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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA PROGRESJA UL. DEOTYMY 24 76-200 SŁUPSK SŁUPSK POMORSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
NIEOGRANICZONY
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2020-31.12.2020
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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przezjednostkę wdającejsię przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące nazagrożenie 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
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonychwart. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Fundacja na dzień bilansowy wycenia aktywa trwałe w
postaci środków trwałych i wartości niematerialnych wg nominalnych cen zakupu. Posiadane przez jednostkę udziały wyceniane są według
ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja aktywów w trakcie roku dokonywan ajest według zasad
określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Należności wyceniane są w wartości wymaganej z zachowaniem zasady
ostrożności. Środki finansowe w walucie polskiej wycenianes ą na dzień bilansowy według wartości nominalnej. Wynik finansowych ustalany
jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data sporządzenia: 2021-03-31
Data zatwierdzenia: 2021-08-09
ANNA HORYŃ-SWAREK

ANNA ROZENTAL
PATRYK ROZENTAL

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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FUNDACJA PROGRESJA
76-2006à836.
UL. DEOTYMY 24
0000378180

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

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

roku
ELHĪąFHJR

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

4 850,00

64 850,00

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

4 850,00

4 850,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

60 000,00

B.

Aktywa obrotowe

1 043 798,94

1 946 757,58

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

5 566,41

3 564,96

III.

Inwestycje krótkoterminowe

239 214,79

196 250,83

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

799 017,74

1 746 941,79

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

1 048 648,94

2 011 607,58

21 879,02

21 685,80

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

23 281,32

21 879,02

IV.

Zysk (strata) netto

-1 402,30

-193,22

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

1 026 769,92

1 989 921,78

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

99 979,94

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

28 691,23

29 745,49

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

998 078,69

1 860 196,35

1 048 648,94

2 011 607,58

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-08-09

$11$+25<ē6:$5(.

ANNA ROZENTAL
PATRYK ROZENTAL

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

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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FUNDACJA PROGRESJA
76-2006à836.
UL. DEOTYMY 24
0000378180

Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

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

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

452 062,45

212 657,62

I.

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

443 267,45

206 267,62

II.

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

8 795,00

6 390,00

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

456 700,56

213 254,91

I.

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

442 745,44

206 864,91

II.

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

13 955,12

6 390,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

-4 638,11

-597,29

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

1 244,77

647,12

H.

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

-5 882,88

-1 244,41

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

5 523,19

3 293,82

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

101,82

2 162,32

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

940,79

80,31

M.

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

-1 402,30

-193,22

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-1 402,30

-193,22

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-08-09

$11$+25<ē6:$5(.

ANNA ROZENTAL
PATRYK ROZENTAL

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

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04

4. ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.
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Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2020

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2021-10-04

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

FUNDACJA PROGRESJA

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

'ŵŝŶĂD͘^BhW^<

Ulica UL. DEOTYMY

Nr domu 24

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ^BhW^<

Kod pocztowy 76-200

WŽĐǌƚĂ^BhW^<

Nr telefonu 597222088

Nr faksu -

E-mail fundacja@progresja.slupsk.pl

POLSKA

Województwo

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

2010-02-10

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2013-04-30

5. Numer REGON

22118170800000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

POMORSKIE

WŽǁŝĂƚD͘^BhW^<

Strona www www.progresja.slupsk.pl

6. Numer KRS

0000378180

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

ANNA ROZENTAL

WZ^Zh

TAK

PATRYK ROZENTAL

BKE<Zh

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

KRZYSZTOF KOWAL

WZtKE/z
RADY

TAK

ZdBKD/:z

t/WZtKE/z
RADY

TAK

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04

Wpisany do KRS

Wpisany do KRS

1

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ĞůĂŵŝ&ƵŶĚĂĐũŝƐČǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐǌĂŶƐĚŽƐƚħƉƵ͕ĚůĂŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ĚŽǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ;ƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁŽƉƌĂĐǇ͕ǁƐƉĂƌĐŝĞ
pracodawców itp.), edukacji (szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych),
nowoczesnej technologii, informacji (kompleksowe wsparcie specjalistów z
ǌĂŬƌĞƐƵƉƐǇĐŚŽůŽŐŝŝ͕ƉƌĂǁĂŽƌĂǌǁŝĞĚǌǇŶĂƚĞŵĂƚĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŷ͕ƵůŐŝƚƉ͘Ϳ͕
ŽƌĂǌŝĐŚŝŶƚĞŐƌĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂ;ĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
ƐĞŶŝŽƌſǁͲĚǌŝĂųĂŶŝĂƉŽƉƌĂǁŝĂũČĐĞŬŽŶĚǇĐũħĨŝǌǇĐǌŶČ͕ƵŵǇƐųŽǁČŝƚƉ͘Ϳŝ
rehabilitacja (poprzez sport).
͘&ƵŶĚĂĐũĂƌĞĂůŝǌƵũĞƐǁŽũĞĐĞůĞƉŽƉƌǌĞǌƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͗

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji 1͘tǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĞƐǌĂŶƐǁĚŽƐƚħƉŝĞĚŽǁŝĞĚǌǇŝĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂǁ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ͘
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ
podstawie statutu organizacji)

2͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĞŬƐƉĞƌĐŬČ͕ŝŶŝĐũŽǁĂŶŝĞďĂĚĂŷŶĂƵŬŽǁǇĐŚŽƌĂǌ
ŝŶŶŽǁĂĐǇũŶǇĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞŶŽǁǇĐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝŝƐǇƐƚĞŵſǁ
ŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ƐĞŶŝŽƌſǁ͘
3͘^ŬƵƉŝĂŶŝĞǁŽŬſųĐĞůſǁĨƵŶĚĂĐũŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝƌſǏŶǇĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬ
ǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚŝǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚũĞũĚǌŝĂųĂŶŝĂŝĐĞůĞ͕
4͘ǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌǌĂŽƉĂƚƌǌĞŶŝĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǁŶŽǁŽĐǌĞƐŶǇ
ƐƉƌǌħƚƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶǇ͕
5͘WƌŽŵŽĐũĂǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ͕ĂŬƚǇǁŝǌĂĐũĂǌĂǁŽĚŽǁĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ
ƉŽǌŽƐƚĂũČĐǇĐŚďĞǌƉƌĂĐǇůƵďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚƵƚƌĂƚČƉƌĂĐǇ͕
6͘WƌŽŵŽĐũĞĞĚƵŬĂĐũŝ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƑǁŝĂƚŽǁĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƵĐǌŶŝſǁŝŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƌĂǌƐĞŶŝŽƌſǁ͘
Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz
ŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞũƉŽŵŽĐǇŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕ǁƚǇŵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ͕ƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũĚůĂƌŽĚǌŝŶŝŽƐſďǌĂǁŽĚŽǁŽ
ǌĂũŵƵũČĐǇĐŚƐŝħƉƌĂĐČŝǁƐƉſųƉƌĂĐČǌŽƐŽďĂŵŝŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŝ͕
8͘WƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞŝŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĞŬĂĚƌǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚŽƐŽďǇ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞĞĚƵŬĂĐũŝ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ͕ŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
aktywizacji zawodowej,
9͘WŽŵŽĐĚǌŝĞĐŝŽŵ͕ŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵǁŶĂƵĐĞŝĂĚĂƉƚĂĐũŝĚŽ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂƐƉƌĂǁŶǇĐŚƌſǁŝĞƑŶŝŬſǁŽƌĂǌƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌ
ŝŶƚĞŐƌĂĐũŝŽďƵƚǇĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͕
10͘KĐŚƌŽŶĂƉƌĂǁŽƌĂǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂŶŝĂƉƌĂǁŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
11͘ZĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĞŝŶƚĞƌĞƐſǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌ
ich rodzin,
12͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĂŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
13͘<ƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝŽƉŝŶŝŝƉƵďůŝĐǌŶĞũƉŽƉƌǌĞǌ
ƉŽƉƵůĂƌǇǌŽǁĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇŶĂƚĞŵĂƚƐƉĞĐǇĨŝĐǌŶǇĐŚƉŽƚƌǌĞď͕ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ͕
ƐǇƚƵĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌŝĐŚƌŽĚǌŝŶ͕
14͘tƐƉſųƉƌĂĐĂǌŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝ͕ĂƚĂŬǏĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ŬƌĂũŽǁǇŵŝŝǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇŵŝĚǌŝĂųĂũČĐǇŵŝŶĂƌǌĞĐǌƉŽŵŽĐǇŽƐŽďŽŵ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘
15. organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów.
16. organizowanie wycieczek, wyjazdów integracyjnych, obozów
