞƐǌČĐĞƐŝħĚƵǏǇŵǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĞŵŐſƌƐŬŝĞǁĂƌƐǌƚĂƚǇƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞŽĚďǇųǇƐŝħǁĐǌĂƐŝĞWŝŬŶŝŬƵ
KůŝŵƉŝũƐŬŝĞŐŽǁtĂƌƐǌĂǁŝĞ͘^ŬŝĞƌŽǁĂŶĞďǇųǇǌĂƌſǁŶŽĚůĂŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚũĂŬŝĚŽƌŽƐųǇĐŚĂŵĂƚŽƌſǁŐſƌƐŬŝĐŚǁħĚƌſǁĞŬŝ
ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝ͘ďůŝǏŽŶǇŵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŵďǇųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŬĂĚĞŵŝŝ'KWZǁƌĂŵĂĐŚǁĂƌƐǌĂǁƐŬŝĐŚƚĂƌŐſǁWd<yWK͕ǁƚƌĂŬĐŝĞ
ŬƚſƌǇĐŚ&ƵŶĚĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂƚƌĞŶŝŶŐƌĞƐƵƐĐǇƚĂĐũŝŬƌČǏĞŶŝŽǁŽͲŽĚĚĞĐŚŽǁĞũ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚǇĚŽƚ͘ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĂƐŝħĚŽǁǇũƑĐŝĂǁŐſƌǇ͕
ǌĂŐƌŽǏĞŷůĂǁŝŶŽǁǇĐŚ͕ƉƌŽŵŽǁĂųĂŶŽǁŽĐǌĞƐŶĞŵĞƚŽĚǇǁǌǇǁĂŶŝĂƉŽŵŽĐǇŽƌĂǌƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁŽƉĂƌƚŶĞƌƐŬŝĞ͘
&ƵŶĚĂĐũĂŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųĂƌſǏŶĞŐŽƌŽĚǌĂũƵǌŝŵŽǁČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĞĚƵŬĂĐǇũŶČǁƌĂŵĂĐŚĂŬĐũŝǁĞĞŬĞŶĚŽǁǇĐŚ͕ǁƚǇŵǁ'ĂůĞƌŝŝ
,ĂŶĚůŽǁĞũǁEŽǁǇŵ^ČĐǌƵŽƌĂǌƉƌǌǇƐƚŽŬĂĐŚ:ĂǁŽƌǌǇŶǇ<ƌǇŶŝĐŬŝĞũŐĚǌŝĞǁŐųſǁŶĞũŵŝĞƌǌĞǌǁƌĂĐĂŶŽƵǁĂŐħŶĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁŽ
ƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂƐŝħŶĂƐƚŽŬƵŶĂƌĐŝĂƌƐŬŝŵ͘^ǌĐǌĞŐſůŶǇŶĂĐŝƐŬŬųĂĚǌŝŽŶŽŶĂǌŐųħďŝĞŶŝĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƵĚǌŝĞůĂŶŝĂ/ƉŽŵŽĐǇŽƌĂǌ
ƉŽƐųƵŐŝǁĂŶŝĂƐŝħĂƉůŝŬĂĐũČZdhE<͘
ůĂŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽƉŽŶĂĚ15ƐƉŽƚŬĂŷŝǁĂƌƐǌƚĂƚſǁŬĂĚĞŵŝŝ'KWZ:ƵŶŝŽƌ͕ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵǁ
ƐǌŬŽųĂĐŚƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ͘WŽĚĐǌĂƐƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝŐųſǁŶǇŶĂĐŝƐŬŬųĂĚǌŝŽŶŽŶĂƵŵŝĞũħƚŶŽƑđƉŽǁŝĂĚĂŵŝĂŶŝĂŽǁǇƉĂĚŬƵ͕
