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 - nieograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okres sprawozdawczy obejmował od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
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
Jednostka jest zdolna do kontynuowania i nie zamierza zaprzestać działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-04

Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z załacznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017r.poz.2342) dla
jednostek o ktorych mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z wyjątkiem spółek
kapitałowych otraz jednostek, 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 rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz,1047))
Zgodnie z
zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody i koszty, zwiazane z tymi przychodami. Natomiast zgodnie z
zasadą istotności jednostka ujmuje koszty występujące na przełomie okresu do okresu sprawozdawczego w przeważającej części , której
dotyczą. Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody z
działalności statutowej : składki członkowskie, dotacje,darowizny. Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty działalności statutowej i
adminiostracyjnej. 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 2016r. poz.1047)).WYnik
finansowy Organizacji na dany rok obejmuje wszystkie osiagnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychpdami
koszty zgodnie z zasadą memoriału , współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek Wyników
1. Przychody - obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finan. ze źródeł określonych przepisami prawa lub
statutem, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku, przychody finan., dotacje i subwencje. 2. Koszty - to koszty zadań
statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem, koszty administracyjne.
3. Na wynik finan. Organizacji wpływają ponadto - pozostałe przychody i koszty
m.in. przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisane należności i
zobowiazania, koszty i przychody finan. wynikające z operacji finan., m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę , dodatnie i ujemne różnice
kursowe
Bilans
1. rzeczowe aktywa trwałe - wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych : środki
trwałe,środki trwałe w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z
tytułu utraty wartości. Jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych aktywów ani nie tworzyuła rezerw na zobowiązania, których
wysokości lub terminu nie są pewne przy ostrożnej wycenie poszczególnych składników bilansu. Środki trwałe powyzej wartości granicznej w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową , a przy ustaleniu stawek amortyzacyjnych
stosuje się przepisy w/w ustawy , począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przekazania środka trwałego do użytkowania
do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w
stan likwidacji, zbytu lub stwierdzono ich niedobór, Składniki majątku o wartości początkowej 100,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000,00
zł zaliczane są do środków trwałych nisko-cennych i ujmowane są w pozabilansowej ewidencji ilościowo-wartościowej, Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.
2. Zapasy
rzeczowe aktywów obrotowych - wykazuje się materiały i towary wyceniane wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień
bilansowy.
3. Należności krótkoterminowe - wykazuje się należności z tytułu
dostaw i usług bez względu na termin ich zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności
wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
4. Środki pieniężne - wykazuje
się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz tzw środki pieniężne w drodze.
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - wykazuje się czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztówtrwające nie dłużej niż 12 miesiący od dnia bilansowego.
6. Fundusze własne - wykazuje się kapitaly oraz wysokości wyniku finansowego za wszystkie okresy sprawozdawcze
7. Wynik finansowy za rok obrotowy - wykazuje
się róznicę między przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.
8. Inne zobowiązania - wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usłuh bez względu na termin
płatności oraz pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , rozrachunków z pracownikami i rozrachunków publiocznoprawnych o okresie
wymagalności do 12 m-cy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
9. Inne rozliczenia międzyokresowe - wykazuje się stan biernych rozl. przychodów
w wys.przychodów dot.roku obrot., a zafakturowanych w roku n-ym.
10.Wycena transakcji w walutach obcych - wyażoneoperacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży lub średnim kursie NBP.

Data sporządzenia: 2021-03-11
Data zatwierdzenia: 2021-08-30
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Jarosław Kiełbasa

Roman Dziedzic - Prezes Grzegorz Pawlik - Wiceprezes Marian
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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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Rachunek zysków i strat
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za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
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Przychody finansowe
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Zysk (strata) netto (M-N)

443 965,12
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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
Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłuższych instrumentów finansowych, nie udzieliła gwarancji i poręczeń oraz
zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych 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 organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących organizacją.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Na 31.12.2020 r. Aktywa Bilansu - środki trwałe wyniosły 0,00 zł, umożenie srodków trwałych 0,00 zł, środki trwałe niskocenne (tj.poniżej
10 000 zł) zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją wyniosły 8000,01 zł (przyczepa samochodowa). Wartości niematerialne i prawne
wyniosły 0,00 zł . Należności krótkoterminowe wynoszą 4120,13 zł . Inwestycje krótkoterminowe dotyczą środków pieniężnych w kasie 0,00
zł, środków pieniężnych na rachumku podstawowym 379 919,60 zł, środków na rachunku pomocniczym 1% 356 785,13 zł, środki na
rachunku VAT 1984,14 zł . Rozliczenia międzyokresowe wyniosły 0,00 zł.
Na 31.12.2020
r. Pasywa Bilansu - fundusz statutowy 2000zł, pozostałe fundusze 413 748,74 zł, zysk netto 229 965,04, zobowiązania krótkoterminowe 16
380,48, rozliczenia międzyokresowe 80 714,74 zł stanowią wpłaty na podopiecznych oraz rozliczenia przychodów przyszłych okresów.