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17͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ;ƐĞŶŝŽƌſǁͿ͕ǁƚǇŵŝĐŚĂŬƚǇǁŝǌĂĐũĂ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂũČĐĂŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂŷ
ƐĂŵŽƉŽŵŽĐŽǁǇĐŚŝŝŶƚĞŐƌƵũČĐǇĐŚŽƐŽďǇƐƚĂƌƐǌĞŽƌĂǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞ͕ǁ
ƚǇŵŝŶƚĞŐƌĂĐũĂŵŝħĚǌǇƉŽŬŽůĞŶŝŽǁĂ͘
͘&ƵŶĚĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČ͘ŽĐŚſĚǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ
&ƵŶĚĂĐũŝƐųƵǏǇƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ͘
&ƵŶĚĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČǁǌĂŬƌĞƐŝĞ͗
63.99.Z
WŽǌŽƐƚĂųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƵƐųƵŐŽǁĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ŐĚǌŝĞŝŶĚǌŝĞũ
niesklasyfikowana
ͲǁĚƌĂǏĂŶŝĞƐǇƐƚĞŵſǁŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ͲďƵĚŽǁĂƐĞƌǁĞƌſǁĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ͲďƵĚŽǁĂƐŝĞĐŝŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
62.02.Z
ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌĚŽƌĂĚǌƚǁĞŵǁǌĂŬƌĞƐŝĞŝŶĨŽƌŵĂƚǇŬŝ
ͲƐǌŬŽůĞŶŝĂŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁĞĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ͲĚŽƌĂĚǌƚǁŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞƐƉƌǌħƚƵŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁĞŐŽŝŽƉƌŽŐƌĂŵŽǁĂŶŝĂĚůĂ
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
62.03.Z
ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞŵƵƌǌČĚǌĞŶŝĂŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇŵŝ
- administracja serwerami
ͲǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞƐǇƐƚĞŵĂŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇŵŝ
62.09.Z
WŽǌŽƐƚĂųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƵƐųƵŐŽǁĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝŝŝŶĨŽƌŵĂƚǇĐǌŶǇĐŚŝ
komputerowych
ͲŬŽŶĨŝŐƵƌĂĐũĂƐĞƌǁĞƌſǁĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ͲŽƉƚǇŵĂůŝǌĂĐũĂƐŝĞĐŝŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁǇĐŚĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
63.11.Z
WƌǌĞƚǁĂƌǌĂŶŝĞĚĂŶǇĐŚ͖ǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞƐƚƌŽŶĂŵŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇŵŝ;ŚŽƐƚŝŶŐͿŝ
ƉŽĚŽďŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ͲƚǁŽƌǌĞŶŝĞŝǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞďĂǌĂŵŝĚĂŶǇĐŚĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
- administracja portalami internetowymi
94.99.Z
ǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ͕ŐĚǌŝĞŝŶĚǌŝĞũ
niesklasyfikowana
- organizowanie wycieczek, wyjazdów integracyjnych, obozów
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƵƐųƵŐŝďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂƐĞŶŝŽƌſǁ
ZĞĂůŝǌĂĐũĂƉƌŽũĞŬƚſǁǌǁŝħŬƐǌĂũČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞĚůĂƐĞŶŝŽƌſǁŝŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ͘
1͘^ǇƐƚĞŵƚĞůĞŽƉŝĞŬŝũĞƐƚƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĞŵŝŶŶŽǁĂĐǇũŶǇŵŶĂƐŬĂůħŬƌĂũƵ͘tǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŽǁŶŝŵŶŽǁŽĐǌĞƐŶĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚŽ
ƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĂƐĞŶŝŽƌŽŵ͕ŽƐŽďŽŵƐĂŵŽƚŶǇŵŝŽƐŽďŽŵǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝŬŽŵĨŽƌƚƵǏǇĐŝĂŝǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂƉŽĐǌƵĐŝĂ
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘
2͘hƐųƵŐĂǌųŽƚĞũƌČĐǌŬŝʹƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇƉƌŽũĞŬƚƵŵŽŐČǌŐųĂƐǌĂđĚƌŽďŶĞĂǁĂƌŝĞǁƐǁŽŝŵŵŝĞũƐĐƵǌĂŵŝĞƐǌŬĂŶŝĂŝƐŬŽƌǌǇƐƚĂđǌƵƐųƵŐŝ