ƉƌĂǁŝĚųŽǁĞƵĚǌŝĞůĂŶŝĞ/ƉŽŵŽĐǇ͕ũĂŬƌſǁŶŝĞǏǌĂƐĂĚǇƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĂƐŝħŝƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂǁƚĞƌĞŶŝĞŐſƌƐŬŝŵ͘ǇǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂđ
ŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚƚĞŵĂƚǇŬČƌĂƚŽǁŶŝĐǌČ͕ǁĚƌƵŐČƌŽĐǌŶŝĐħƉŽǁƐƚĂŶŝĂ&ƵŶĚĂĐũŝƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽŬŽŶŬƵƌƐƉůĂƐƚǇĐǌŶǇƉŽĚŚĂƐųĞŵ
ͣBezpieczni w Górach z GOPR͘͟ŽĚĂƚŬŽǁŽƐƉŽƚŬĂŶŝĂ&ƵŶĚĂĐũŝ'KWZǌŵųŽĚǇŵŝĂĚĞƉƚĂŵŝŐſƌƐŬŝĐŚǁǇĐŝĞĐǌĞŬŵŝĂųǇŵŝĞũƐĐĞ
ƉŽĚĐǌĂƐ&ĞƐƚŝǁĂůƵDĂųǇĐŚWŽĚƌſǏŶŝŬſǁǁ<ŝĞůĐĂĐŚŽƌĂǌWŝŬŶŝŬƵ<ŽůĞŝDĂųŽƉŽůƐŬŝĐŚǁ<ƌĂŬŽǁŝĞ͘tŽďƵƉƌǌǇƉĂĚŬĂĐŚŶĂƵŬĂ
ďĞǌƉŝĞĐǌŶǇĐŚǌĂĐŚŽǁĂŷŽĚďǇǁĂųĂƐŝħǁŽƉĂƌĐŝƵŽǌĂďĂǁħŝƐǇŵƵůĂĐũħ͘
tƌĂŵĂĐŚŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌǇǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌEĂƚŝŽŶĂů'ĞŽƉŐĂƉŚŝĐƉƌŽŵŽǁĂŶŽĂŬƚǇǁŶǇŝ
ďĞǌƉŝĞĐǌŶǇƐƚǇůŐſƌƐŬŝĐŚĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝǁƵƌŽǌŵĂŝĐŽŶǇŵƚĞƌĞŶŝĞŽƌĂǌƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚ͘tŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞƉĂƌƚŶĞƌƐŬŝĞũ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƵĚĂųŽƐŝħƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝđĚǌŝĂųĂŶŝĂǁƚĞƌĞŶŝĞ͕ŬƚſƌĞǌŽƐƚĂųǇŽƉŝƐĂŶĞŽƌĂǌŽĚƚǁŽƌǌŽŶĞǁƌĂŵĂĐŚŬĂŶĂųſǁ
komunikacyjnych jakimi dysponuje Burda Media.
ŽĚĂƚŬŽǁŽĐĞůĞŵŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĂƉƌĂǁŝĚųŽǁǇĐŚǌĂĐŚŽǁĂŷǁŐſƌĂĐŚŽƌĂǌŶĂďǇǁĂŶŝĂǁǇƐŽŬŝĐŚŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝ͕ǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ&ƵŶĚĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂǁĞĞŬĞŶĚŽǁǇŬƵƌƐƐŬŝƚƵƌŽǁǇŽƌĂǌŬƵƌƐ/ƉŽŵŽĐǇ
przedmedycznej w terenie górskim.
WŽŶĂĚƚŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞũŽƌĂǌƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĂƉŽǌŝŽŵƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂǁŐſƌĂĐŚ
rozdystrybuowano w ramach akcji 200 mini apteczek.