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 z działalności statutowej:
1. Dotacja prewencyjna PZU
71 804,70 zł,
2. Grant MAXI ZOO
3. Darowizna od osób fizycznych

120 000,00 zł,

22 794,62 zł,
4. Przychody z 1 % z roku 2020

338 375,92 zł
5. Przychody z 1% z roku 2019
6. Przychody z odpłatnej działalności

49 999,20 zł

94 612,85 zł
7. Pozostałe przychody

18,50 zł
Pozostałe przychody operacyjne 930,24 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalności statutowej
1. Koszty dotacji prewencyjnej PZU
21 964,70 zł
2. Koszty Grant MAXI ZOO
3. Wydatki z tytułu 1%

119 998,54 zł

183 890,09 zł
4. Koszty działalności odpłatnej

12 610,70 zł
5. Pozostałe koszty
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57 111,70 zł

Koszty administracyjne

72 828, 68 zł
1. Zużycie materiałów i energii

3

519, 90 zł
2. Usługi obce
3. Wynagrodzenia

55 732,62 zł

7 476,00 zł
4. Narzuty na wynagrodzenia

1 202,76 zł
5. Pozostałe koszty
Pozostałe koszty operacyjne

4 897,40 zł

166,58 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Nie występują
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 posiadała środki z 1% za rok 2019
Środki na subkontach:

142 628,01

zł
1. Grupa Karkonoska GOPR - 17 728,05 zł, 2. Grupa Jurajska GOPR - 4 273,30 zł, 3.
Grupa Wałbrzysko Kłodzka GOPR - 9 402,70 zł, 4. Grupa Bieszczadzka GOPR - 7 770,50 zł, 5. Grupa Krynicka GOPR - 2
771,00 zł 6. Fundacja GOPR - 92 518,86 zł,
7. Jerzy Stec - 645,40 zł,
8. Maja Dziedzina - 7 510,40 zł,
9. Podkomisja Psy przy GOPR 7,80 zł
Przychody z tytułu 1% podatku od osób fizycznych w okresie 01.01.2020 do 31,12,2020r. Środki uzyskane z 1% na następujące subkonta:
- Grupa Karkonoska GOPR
21 087,50 zł,
- Grupa Beskidzka GOPR
22 577,10 zł,
- Grupa Jurajska
GOPR
6 468,30 zł,
- Grupa Wałbrzysko Kłodzka GOPR 10 378,20 zł, - Grupa Bieszczadzka GOPR
25
342,94 zł,
- Grupa Podhalańska GOPR
11 599,70 zł,
- Grupa Krynicka GOPR
10 917,70 zł,
- Podopieczny Jerzy Stec
595,10 zł, - Podopieczna Maja Dziedzina
7 167,60 zł,
- Podkomisja Psy przy
GOPR
286,10 zł,
- Działalność statutowa GOPR 221 955,68 zł,
Łącznie:
338 375,92 zł,
Sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.
Środki wydatkowane w ramach poszczególnych subkont :

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-04

1. Grupa Beskidzka GOPR
zł
noszy 19 780,90 zł

12 548,50 zł w tym: - zakup wyposażenia 10 048,50 zł, - remont budynku GOPR - roboty instal.-2 500
2. Grupa Wałbrzysko-Kłodzka GOPR - zakup

3. Grupa Podhalańska GOPR - wykonanie bramy segmentowej w budynku GOPR 11
599,70 zł
4. Działalność statutowa Fundacji GOPR 8 8347,19 zł
w tym: -czynsz za lokal 16913,98 zł, zużycie energii el. 1 044,95 zł, -wsparcie sprzętowe na rzecz GOPR zgodnie z par. 4 ust 3 Statutu Fundacji GOPR 47 949,17 zł, -materiały
promocyjno informacyjne z 1% 3 324,89 zł, -zakup naklejek i tabliczek informacyjnych 19 114,20 zł
5. Grupa Karkonoska GOPR - 31 870,12 zł w tym: - zakup filtrów przeciwpyłowych 2248,00 zł, -zakup półmasek część twarzowa
1064,10 zł, zakup zabezpieczenia antylawinowego 2767,50 zł, -zakup wyposażenia wspinaczkowego 3988,74 zł , zakup wyposażenia
akumulator motorola 8413,75 zł, zakup sprzętu wspinaczkowego 13388,03 zł
6.Grupa Bieszczadzka GOPR - dotacje na działalność statutową GOPR zgodnie z umową z dnia
22.10. 2020 - 33 113,44 zł
7.Grupa Krynicka GOPR - 8779,50 zł w tym: -zakup laptopów i wyposażenia 3012,00, -zakup generatora ozonu 949 zł, -zakup
termometrów i pulsoksymetrów z wyposażeniem 1148,33 zł, -zakup środków ochronnych maski, worki na odpady - 1526,36 zł, -remont
stacji ratowniczej GOPR 2143,81 zł
8.Grupa Jurajska GOPR - remont budynku GOPR więźba dachowa 10 741,60 zł
9.Podopieczny Jerzy Stec -refundacja kosztów dojazdu na rehabilitację - 645,40 zł
10.Podopieczna Maja Dziedzina refundacja kosztów leczenia 7510,40 zł
Łączna kwota wydatków z tytułu 1% podatku od osób fizycznych 224 936,75
Pozostała kwota do wydatkowania w następnym roku 204 485,03 zł
Grupa Karkonoska GOPR - 6945,43 zł, Grupa Krynicka GOPR - 2138,20 zł, Grupa Beskidzka GOPR - 10 028,60 zł, Podopieczny Jerzy
Stec - 595,10 zł , Podkomisja Psy przy GOPR 286,10 zł, Podopieczna Maja Dziedzina - 7167,60 zł, Fundacja GOPR - 177 324,60 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
Nie wystąpiły żadne zdarzenia nie wymienione we wcześniejszej części sprawozdania, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej
Fundacji.