ǌųŽƚĞũƌČĐǌŬŝͬĨĂĐŚŽǁĐſǁ͕ŬƚſƌǌǇƉŽŽƚƌǌǇŵĂŶŝƵƉƌǌĞǌŶĂƐǌůĞĐĞŶŝĂƵƐƵǁĂũČĂǁĂƌŝħ͘ŬĂǏĚĞũǁŝǌǇƚǇƐƉŽƌǌČĚǌŽŶĞƐČƉƌŽƚŽŬŽųǇǌ
ƉŽĚƉŝƐĞŵƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂƉƌŽũĞŬƚƵ͕ĐŽũĞƐƚƉŽƚǁŝĞƌĚǌĞŶŝĞŵǁǇŬŽŶĂŶŝĂĚĂŶĞũƵƐųƵŐŝ͘
3. Animacje dla seniorów ʹǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĂŶŝŵĂƚŽƌƌĞĂůŝǌƵũĞĚǌŝĂųĂŶŝĂŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞĚůĂƐĞŶŝŽƌſǁǌŽďƐǌĂƌƵƌĞǁŝƚĂůŝǌĂĐǇũŶĞŐŽ͘
^ĞŶŝŽƌǌǇŵŽŐČƐŬŽƌǌǇƐƚĂđǌƐǌĞƌŽŬŝĞũŽĨĞƌƚǇŵ͘ŝŶ͗͘
- teatr, kino
- basen
ͲƐƉĂĐĞƌǇǌŬŝũŬĂŵŝŶŽƌĚŝĐǁĂůŬŝŶŐǁƌĂǌǌŐŝŵŶĂƐƚǇŬČ
ͲŚĞƌďĂƚŬŝĚůĂƐĞŶŝŽƌſǁͲĐǇŬůŝĐǌŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞƉƌǌǇŵƵǌǇĐĞůƵďǌĂƉƌĂƐǌĂŶŝƐČƌſǏŶŝƐƉĞĐũĂůŝƑĐŝŶƉ͘ƉŽůŝĐũĂ͕ůĞŬĂƌǌĞ͕
psycholodzy
4. Wsparcie 9ĂƐǇƐƚĞŶƚſǁŽƐŽďŝƐƚǇĐŚŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
WƌŽũĞŬƚŽĚƉŽǁŝĂĚĂŶĂƉƌŽďůĞŵǇŝƉŽƚƌǌĞďǇŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌƐĞŶŝŽƌſǁďŽƌǇŬĂũČĐǇĐŚƐŝħǌďĂƌŝĞƌĂŵŝƵƚƌƵĚŶŝĂũČĐǇŵŝ
ƵĚǌŝĂųǁǏǇĐŝƵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͘'ųſǁŶǇŵĐĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚſǁũĞƐƚǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝĚŽƉĞųŶŝĞũƐǌĞŐŽǏǇĐŝĂƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͕Ă
ƚĂŬǏĞƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĞŶŝĞǌĂůĞǏŶĞŐŽǏǇĐŝĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ͘hƐųƵŐŝĂƐǇƐƚĞŶĐŬŝĞǌĂƉĞǁŶŝĂũČŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ
ŽƌĂǌƐĞŶŝŽƌŽŵǁƐƚŽƉŶŝƵǌŶĂĐǌŶǇŵůƵďƵŵŝĂƌŬŽǁĂŶǇŵǁƐƉĂƌĐŝĞǁǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝƵĐŽĚǌŝĞŶŶǇĐŚĐǌǇŶŶŽƑĐŝŽƌĂǌĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞǁ
ǏǇĐŝƵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͘ŽƐƚħƉŶŽƑđƵƐųƵŐĂƐǇƐƚĞŶƚĂƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂƐŝħĚŽƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂƉƌǌĞǌŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞ
ďĂƌĚǌŝĞũĂŬƚǇǁŶĞŐŽŝƐĂŵŽĚǌŝĞůŶĞŐŽǏǇĐŝĂ͘ƵƐųƵŐĂƐǇƐƚĞŶƚĂŬŽƌǌǇƐƚĂĐŽƌĂǌǁŝħĐĞũŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ͕ĚůĂƚĞŐŽĨƵŶĚĂĐũĂƌŽǌƐǌĞƌǌĂ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽƉƌŽũĞŬƚƵǌǁŝħŬƐǌĂũČĐůŝĐǌďħĂƐǇƐƚĞŶƚſǁŽƐŽďŝƐƚǇĐŚŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŬƚſƌǌǇďħĚČŵŽŐůŝŽďũČđ
ǁƐƉĂƌĐŝĞŵǁŝħŬƐǌČŝůŽƑđŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČǌĞƐƉĞĐũĂůŶǇŵŝƐĐŚŽƌǌĞŶŝĂŵŝ͘&ƵŶĚĂĐũĂĚŽĚĂƚŬŽǁŽƵĚŽƐƚħƉŶŝųĂĚůĂ
ďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƉƌſĐǌĂƐǇƐƚĞŶĐũŝŽƐŽďŝƐƚĞũĚŽƐƚħƉĚŽďĞǌƉųĂƚŶǇĐŚƉŽƌĂĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌWƵŶŬƚƵ
/ŶĨŽƌŵĂĐũŝĚůĂKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŐĚǌŝĞŽƐŽďǇďŽƌǇŬĂũČĐĞƐŝħǌƌſǏŶǇŵŝƉƌŽďůĞŵĂŵŝƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶǇŵŝĐǌǇƉƌĂǁŶǇŵŝ
ďħĚǌŝĞŵŝĂųĂĚŽƐƚħƉĚŽƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁ͘ǌŝħŬŝƚĞŵƵƐĞŶŝŽƌǌǇŵĂũČĚŽƐƚħƉĚŽŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞŐŽǁƐƉĂƌĐŝĂƵųĂƚǁŝĂũČĐĞŐŽƐĂŵŽĚǌŝĞůŶĞ
ǏǇĐŝĞƐƉŽųĞĐǌŶĞ͘
Dodatkowo w okresie zaostrzonej pandemii od marca 2020ƌŽŬƵ͕ĨƵŶĚĂĐũĂŵŝĂųĂƉŽĚŽƉŝĞŬČƉƌĂǁŝĞ400 seniorów, w tym osób z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ͕ŬƚſƌĞǌƉŽǁŽĚƵĐŚŽƌſďŝƉĂŶĚĞŵŝŝŶŝĞǁǇĐŚŽĚǌŝųĂǌĚŽŵſǁ͘tƐƉĂƌĐŝĞƉŽůĞŐĂųŽŶĂĐŽĚǌŝĞŶŶǇĐŚ
ŬŽŶƚĂŬƚĂĐŚƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶǇĐŚ͕ǁĐĞůƵǌĞďƌĂŶŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽďŝĞǏČĐǇĐŚƉŽƚƌǌĞďĂĐŚƐĞŶŝŽƌſǁ͘ĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƚƌǌǇŵǇǁĂůŝ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũħ͕ŝǏƐĞŶŝŽƌǌǇǁǇŵĂŐĂůŝĐŽĚǌŝĞŶŶǇĐŚǌĂŬƵƉſǁůƵďĚŽƐƚĂƌĐǌĞŶŝĂůĞŬſǁ͕ĂƚĂŬǏĞƉŽŵŽĐǇǁĚŽƚĂƌĐŝƵŶĂƵŵſǁŝŽŶĞǁŝǌǇƚǇ