Druk: NIW-CRSO

4

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

20000

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

Osoby prawne

30

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

&ƵŶĚĂĐũĂ'KWZǁƌŽŬƵϮϬϭϴƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĂůĞĐǌĞŶŝĞũĞĚŶĞŐŽƉƐĂƌĂƚŽǁŶŝĐǌĞŐŽ'KWZ͘

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ

Druk: NIW-CRSO

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũ͕ǁƚǇŵ
ǌĂƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵƐƚƌŽŶǇŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũŽƌĂǌ
ŵĞĚŝſǁƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝŽǁǇĐŚŽƌĂǌƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶĞũ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝĚŽƐƚħƉŶĞũŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũĚŽ
ũĞĚŶĞŐŽǌĐǌųŽŶŬſǁĂƌǌČĚƵ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđ
informacyjna realizowana jest w zakresie
ǌĂŐƌŽǏĞŷǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČǁ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵŐſƌƐŬŝŵ͕ǁƚǇŵǌĂŐƌŽǏĞŷ
ǁǇƐƚħƉƵũČĐǇĐŚƐĞǌŽŶŽǁŽŽƌĂǌƉƌǌǇ
94,99 Z
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝƵǁĂƌƵŶŬſǁĂƚŵŽƐĨĞƌǇĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌ
ǁǇƐƚħƉƵũČĐǇĐŚǁƚĞƌĞŶŝĞŐſƌƐŬŝŵ͘tƌĂŵĂĐŚ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶŽͲŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũ
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇũĞƐƚƌſǁŶŝĞǏŬĂŶĂųŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝǌĂ
ƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵ&ĂĐĞďŽŽŬĂ͕ĚǌŝħŬŝŬƚſƌĞŵƵ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶĞũĞƐƚŽƉůĂŶŽǁĂŶǇĐŚ
ǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂĐŚ&ƵŶĚĂĐũŝǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶČ͘

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

Ϭ͕ϬϬǌų

5

2

3

ƉŽƌǌČĚĞŬŝďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁŽ
publiczne

KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĂŬĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ
oraz edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie
ďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞďǇǁĂŶŝĂŝƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂƐŝħǁ
terenie górskim oraz udzielania I pomocy
ƉƌǌĞĚŵĞĚǇĐǌŶĞũ͘ǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁ
ƉůĂĐſǁŬĂĐŚŽƑǁŝĂƚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƉŽĚĐǌĂƐǌĂũħđ
ƉůĞŶĞƌŽǁǇĐŚŵĂũČĐǇĐŚŶĂĐĞůƵƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞ
94,99 Z
ƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
górskiego. Skierowane zarówno do dzieci,
ŵųŽĚǌŝĞǏǇũĂŬƌſǁŶŝĞǏĚŽĂŵĂƚŽƌſǁŐſƌƐŬŝĐŚ
ǁǇĐŝĞĐǌĞŬ͘KƐŽďǇďŝŽƌČĐĞƵĚǌŝĂųǁǌĂũħĐŝĂĐŚͬ
ǁĂƌƐǌƚĂƚĂĐŚƉŽďŝĞƌĂũČŵĂũČŵŽǏůŝǁŽƑđ
ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞũŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŐſƌƐŬŝĞũĐǌǇƚĞǏǌĂƐĂĚƵĚǌŝĞůĂŶŝĂ/ƉŽŵŽĐǇ͘

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ

Wspieranie w trudnych sytuacjach ratowników
'KWZŽƌĂǌĐǌųŽŶŬſǁŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͕ŬƚſƌǌǇ
ǁǇŵĂŐĂũČƉŽŵŽĐǇƌſǁŶŝĞǏǁŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞ
pomocy prawnej, organizacji i logistyki opieki
medycznej, Pomocy w kontaktach z placówkami
zdrowia. W ramach osób którym Fundacja
ƵĚǌŝĞůŝųĂǁƐƉĂƌĐŝĞǌĂůŝĐǌǇđŵ͘ŝŶ͘ŶĂůĞǏǇĐſƌŬħ
ZĂƚŽǁŶŝŬĂ'KWZĐŝĞƌƉŝČĐČŶĂŶŝĞƵůĞĐǌĂůŶČ
88,99 Z
ĐŚŽƌŽďħŐĞŶĞƚǇĐǌŶČ͕ZĂƚŽǁŶŝŬĂ'KWZ
ƉŽĚĞũŵƵũČĐĞŐŽǁĂůŬħǌŶŽǁŽƚǁŽƌĞŵ͕
ZĂƚŽǁŶŝŬĂ'KWZƉŽƵĚĂƌǌĞ͕ǁǇŵĂŐĂũČĐĞŐŽ
ŝŶƚĞŶƐǇǁŶĞũŝƐƚĂųĞũƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝĐǌǇƚĞǏ
ƌĂƚŽǁŶŝŬſǁƉŽƉŽǁĂǏŶǇĐŚƵƌĂǌĂĐŚŬŽŷĐǌǇŶ
ŬƚſƌĞǁǇŵĂŐĂųǇƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚǌĂďŝĞŐſǁŝ
operacji.