Data sporządzenia: 2021-03-11
Data zatwierdzenia: 2021-08-30
Jarosław Kiełbasa

Roman Dziedzic - Prezes Grzegorz Pawlik - Wiceprezes Marian
Sajnog - Sekretarz

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: 2021-10-04
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/͘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 660264519

Nr faksu 18 2061550

E-mail fundacja@gopr.pl

Strona www fundacja.gopr.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

2016-03-18

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2018-11-20

5. Numer REGON

36399936000000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

6. Numer KRS

0000607021

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Roman Dziedzic

Prezes

TAK

Grzegorz Pawlik

Wiceprezes

NIE

Marian Sajnog

Sekretarz

NIE

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Marta Skórzak

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂZĂĚǇ
Fundacji

TAK

Daniel Chojnacki

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

Piotr Krupa

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

Krzysztof Mroszczak

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

BƵŬĂƐǌ&ĞůĐĞŶůŽďĞŶ

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

Grzegorz Sus

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

Adam Kukla

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04

Wpisany do KRS

Wpisany do KRS

1

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ
podstawie statutu organizacji)

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego w zakresie
ƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĂŝƐƚŶŝĞũČĐĞŐŽ͕ĚŽƉŽƐĂǏĞŶŝĂďƌĂŬƵũČĐĞŐŽůƵďŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐũŝ
ǁǇĞŬƐƉůŽĂƚŽǁĂŶĞŐŽƐƉƌǌħƚƵ͕ǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂŽƌĂǌƑƌŽĚŬſǁƚƌǁĂųǇĐŚ
ƵǏǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ'ſƌƐŬŝĞKĐŚŽƚŶŝĐǌĞWŽŐŽƚŽǁŝĞZĂƚƵŶŬŽǁĞ͕
2)udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego celem naprawy,
ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐũŝůƵďƌŽǌǁŽũƵŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶĞũƉƌǌĞǌ'ſƌƐŬŝĞ
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 2020&ƵŶĚĂĐũĂ'KWZǁƐƉĂƌųĂ12 podopiecznych - Ratowników GOPR oraz 1ĐǌųŽŶŬĂƌŽĚǌŝŶǇ͕ƉŽǌŵĂƌųǇŵZĂƚŽǁŶŝŬƵ͘
WŽĚŽƉŝĞĐǌŶŝŽƚƌǌǇŵĂůŝǁƐƉĂƌĐŝĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞůĞĐǌĞŶŝĂ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ͕ǌĂďŝĞŐſǁ͕ŽƉĞƌĂĐũŝŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƉŽŵŽĐƐŽĐũĂůŶČ͘
WŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇŵŝ&ƵŶĚĂĐũŝƐČŽƐŽďǇ͕ŬƚſƌǇĐŚ&ƵŶĚĂĐũĂǁƐƉŝĞƌĂǌŐŽĚŶŝĞǌĞƐǁŽŝŵŝĐĞůĂŵŝƐƚĂƚƵƚŽǁǇŵŝ͕ǁƚǇŵ͕ŵ͘ŝŶ͘ǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞũŬƚſƌĞƵŵŽǏůŝǁŝĂũČƉŽƉƌĂǁħǁĂƌƵŶŬſǁǏǇĐŝĂ͕ǌĚƌŽǁŝĂ͘&ƵŶĚĂĐũĂƉƌǌĞŬĂǌĂųĂ
ǁƐƉĂƌĐŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞĚůĂŵ͘ŝŶ͗͘^ǌĞƑđƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚǌĂǁŶŝŽƐŬŽǁĂųŽŽǁƐƉĂƌĐŝĞĚŽƚǇĐǌČĐĞƉŽŬƌǇĐŝĂŬŽƐǌƚſǁƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝƉŽ
ŬŽŶƚƵǌũŝƐƚĂǁƵŬŽůĂŶŽǁĞŐŽͬƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐũŝŬŽůĂŶĂ͕ǁƚǇŵĚǁĂǁŶŝŽƐŬŝĚŽƚǇĐǌǇųƉŽŬƌǇĐŝĂŽƉĞƌĂĐũŝ͘
&ƵŶĚĂĐũĂƉƌǌĞŬĂǌĂųĂũĞĚŶŽƌĂǌŽǁĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞƉŝĞŶŝħǏŶĞĚůĂ22ZĂƚŽǁŶŝŬſǁ^ĞŶŝŽƌſǁ͕ŬƚſƌĞŵŽŐųǇďǇđǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞŶĂ
ƉŽŬƌǇĐŝĞŬŽƐǌƚſǁĚŽƚ͘ǌĂƐƉŽŬŽũĞŶŝĂƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚƉŽƚƌǌĞď͕ǁƚǇŵǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŬŽƐǌƚǇǌǁŝČǌĂŶĞǌůĞĐǌĞŶŝĞŵ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũČ͕
ǌĂŬƵƉĞŵůĞŬĂƌƐƚǁŝƐƉƌǌħƚƵŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͕ƉŽƉƌĂǁČďǇƚƵŵĂƚĞƌŝĂůŶĞŐŽ͕ƌŽǌǁŽũĞŵƉƐǇĐŚŝĐǌŶǇŵŝĨŝǌǇĐǌŶǇŵ͗
1. Wsparcie zdrowotne m.in.: wizyta lekarska, badania, zakup lekarstw;
2͘tƐƉĂƌĐŝĞŶĂǌĂŬƵƉǏǇǁŶŽƑĐŝŽƌĂǌƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞŵǇƐųŽǁǇĐŚ͕ŶŝĞǌďħĚŶǇĐŚĚŽĐŽĚǌŝĞŶŶĞŐŽĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂŵ͘ŝŶ͗͘ǌĂŬƵƉ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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ǏǇǁŶŽƑĐŝ͕ǌĂŬƵƉƑƌŽĚŬſǁĐŚĞŵŝĐǌŶǇĐŚŝƉƌǌĞŵǇƐųŽǁǇĐŚ͖
3͘tƐƉĂƌĐŝĞŶĂǌĂŬƵƉŽĚǌŝĞǏǇŵ͘ŝŶ͗ǌĂŬƵƉŽĚǌŝĞǏǇĚŽƵǏǇƚŬƵĐŽĚǌŝĞŶŶĞŐŽ͘
4͘tƐƉĂƌĐŝĞŬƵůƚƵƌĂůŶŽͲƐƉŽƌƚŽǁĞŵŝŶ͗ǌĂŬƵƉďŝůĞƚſǁŶĂǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂŬƵůƚƵƌĂůŶĞ͕ǌĂŬƵƉƐƉƌǌħƚƵƐƉŽƌƚŽǁĞŐŽ
&ƵŶĚĂĐũĂ'KWZ͕ǁƌĂŵĂĐŚƐǁŽũĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁƐƉŝĞƌĂųĂƐŝĞĚĞŵ'ƌƵƉZĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚ'KWZǌĂďĞǌƉŝĞĐǌĂũČĐƑƌŽĚŬŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞ
pozyskane w ramach rozliczenia 1%ƉŽĚĂƚŬƵ͕ǁƉųĂƚǌĚĂƌŽǁŝǌŶŽĚŽƐſďƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŝǌďŝſƌĞŬŶĂŵ͘ŝŶ͗͘^ƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶǇƐƉƌǌħƚŝ
szkolenia dla Ratowników Górskich ( ratowników zawodowych 123 os, ratowników ochotników 824 os); Remont, adaptacje i
ĚŽƉŽƐĂǏĞŶŝĞƐƚĂĐũŝƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ'ƌƵƉZĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚ;37^ƚĂĐũŝZĂƚƵŶŬŽǁǇĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚƉĞųŶŝŽŶĞƐČĚǇǏƵƌǇ͕ǁƚǇŵ͗25
ĐĂųŽƌŽĐǌŶǇĐŚ͕12ƐĞǌŽŶŽǁǇĐŚ͘^ƚĂĐũĞŝƉƵŶŬƚǇƌĂƚŽǁŶŝĐǌĞĚǌŝĞƌǏĂǁŝŽŶĞʹ27) w tym rozwój zaplecza infrastrukturalnego stacji
ƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ͖ĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĞƑƌŽĚŬſǁŽĐŚƌŽŶǇŽƐŽďŝƐƚĞũZĂƚŽǁŶŝŬſǁ'ſƌƐŬŝĐŚʹw 2020ƌŽŬƵ&ƵŶĚĂĐũĂŶĂďŝĞǏČĐŽǁƐƉŝĞƌĂ
Ratowników w walce z COVID- 19.
W roku 2020&ƵŶĚĂĐũĂǁǇƚǇĐǌǇųĂŐųſǁŶĞŬŝĞƌƵŶŬŝƐǁŽũĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͗tĞǁƌǌĞƑŶŝƵ2020ƌ͕͘ǌŽƐƚĂųĂƉŽĚƉŝƐĂŶĂƵŐŽĚĂǌ'ſƌƐŬŝŵ
KĐŚŽƚŶŝĐǌǇŵWŽŐŽƚŽǁŝĞŵZĂƚƵŶŬŽǁǇŵĚŽƚǇĐǌČĐČƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǌŶĂŬƵƚŽǁĂƌŽǁĞŐŽŬĂĚĞŵŝĂ'KWZŽďũħƚĞŐŽǁƐƉſůŶǇŵƉƌĂǁĞŵ
ŽĐŚƌŽŶŶǇŵ͕ƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħ'KWZ͗ƵĚŽǁĂŬŽŶĐĞƉĐũŝŬĂĚĞŵŝŝ'KWZ͕KƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞƉůĂŶƵĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŝƵƌƵĐŚŽŵŝĞŶŝĂ
ŬĂĚĞŵŝŝ'KWZ͕KƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞǌĂųŽǏĞŷŝǁǇŵĂŐĂŷĚŽŵĞĐŚĂŶŝǌŵſǁĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞŬĂĚĞŵŝŝ'KWZ͕ZŽǌƉŽĐǌħĐŝĞƵĚŽǁǇ^ƚƌŽŶǇ
ǁǁǁŬĂĚĞŵŝŝ'KWZŝƐŬůĞƉƵŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞŐŽƉŽǁŝČǌĂŶĞŐŽǌŬĂĚĞŵŝČ'KWZ͘
W 2020ƌ͕ǌŽƐƚĂųǇƉƌǌĞŬĂǌĂŶĞĚĂƌŽǁŝǌŶǇŽĚĨŝƌŵ͗
ĂͿDy/KKWŽĚŬŽŵŝƐũĂWƐſǁZĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ'KWZ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌƵŵŽǁČǌĂǁĂƌƚČƉŽŵŝħĚǌǇ&ƵŶĚĂĐũČ'KWZĂDĂǆŝŽŽWŽůƐŬĂ͕
ƑƌŽĚŬŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞƉƌǌĞǌŶĂĐǌǇųĂŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂŷǌĂǁĂƌƚǇĐŚǁƵŵŽǁŝĞƚũ͘ĂŬƵƉƐƉƌǌħƚƵ͕ƑƌŽĚŬſǁŝƵƐųƵŐǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉƐſǁƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ͕^ǌŬŽůĞŶŝĂŝŽƉŝĞŬĂŶĂĚƉƐĂŵŝƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇŵŝ͕ZŽǌďƵĚŽǁĂďĂǌǇƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũĚůĂƉƐſǁ
ƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ'KWZ͕ǌŝĂųĂŶŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽʹpromocyjne psów ratowniczych GOPR
W roku 2020ƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǇƉƐſǁƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ͕ǌŽƐƚĂůŝǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝǁŶŝĞǌďħĚŶǇƐƉƌǌħƚƚƌĞŶŝŶŐŽǁǇƚĂŬŝũĂŬ͗ƚĂƌŐĞƚǇƚƌĞŶŝŶŐŽǁĞ͕
ŬĂŵŝǌĞůŬŝƚƌĞŶŝŶŐŽǁĞ͕ǌĞƐƚĂǁǇ'W^͘WŽǁƐƚĂųŶŽǁǇƉůĂĐƚƌĞŶŝŶŐŽǁǇŶĂƚĞƌĞŶŝĞ'ƌƵƉǇŝĞƐǌĐǌĂĚǌŬŝĞũǁƉĞųŶŝǁǇƉŽƐĂǏŽŶǇǁ
ŶŝĞǌďħĚŶĞƉƌǌǇƌǌČĚǇƐųƵǏČĐĞĚŽƚƌĞŶŝŶŐſǁũĂŬŝƌſǁŶŝĞǏĚŽƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĂŶŝĂĞŐǌĂŵŝŶſǁ͘ZŽǌďƵĚŽǁŝĞƉŽĚĚĂŶŽƌſǁŶŝĞǏ͕
ƉŽůŝŐŽŶƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇǁZĂďĐĞĚƌŽũƵŽƵƌǌČĚǌĞŶŝĞƐǇŵƵůĂĐǇũŶĞŽŶĂǌǁŝĞZ'KE͘WŽǁƐƚĂųǇŶŽǁĞƐŬƌǇƚŬŝĚůĂƉŽǌŽƌĂŶƚſǁ͕
ŶĂǁŝĞǌŝŽŶŽƐĞƚŬŝƚŽŶŐƌƵǌƵ͕ďĞƚŽŶŽǁǇĐŚĞůĞŵĞŶƚſǁĐŽƐƉƌĂǁŝĂ͕ǏĞƉŽůŝŐŽŶƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĚůĂƉƐſǁƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ'KWZũĞƐƚ
ƵǁĂǏĂŶǇǌĂŶĂũůĞƉƐǌǇǁWŽůƐĐĞ͘
ďͿs>hyWŽůƐŬĂƉƌǌĞŬĂǌĂųĂ͗ŽŬŶĂĚĂĐŚŽǁĞʹ2 sztuki, oblachowanie ʹ2ƐǌƚƵŬŝ͘ĂƌŽǁŝǌŶĂǌŽƐƚĂųĂƉƌǌĞŬĂǌĂŶĂ'ƌƵƉĂ'KWZ
Grupa Beskidzka.
ĐͿ^ƚŝĞďĞůůƚƌŽŶWŽůƐŬĂƉƌǌĞŬĂǌĂųĂ͗ƉŽŵƉĂĐŝĞƉųĂ͕ǌĞƐƚĂǁƉŽĚųČĐǌĞŶŝŽǁǇ͕ǌĂƐŽďŶŝŬďƵĨŽƌŽǁǇ͕ǁŬųĂĚŬŝŵŽŶƚĂǏŽǁĞ͕ŵŽĚƵų
ŚǇĚƌĂƵůŝĐǌŶǇ͘ĂƌŽǁŝǌŶĂǌŽƐƚĂųƉƌǌĞŬĂǌĂŶĂ'ƌƵƉĂ'KWZ'ƌƵƉĂĞƐŬŝĚǌŬĂ͘
W roku 2020&ƵŶĚĂĐũĂŽƚƌǌǇŵĂųĂĚŽƚĂĐũħ͗WŽǁƐǌĞĐŚŶǇĂŬųĂĚhďĞǌƉŝĞĐǌĞŷ
a) Dotacja nr 1
WŽƉƌĂǁĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂƌĂƚŽǁŶŝŬſǁǁĐǌĂƐŝĞŽŐųŽƐǌŽŶĞũƉĂŶĚĞŵŝŝKs/Ͳ19͘tƌĂŵĂĐŚĚŽƚĂĐũŝǌŽƐƚĂųǇǌĂŬƵƉŝŽŶĞ͗WųǇŶĚŽ
dezynfekcji Trisept Max ʹ23 sztuki (5>ͿƐųƵǏČĐǇĚŽŚŝŐŝĞŶŝĐǌŶĞũĚĞǌǇŶĨĞŬĐũŝƌČŬŽĚǌŝĂųĂŶŝƵǁŝƌƵƐŽďſũĐǌǇŵ͕ďĂŬƚĞƌŝŽďſũĐǌǇŵ͕
grzybobójczym; Kombinezon ochrony biologicznej #BIOVET ʹ50 sztuk, podstawowe zabezpieczenie przed kontaktem z
ƉŽƚĞŶĐũĂůŶŝĞǌĂŬĂǍŶǇŵŵĂƚĞƌŝĂųĞŵďŝŽůŽŐŝĐǌŶǇ͖DĂƐŬĂKĐŚƌŽŶŶĂD^W^,3ʹ3000 sztuk, skutecznie zabezpieczenie przed
ǁƐǌĞůŬŝŵŝǁŝƌƵƐĂŵŝƉƌǌĞŶŽƐǌŽŶǇŵŝĚƌŽŐČŬƌŽƉĞůŬŽǁČ
b) Dotacja nr 2
WƌŽĚƵŬĐũĂĚǁſĐŚŽĚĐŝŶŬſǁĨŝůŵƵ^ǌůĂŬŝĞŵ'KWZ͘_ƌŽĚŬŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞǌŽƐƚĂųǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇŶĂƉƌŽŵŽĐũħ&ƵŶĚĂĐũŝǁƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂĐŚ͖ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞŐƌĂĨŝŬŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝǁŝǌƵĂůŶĞũŽƌĂǌƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞŵĂƚĞƌŝĂųſǁ͕ŵŽŶƚĂǏ͖KďƌſďŬĂƉŽĚƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ͘
ŽŬŽŶĂŶŽŶĂƉƌĂǁǇĚǁſĐŚŶĂŵŝŽƚſǁƉŶĞƵŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚǁǇŬŽƌǌǇƐƚǇǁĂŶǇĐŚĚŽĂŬĐũŝǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƉŽƉƌĂǁČďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘
W roku 2020ƉŽĚƉŝƐĂŶŽƵŵŽǁǇƐƉŽŶƐŽƌŝŶŐŽǁĞ͗DƵƐǌǇŶŝĂŶŬĂƐƉ͘ǌ͘Ž͘Ž͘;ǁƌǌĞƐŝĞŷ2020ʹǁƌǌĞƐŝĞŷ2021). W ramach
ƉƌǌĞŬĂǌĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚ͕ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞďǇųǇƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͗ǁĂƌƐǌƚĂƚǇƵĚǌŝĞůĂŶŝĂƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽŵŽĐǇŽƌĂǌŽĐŚƌŽŶǇ
ŐſƌƐŬŝĞŐŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂǁƐǌŬŽųĂĐŚŝĚŽŵĂĐŚĚǌŝĞĐŬĂŶĂƚĞƌĞŶŝĞĐĂųĞũƉŽůƐŬŝ͕ďŝĞǏČĐĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐǌŬŽůĞŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝ
ǌĂũħđƚĞƌĞŶŽǁǇĐŚǁƌĂŵĂĐŚŬĂĚĞŵŝŝ'KWZ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŽŐſůŶŽĚŽƐƚħƉŶǇĐŚǁĞĞŬĞŶĚŽǁǇĐŚŬƵƌƐſǁŝƐǌŬŽůĞŷ͘
WŽĚƉŝƐĂŶŽƵŵŽǁħŶĂƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞŽƉƌĂĐŽǁĂŶŝĂͣBezpieczne góry w Polsce͟Polska Organizacja Turystyczna. Opracowanie
ƉŽƑǁŝħĐŽŶĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂǁŐſƌĂĐŚ͕ŬƚſƌĞŵĂƐųƵǏǇđĚŽƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĂƉƌŽũĞŬƚƵͣBezpieczne góry w Polsce͟ĂƚĂŬǏĞ
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝƵĂŬĐũŝƉƌŽŵŽĐǇũŶĞũ͕ŬĂŵƉĂŶŝŝƐƉŽųĞĐǌŶŽͲǁŝǌĞƌƵŶŬŽǁĞũƉƌŽŵƵũČĐĞďĞǌƉŝĞĐǌŶĞƐƉħĚǌĂŶŝĞĐǌĂƐƵǁŐſƌĂĐŚŝ
ƉŽĚŶŽƐǌĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇĐŚƚƵƌǇƐƚſǁ͘
W 2020ƌŽŬƵƉŽĚũħƚŽǁƐƉſųƉƌĂĐħƌǌĞĐǌŽǁČǌ&ŝƌŵĂŵŝ͗DtʹƌĞĂůŝǌĂĐũĂƉƌŽũĞŬƚƵηũĞƐƚĞŵǌŐŽƌŽƌĂǌǁǇƉŽǏǇĐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĐŚŽĚƵ
ĚŽĐĞůſǁƐųƵǏďŽǁǇĐŚĨƵŶĚĂĐũŝ͖͘&ƵƚƵƌĞWƌŽĐĞƐƐŝŶŐʹprojekt i wykonanie nowej strony ; Hi!Stories - realizacja spotów
ƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚ&ƵŶĚĂĐũħ'KWZ͖ĞŝŐŝƚĂůͲŽďƐųƵŐĂŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽǁĂ͖Kd:ZĂũĚĞƌͲƌĂďĂƚǁƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝƵŬƵƌƐſǁǌǌĂŬƌĞƐƵ
ŶĂďǇǁĂŶŝĂƵƉƌĂǁŶŝĞŷ<ŝĞƌŽǁĐſǁWŽũĂǌĚſǁhƉƌǌǇǁŝůĞũŽǁĂŶǇĐŚ
KƉŝƐǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǁǇĚĂƌǌĞŷ͕ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŷ&ƵŶĚĂĐũŝ͗
&ƵŶĚĂĐũĂ'KWZƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂǌĂũħĐŝĂĚŽƚǇĐǌČĐĞǌĂƐĂĚƵĚǌŝĞůĂŶŝĂƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽŵŽĐǇŽƌĂǌƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĂĚŽǁǇũƑĐŝĂǁŐſƌǇ͘
ZŽǌŵĂǁŝĂŶŽĐǌǇũĞƐƚƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁŽŐſƌƐŬŝĞŽƌĂǌũĂŬŶĂůĞǏǇǁǌǇǁĂđƉŽŵŽĐǇ͕ŐĚǇĐŽƑǌųĞŐŽǁǇĚĂƌǌǇƐŝħƉŽĚĐǌĂƐŐſƌƐŬŝĐŚ
ǁħĚƌſǁĞŬ͘tƐǌǇƐƚŬŝĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŝĞƐǌǇųǇŵųŽĚĞŐŽƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂĐŝĞƐǌǇųǇƐŝħĚƵǏǇŵǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĞŵ͕ƌŽǌŵĂǁŝĂŶŽŵ͘ŝŶ͘Ž
ƉŽǌŶĂǁĂŶŝƵǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚĞƚĂƉſǁƚĂŬŝĞũƉŽŵŽĐǇĐǌǇůŝ͗ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁŽ͕ǁŽųĂŶŝĞŽƉŽŵŽĐ͕ƐƉƌĂǁĚǌĂŶŝĞƉƌǌǇƚŽŵŶŽƑĐŝŝŽĚĚĞĐŚƵ͕
wzywanie pomocy ʹƐųƵǏďǇƌĂƚŽǁŶŝĐǌĞ͕ƉŽǌǇĐũĂďŽĐǌŶĂƵƐƚĂůŽŶĂ;ďĞǌƉŝĞĐǌŶĂͿ͕ǁĚĞĐŚǇƌĂƚŽǁŶŝĐǌĞ͕ƵĐŝƐŬŝŬůĂƚŬŝƉŝĞƌƐŝŽǁĞũ
;ŵĂƐĂǏƐĞƌĐĂͿ͘tĂǏŶǇŵĂƐƉĞŬƚĞŵƐƉŽƚŬĂŷ͕ďǇųĂƌſǁŶŝĞǏĞĚƵŬĂĐũĂĞŬŽůŽŐŝĐǌŶĂ͕ŬƚſƌĂǌĂƐǌĐǌĞƉŝųĂƐǌĂĐƵŶĞŬĚůĂƉƌǌǇƌŽĚǇŽƌĂǌ
ƉŽǌǁŽůŝųĂǁǇŬƐǌƚĂųĐŝđǁƑƌſĚƵĐǌŶŝſǁǁƌĂǏůŝǁĞŐŽ͕ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶĞŐŽĐǌųŽǁŝĞŬĂ͘
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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ŝĞǏČĐĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐǌŬŽůĞŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝǁƌĂŵĂĐŚŬĂĚĞŵŝŝ'KWZ͘WƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽǌĂũħĐŝĂʹwarsztaty i pokazy z
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĂĚŽǁǇũƑĐŝĂǁŐſƌǇŽƌĂǌƵĚǌŝĞůĂŶŝĂƉŝĞƌǁƐǌĞũƉŽŵŽĐǇǁǁĂƌƵŶŬĂĐŚŐſƌƐŬŝĐŚ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶŽǌĂũħĐŝĂƉƌĞǁĞŶĐǇũŶŽͲ
edukacyjne.
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