ůĞŬĂƌƐŬŝĞ͘ǌŝħŬŝŶĂƐǌĞũƉŽŵŽĐǇƐĞŶŝŽƌǌǇŽƚƌǌǇŵǇǁĂůŝŬŽŵƉůĞŬƐŽǁČƉŽŵŽĐŝŵŽŐůŝƉƌǌĞƚƌǁĂđƚĞŶĂũĐŝħǏƐǌĞŵŝĞƐŝČĐĞƉĂŶĚĞŵŝŝ͘
ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĞĚƵŬĂĐũŝŝŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐĞŶŝŽƌſǁ
ĞůĂŵŝƉƌŽũĞŬƚƵďǇųǇ͗
1͘WŽƉƌĂǁĂũĂŬŽƑĐŝŝƉŽǌŝŽŵƵǏǇĐŝĂŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚĚůĂŐŽĚŶĞŐŽƐƚĂƌǌĞŶŝĂƐŝħƉŽƉƌǌĞǌĞĚƵŬĂĐũħŝĂŬƚǇǁŶŽƑđǁŵŝĞƑĐŝĞ^ųƵƉƐŬŝ
ƉŽǁŝĞĐŝĞƐųƵƉƐŬŝŵ͘ĞůǌŽƐƚĂųǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇƉŽƉƌǌĞǌĚŽďƌĂŶǇƉƌŽŐƌĂŵĞĚƵŬĂĐǇũŶǇ;ƉƌǌĞǌƐĂŵǇĐŚƐĞŶŝŽƌſǁ͕ŬƚſƌǌǇǌŶĂũČƐǁŽũĞ
ƉŽƚƌǌĞďǇŝŵŽǏůŝǁŽƑĐŝͿ͕ŵŽƚǇǁƵũČĐǇƐĞŶŝŽƌſǁĚŽĂŬƚǇǁŶĞŐŽƵĐǌĞŶŝĂŝǁǇŬŽƌǌǇƐƚǇǁĂŶŝĂǌĚŽďǇƚĞũǁŝĞĚǌǇǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌĂƐƵ
ǁŽůŶĞŐŽ͘WŽƉƌǌĞǌƐǌŬŽůĞŶŝĂŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁĞŽƌĂǌŽďƐųƵŐħƐŵĂƌƚĨŽŶſǁƐĞŶŝŽƌǌǇǌĂƉŽǌŶĂůŝƐŝħǌŵŽǏůŝǁŽƑĐŝČƉųĂƚŶŽƑĐŝďĂŶŬŽǁǇĐŚ
;ŽƉųĂƚǇǌĂĐǌǇŶƐǌ͕ƚĞůĞĨŽŶŝƚƉ͘Ϳ͘
2͘ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞǁŝĞĚǌǇŝƉƌŽŵŽĐũŝŝĚĞŝĂŬƚǇǁŶĞŐŽƐƚĂƌǌĞŶŝĂƐŝħŝǁŝǌĞƌƵŶĞŬŽƐŽďǇƐƚĂƌƐǌĞũũĂŬŽŽƐŽďǇĂŬƚǇǁŶĞũǁŵŝĞƑĐŝĞ^ųƵƉƐŬŝ
ƉŽǁŝĞĐŝĞƐųƵƉƐŬŝŵƐĞŶŝŽƌǌǇƉŽĚĐǌĂƐƐǌŬŽůĞŷǌĚŽďǇůŝǁŝĞĚǌħ͕ŬƚſƌČďħĚČŵŽŐůŝǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂđƉŽĚĐǌĂƐǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝ
ƚĂŬŝĐŚũĂŬƉŽŬĂǌŵŽĚǇ͕ǁǇƐƚĂǁĂŐĂůĞƌŝŝǌĚũħđ͘^ĞŶŝŽƌǌǇƉŽŬĂǌĂůŝƌſǁŶŝĞǏ͕ǏĞŵŽǏŶĂĂŬƚǇǁŶŝĞƐƉħĚǌĂđǁŽůŶǇĐǌĂƐĂŶŐĂǏƵũČĐƐŝħ
ǁŽůŽŶƚĂƌǇƐƚǇĐǌŶŝĞƉŽĚĐǌĂƐƌſǏŶǇĐŚĂŬĐũŝŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞůŽŬĂůŶĞE'K͘ŽĚĂƚŬŽǁŽƐĞŶŝŽƌǌǇƉƌǌĞƐǌůŝƉƌǌĞǌŵĞƚĂŵŽƌĨŽǌħ
;ŵĂŬŝũĂǏ͕ĨƌǇǌƵƌĂͿ͕ƉŽŬƚſƌǇĐŚǁǇŬŽŶĂŶĞďǇųǇǌĚũħĐŝĂŝǁǇǁŝĞƐǌŽŶĞǁŵŝĞũƐĐĂĐŚ͕ŐĚǌŝĞŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇŵŽŐČǌŽďĂĐǌǇđũĂŬČ
ŵĞƚĂŵŽƌĨŽǌħƉƌǌĞƐǌůŝƐĞŶŝŽƌǌǇ͘ŽĚĂƚŬŽǁŽƉŽĚƐƵŵŽǁĂŶŝĞŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƐƚƌĞĂůŝǌĂĐũĂĨŝůŵƵǌƐĞŶŝŽƌĂŵŝƵŬĂǌƵũČĐĂƌĞǌƵůƚĂƚǇ
projektu.
3͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƉŽƌĂĚŶŝĐƚǁĂƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞŐŽĚůĂŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ͕ǁƚǇŵĚůĂƐĞŶŝŽƌſǁ͘tŝĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽũĞŬƚ͕ŬƚſƌǇ
realizowany jest od 2011ƌŽŬƵ͘ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƐƚǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƉŽƉƌǌĞǌǁƐƉĂƌĐŝĞ
ŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌǌĂŬƌĞƐƵǁŝĞĚǌǇŽƵůŐĂĐŚŝƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĐŚŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ĐǌǇůŝƵĚǌŝĞůĞŶŝĞŝŵǁƐƉĂƌĐŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŐŽ
ŶĂƚĞŵĂƚƐƉƌǌħƚƵƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶĞŐŽ͕ƵůŐŬŽŵƵŶŝŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕ůŝŬǁŝĚĂĐũŝďĂƌŝĞƌ͕ƚƵƌŶƵƐſǁƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶǇĐŚ͕ƉƌŽŐƌĂŵſǁ
ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇĐŚǌĞƑƌŽĚŬſǁW&ZKEŝƚƉ͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵƉŽĚũħƚŽĚǌŝĂųĂŶŝĂƉŽĚŶŽƐǌČĐĞƉŽǌŝŽŵƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
ůŽŬĂůŶĞŐŽŶĂƚĞŵĂƚŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŝĐŚƉƌĂǁ͕ƉŽƚƌǌĞď͕ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŝǁŬųĂĚƵǁǏǇĐŝĞƐƉŽųĞĐǌŶĞ͕ŽƌĂǌƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ŽĚŶŽƑĐŝĞŶĞŐĂƚǇǁŶǇĐŚƉŽƐƚĂǁǁŽďĞĐŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝ͘KƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞ͕ǁƚǇŵƐĞŶŝŽƌǌǇŵĂũČŵŽǏůŝǁŽƑđ
ƐŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌďĞǌƉųĂƚŶĞŐŽƉŽƌĂĚŶŝĐƚǁĂƌĂĚĐǇƉƌĂǁŶĞŐŽŽƌĂǌƉƐǇĐŚŽůŽŐĂ͘