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉƌĞǁĞŶĐǇũŶĞũ͕
ŵĂũČĐĞũŶĂĐĞůƵƉŽĚŶŽƐǌĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũǁǌĂŬƌĞƐŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝ
ŽĐŚƌŽŶǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŶĂƚƵƌĂůŶĞŐŽ͘
&ƵŶĚĂĐũĂŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųĂǁƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞ
warsztaty, prelekcje i szkolenia
ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞĚŽƚ͘ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
ƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁŽŝŽĐŚƌŽŶĂůƵĚŶŽƑĐŝ
94,99 Z
ďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐŽƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂƐŝħǁƚĞƌĞŶŝĞ
ŐſƌƐŬŝŵůĂƚĞŵŝǌŝŵČ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇ
ƌſǁŶŝĞǏƐǌŬŽůĞŶŝĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞƵĚǌŝĞůĂŶŝĂ/
pomocy przedmedycznej, szkolenia
nawigacyjne, ogólnoratownicze oraz
ĚŽƚǇĐǌČĐĞďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐŽƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂƐŝħǁ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵƌǌĞŬŐſƌƐŬŝĐŚ͘

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

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

Druk: NIW-CRSO
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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

ϳϮϬϴϭϳ͕ϳϰǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϴϯϵϱϰ͕ϴϳǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϱϮϮϳϮϯ͕ϰϴǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

ϭϬϯϯ͕ϴϰǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϯϭϬϱ͕ϱϱǌų

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

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų
ϵϬϲϱ͕Ϭϰǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

Druk: NIW-CRSO

ϵϬϲϱ͕Ϭϰǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϯϬϯϮϴ͕ϯϯǌų

7

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų
b) z darowizn od osób fizycznych

ϮϵϴϬ͕ϳϵǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϭϬϮϯϮϬ͕ϱϳǌų

w
tym:

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϮϱϬϮϲ͕ϵϳǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų
ϱϴϭϰϮϰ͕ϯϳǌų

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

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϲϱϮϳϬϮ͕Ϭϳǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϭϴϭϮϯ͕ϰϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϰϴϮϵϲϮ͕Ϭϵǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne
ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱϭϲϭϲ͕ϱϯǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϲϱϴϯϭ͕ϰϮǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϵϳϲϭ͕ϯϵǌų

Druk: NIW-CRSO
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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
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

1,00 etatów

39 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ
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Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
10 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

Druk: NIW-CRSO
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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
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝK<ǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

16 osób

16 osób
0 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)
Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝ
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

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

]á

:VNáDGZ\QDJURG]HĔ]DVDGQLF]\FKZFKRG]L]DWUXGQLHQLH
ZZ\PLDU]HMHGQHJRHWDWXSUDFRZQLNDREVáXJXMąFHJR
DGPLQLVWUDFMĊZ%LXU]H)XQGDFML*235RUD]1/2 etatu
F]áRQND=DU]ąGX)XQGDFML*235
Ponadto w zakresie umów cywilnoprawnych zatrudniano
39RVyEZ\NRQXMąF\FKG]LDáDQLDZUDPDFKSURMHNWyZ
]RERZLą]DĔRUD]]OHFHĔZ\QLNDMąF\FK]SURZDG]RQHM
G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRQDU]HF]SURILODNW\NLRUD]
SRGQLHVLHQLDSR]LRPXEH]SLHF]HĔVWZDZJyUDFK

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania
1 ǌŝĞŷZĂƚŽǁŶŝŬĂ'ſƌƐŬŝĞŐŽ

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

WŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂǁ ĂƌǌČĚWŽǁŝĂƚƵEŽǁŽƐČĚĞĐŬŝĞŐŽ
ƌĞŐŝŽŶŝĞ^ČĚĞĐĐǌǇǌŶǇ

Kwota
ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)
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ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

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 organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO
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ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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