14000

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

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

&ƵŶĚĂĐũĂ'KWZǁƌŽŬƵϮϬϮϬƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĂůĞĐǌĞŶŝĞŝƐǌŬŽůĞŶŝĞƉƐſǁƌĂƚŽǁŶŝĐǌǇĐŚ'KWZ

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁŽŝŽĐŚƌŽŶĂůƵĚŶŽƑĐŝ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

tƐƉĂƌĐŝĞŐƌƵƉƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂ'KWZǌƌĞũŽŶƵĐĂųĞũ
WŽůƐŬŝǁƌĞŵŽŶĐŝĞďƵĚǇŶŬſǁŝůŽŬĂůŝƐƚƌĂǏŶŝĐ
GOPR w zakresie remontu instalacji wodnoŬĂŶĂůŝǌĂĐǇũŶĞũ͕ǌĂŬƵƉƑƌŽĚŬſǁŽĐŚƌŽŶǇͲ
ŵĂƐĞĐǌŬŝ͕ƑƌŽĚŬŝĚĞǌǇŶĨĞŬƵũČĐĞ͘tƐƉĂƌĐŝĞǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞǌĂŬƵƉƵƐƉƌǌħƚƵƌĂƚŽǁŶŝĐǌĞŐŽŵ͘ŝŶ͘ĚůĂ
ŐƌƵƉĞƐŬŝĚǌŬŝĞũ'KWZ͕tĂųďƌǌǇƐŬŽͲ<ųŽĚǌŬŝĞũ
GOPR, Karkonoskiej GOPR, Krynicka GOPR.
94.99.Z
tƐƉĂƌĐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũĚůĂŐƌƵƉǇ
ŝĞƐǌĐǌĂĚǌŬŝĞũ'KWZǌŐŽĚŶŝĞǌƵŵŽǁČǌĚŶŝĂ
22.10.2020 r.. Organizowanie oraz prowadzenie
ĂŬĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚǁǌĂŬƌĞƐŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
ƉƌǌĞďǇǁĂŶŝĂŝƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂƐŝħǁƚĞƌĞŶŝĞŐſƌƐŬŝŵ
oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej prowadzonej w ramach
poszczególnych grup GOPR.