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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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

4300

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

Osoby prawne

2

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

'ųſǁŶǇŵŝŽĚďŝŽƌĐĂŵŝĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƐČŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞ͕ƐĞŶŝŽƌǌǇ͕ĚǌŝĞĐŝ͕
ƉƌĂĐŽĚĂǁĐǇŽƌĂǌŝŶŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞĚǌŝĂųĂũČĐĞŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

1͘WƌŽŵŽĐũĞĞĚƵŬĂĐũŝ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƑǁŝĂƚŽǁĂ
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ƵĐǌŶŝſǁŝŽƐſďĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƌĂǌƐĞŶŝŽƌſǁ͘
Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji,
rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy osobom
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ͕ǁƚǇŵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ͕ƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũĚůĂƌŽĚǌŝŶ
ŝŽƐſďǌĂǁŽĚŽǁŽǌĂũŵƵũČĐǇĐŚƐŝħƉƌĂĐČŝ
ǁƐƉſųƉƌĂĐČǌŽƐŽďĂŵŝŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵŝ͕
2͘tǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĞƐǌĂŶƐǁĚŽƐƚħƉŝĞĚŽǁŝĞĚǌǇŝ
ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ͘
3͘WŽŵŽĐĚǌŝĞĐŝŽŵ͕ŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵ
ǁŶĂƵĐĞŝĂĚĂƉƚĂĐũŝĚŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ƌſǁŝĞƑŶŝŬſǁŽƌĂǌƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŶĂ
ƌǌĞĐǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝŽďƵƚǇĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͕
94 99 Z
4͘<ƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝŽƉŝŶŝŝ
publicznej poprzez popularyzowanie wiedzy na
ƚĞŵĂƚƐƉĞĐǇĨŝĐǌŶǇĐŚƉŽƚƌǌĞď͕ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ͕
ƐǇƚƵĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
oraz ich rodzin
5.organizowanie wycieczek, wyjazdów
integracyjnych, obozów
6͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ
(seniorów), w tym ich aktywizacja
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂũČĐĂŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂŷƐĂŵŽƉŽŵŽĐŽǁǇĐŚŝ
ŝŶƚĞŐƌƵũČĐǇĐŚŽƐŽďǇƐƚĂƌƐǌĞŽƌĂǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞ͕ǁƚǇŵŝŶƚĞŐƌĂĐũĂ
ŵŝħĚǌǇƉŽŬŽůĞŶŝŽǁĂ͘

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

ϭϳϲϯϮ͕ϭϵǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

1

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

hƌƵĐŚŽŵŝĞŶŝĞƵƐųƵŐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲ
informatycznych dla pracodawców
ǌĂƚƌƵĚŶŝĂũČĐǇĐŚŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘
Pomoc pracodawcom z otwartego rynku
ƉƌĂĐǇĚŽƚ^ǇƐƚĞŵƵKďƐųƵŐŝŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŷ
WĂŷƐƚǁŽǁĞŐŽ&ƵŶĚƵƐǌƵZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝKƐſď
EŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘DŝĞƐŝħĐǌŶĂƉŽŵŽĐ
informatyczna w systemie. Pracodawcy
ŵŽŐČƉƌǌĞǌƐǇƐƚĞŵƵǌǇƐŬĂđŵŝĞƐŝħĐǌŶĞ
62 63 Z
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞĚŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ͘ǌŝħŬŝ
prowadzonego wsparcia pracodawcy
ĐŚħƚŶŝĞũǌĂƚƌƵĚŶŝĂũČŽƐŽďǇ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞ͘ŽƐŽďǇ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞǌǁŝħŬƐǌĂũČƐǁŽũĞ
ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂŶĂŽƚǁĂƌƚǇŵƌǇŶŬƵ
pracy.

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

Ϯϭϱϵϱϭ͕ϰϰǌų
ϮϬϲϮϲϳ͕ϲϮǌų
ϲϯϵϬ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϯϮϵϯ͕ϴϮǌų

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04

ϱϮϲϮϳ͕ϲϬǌų
ϭϯϲϮϵϳ͕ϵϮǌų

7

w
tym:

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϰϮϴϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

ϵϯϰϵϳ͕ϵϮǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

w
tym:

ϭϳϯϰϮ͕ϭϬǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϭϳϯϰϮ͕ϭϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϵϲϴϯ͕ϴϮǌų

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

ϭϳϬϯϵ͕ϭϯǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϭϳϲϯϮ͕ϭϵǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 WƌǌǇĐŚŽĚǇǌϭйǁϮϬϮϬƌŽŬƵǌŽƐƚĂųǇǁǇŬŽƌǌǇƐƚǇǁĂŶĞŶĂĚǌŝĂųĂŶŝĂƐƚĂƚƵƚŽǁĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘tϮϬϮϬ
ƌŽŬƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŽƚƌǌǇŵĂųĂůŽŬĂů͕ŬƚſƌǇǌŽƐƚĂųǁǇƌĞŵŽŶƚŽǁĂŶǇŝǁǇƉŽƐĂǏŽŶǇĚŽĚǌŝĂųĂŷŶĂƌǌĞĐǌ
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ƐĞŶŝŽƌſǁ͕ĚǌŝĞĐŝ͘ŽĚĂƚŬŽǁŽǌĞƑƌŽĚŬſǁϭйƉŽŬƌǇƚŽŬŽƐǌƚǇǌƵǏǇĐŝĂ
ĞŶĞƌŐŝŝ͕ŽŐƌǌĞǁĂŶŝĂ͕ŬŽƐǌƚǇƚĞůĞĨŽŶſǁŝŝŶƚĞƌŶĞƚƵŝƚƉ͘tƐǌǇƐƚŬŝĞŬŽƐǌƚǇǌŽƐƚĂųǇǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶĞŶĂ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂƐƚĂƚƵƚŽǁĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŬƚſƌĞǌǁŝħŬƐǌǇųǇǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚĂůĞƚĂŬǏĞ
ǌǁŝħŬƐǌǇųǇǁŝĞĚǌħ͕ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑđŝŶŝĞǌĂůĞǏŶŽƑđƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚĨƵŶĚĂĐũŝ͘

ϭϳϲϯϮ͕ϭϵǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

Ϯϭϲϭϰϰ͕ϲϲǌų

ϭϳϲϯϮ͕ϭϵǌų

ϮϬϲϴϲϰ͕ϵϭǌų

ϭϳϲϯϮ͕ϭϵǌų
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ϲϯϵϬ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯϴϴϵ͕ϳϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ͳϱϵϳ͕Ϯϵǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

12 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

12,00 etatów

8 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

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

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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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

6 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

5 osób

b) inne osoby

1 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

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

;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
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]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

1 RÓWNE SZANSE - ASYSTENT ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƐƚǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ D/^dK^BhW^<
OSOBISTY OSOBY
ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝĚŽƉĞųŶŝĞũƐǌĞŐŽ
E/WBEK^WZtE:
ǏǇĐŝĂƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͕ĂƚĂŬǏĞ
ƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĞůƵďǁƐƉŽŵĂŐĂŶŝĞ
ŶŝĞǌĂůĞǏŶĞŐŽǏǇĐŝĂŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ

ϮϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

2 PUNKT INFORMACJI DLA
ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ
D/^dK^BhW^<
OSÓB
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
E/WBEK^WZtEz,W/KE poprzez zapewnienie wsparcia
prawnego, psychologicznego
oraz merytorycznego z zakresu
wiedzy o ulgach i
ƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĐŚ͘ǌŝĂųĂŶŝĂǁ
ƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵďħĚČŵŝĂųǇŶĂ
celu ograniczenie wykluczania
ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ǌĞǁǌŐůħĚƵ
na ich funkcjonowanie w
nieprzyjaznym otoczeniu
ƐƉŽųĞĐǌŶǇŵŽƌĂǌƚƌƵĚŶČ
ƐǇƚƵĂĐũħĞŬŽŶŽŵŝĐǌŶČ͘