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

ϮϬϯϲϱϮ͕ϵϯǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉƌĞǁĞŶĐǇũŶĞũ͕
ŵĂũČĐĞũŶĂĐĞůƵƉŽĚŶŽƐǌĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũǁǌĂŬƌĞƐŝĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝ
ŽĐŚƌŽŶǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŶĂƚƵƌĂůŶĞŐŽ͘&ƵŶĚĂĐũĂ
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųĂǁƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞǁĂƌƐǌƚĂƚǇ͕
prelekcje, pokazy i szkolenia specjalistyczne
ĚŽƚǇĐǌČĐĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐŽ
ƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁŽŝŽĐŚƌŽŶĂůƵĚŶŽƑĐŝ ƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂƐŝħǁƚĞƌĞŶŝĞŐſƌƐŬŝŵůĂƚĞŵŝ
94.99.Z
ǌŝŵČ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇƌſǁŶŝĞǏƐǌŬŽůĞŶŝĂǁ
zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, szkolenia
ŽŐſůŶŽƌĂƚŽǁŶŝĐǌĞŽƌĂǌƐǌŬŽůĞŶŝĂĚŽƚǇĐǌČĐĞ
ďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐŽƉŽƌƵƐǌĂŶŝĂƐŝħǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵ
ƌǌĞŬŐſƌƐŬŝĐŚ͘&ƵŶĚĂĐũĂŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųĂ
pikniki pod patronatem TAURON.
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Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

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

ϲϵϴϱϯϲ͕Ϭϯǌų
ϲϬϮϵϳϰ͕ϰϰǌų
ϵϰϲϭϮ͕ϴϱǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϵϰϴ͕ϳϰǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

ϯϴϴϯϳϱ͕ϭϮǌų

Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϮϮϳϵϰ͕ϲϮǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϮϮϳϵϰ͕ϲϮǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

Ϯϴϳϯϲϲ͕Ϯϵǌų

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

ϭϰϮϲϮϴ͕Ϭϭǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϮϮϭϲϭϭ͕ϴϲǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũ'KWZ'ƌƵƉĂŝĞƐǌĐǌĂĚǌŬĂͲǌŐŽĚŶŝĞǌƵŵŽǁČ

ϯϯϭϭϯ͕ϰϰǌų

2 Roboty remontowe w budynkach stacji GOPR

Ϯϲϵϴϱ͕ϭϭǌų

3 ĂŬƵƉǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂŝƐƉƌǌħƚƵƌĂƚŽǁŶŝĐǌĞŐŽĚůĂƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŐƌƵƉ'KWZŝŽƉųĂƚĂǌĂĐǌǇŶƐǌŝ
ĞŶĞƌŐŝħ
4 ĂƌĞĨƵŶĚĂĐũħŬŽƐǌƚſǁĚŽũĂǌĚƵŽƌĂǌƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝŝůĞĐǌĞŶŝĂƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ

ϭϱϯϯϱϳ͕ϱϭǌų
ϴϭϱϱ͕ϴϬǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 Grupa Bieszczadzka GOPR

ϯϯϭϭϯ͕ϰϰǌų

2 Grupa Karkonoska GOPR

ϯϭϴϳϬ͕ϭϮǌų

3 'ƌƵƉĂtĂųďƌǌǇƐŬŽͲ<ųŽĚǌŬĂ

ϭϵϳϴϬ͕ϵϬǌų

4 Grupa Beskidzka GOPR

ϭϮϱϰϴ͕ϱϬǌų

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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5 'ƌƵƉĂWŽĚŚĂůĂŷƐŬĂ'KWZ

ϭϭϱϵϵ͕ϳϬǌų

6 Grupa Jurajska GOPR

ϭϬϳϰϭ͕ϲϬǌų

7 Grupa Krynicka GOPR

ϴϳϳϵ͕ϱϬǌų

8 Podopieczna Maja D.

ϳϱϭϬ͕ϭϬǌų

9 Podopieczny Jerzy S.

ϲϰϱ͕ϰϬǌų

10 Fundacja GOPR

ϴϱϬϮϮ͕ϯϬǌų

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

ϰϲϴϱϳϬ͕ϵϵǌų

ϮϮϭϲϭϭ͕ϴϲǌų

ϯϴϮϵϲϱ͕Ϭϯǌų

ϮϬϯϲϱϮ͕ϵϯǌų

ϭϮϲϭϬ͕ϳϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne

ϳϮϴϮϴ͕ϲϴǌų

ϭϳϵϱϴ͕ϵϯǌų

ϭϲϲ͕ϱϴǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯϯϮϰ͕ϴϵǌų

ϯϯϮϰ͕ϴϵǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϮϮϬϬϬϵ͕ϰϭǌų
ϴϮϬϬϮ͕ϭϱǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
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
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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

1 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

0,16 etatów

0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04

30 osób

9

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04

0 osób
30 osób

10

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

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

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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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

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

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

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia
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Nazwa organu

Kwota

12

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

Roman Dziedzic - Prezes, Grzegorz
Pawlik - Wiceprezes, Marian Sajnog Sekretarz
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ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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