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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3 GENERACJA 6.0

ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞĞĚƵŬĂĐũŝƐĞŶŝŽƌſǁ D/^dK^BhW^<
ƌſǏŶǇĐŚĚǌŝĞĚǌŝŶǏǇĐŝĂ

ϳϴϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 RÓWNE SZANSE - ASYSTENT ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵũĞƐƚǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ WF^tdKtz&hEh^
OSOBISTY OSOBY
ƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝĚŽƉĞųŶŝĞũƐǌĞŐŽ REHABILITACJI OSÓB
E/WBEK^WZtE:
ǏǇĐŝĂƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͕ĂƚĂŬǏĞ
E/WBEK^WZtEz,
ƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĞůƵďǁƐƉŽŵĂŐĂŶŝĞ
ŶŝĞǌĂůĞǏŶĞŐŽǏǇĐŝĂŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČ

ϮϭϳϳϱϮ͕ϳϱǌų

2 PUNKT INFORMACJI DLA
ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝ
WF^tdKtz&hEh^
OSÓB
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
REHABILITACJI OSÓB
E/WBEK^WZtEz,W/KE poprzez zapewnienie wsparcia E/WBEK^WZtEz,
prawnego, psychologicznego
oraz merytorycznego z zakresu
wiedzy o ulgach i
ƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĐŚ͘ǌŝĂųĂŶŝĂǁ
ƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵďħĚČŵŝĂųǇŶĂ
celu ograniczenie wykluczania
ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ǌĞǁǌŐůħĚƵ
na ich funkcjonowanie w
nieprzyjaznym otoczeniu
ƐƉŽųĞĐǌŶǇŵŽƌĂǌƚƌƵĚŶČ
ƐǇƚƵĂĐũħĞŬŽŶŽŵŝĐǌŶČ͘

ϭϰϱϳϰϲ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

1 'W^WMB<KK

REGON
221731936

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ
^BhW^<

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale
97,00

97,00

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

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

1 hZDZ^B<Kt^</
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-04
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ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
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5. INFORMACJA DODATKOWA.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego.
5. Informacja dodatkowa.

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 zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancjii poręczeń lub 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
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych wi ch imieniu tytułem gwarancjii poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
W aktywach trwałych prezentowane są udziały w spółce DGP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej jednostką powiązaną Fundacji (Fundacja
posiada 97% udziałów w jednostce).
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty remontów rozliczanych w czasie.
W należnościach krótkoterminowych prezentowane są należności z działalności odpłatnej Fundacji. Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje
krótkoterminowe" skladają się środki w kasie i na rachunkach bankowych.
W pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych aktywowane są wydatki związane z realizacją projektów, na które Fundacji udało się pozyskać
finansowanie, a których zakończenie planowane jest w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Szczegółowy wykaz źródeł finansowania i wydatków z nich
pokrytych przedstawiono w punkcie 4.
W pozycji zobowiązań krótkoterminowych ujęte są zobowiązania bieżące wyniające z zakupu materiałów i usług zapłaconych w roku następnym oraz
zobowiązania publicznoprawne, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.
W rozliczeniach międzyokresowych prezentowane są kwoty dotacji otrzymanych w roku 2020, na projekty związane z działalnością statutową Fundacji.
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

Kwoty otrzymane w ramach działalności statutowej:

Rok
poprzedni

Rok bieżący

I. Przychody
Z działalności odpłatnej
Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Projekt Asystent osoby niepełnosprawnej (umowa 19506/2020/ASOS)
Dotacja UM projekt 'Komputer bez barier" 2018/"Komputer równe szanse 2019
Pochodzące z 1%
Darowizny otrzymane
Grant UEB/000049/11/D dot. PFRON umowa 291
Grant UEB/000048/11/D dot. AOON umowa 325
Dotacja do umowy DKS/22/2018 JWUM/2018/10626
Dotacja Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 223 - rozliczenie dotacji w roku 2019
Pozostałe

II. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-04

8 795,00
6 390,00
zł
zł
68 851,05
56 909,92
zł
zł
74 095,00
- zł
zł
6 000,00
zł
- zł
55 392,50 52 627,60
zł
zł
19 520,00
17 343,10
zł
zł
2 268,00
- zł
zł
3 024,00
- zł
zł
- zł
- zł
293 503,90
zł
- zł
4 480,58
1 051,19
zł
zł
456
213
543,03 zł 708,81 zł

Dotacja LPK - umowa 0006 Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru
rewitalizowanego Miasta Słupska
Dotacja LPK - umowa 0019 Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska
Dotacja Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 291
Dotacja do umowy DKS/3037/16/2019 JWUM/2019/7161
Dotacja Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 325
Dotacja do umowy WiP.3037.2.2.2020

439 777,38
zł
276
411,66 zł
131
238,00 zł
20
000,00 zł
130
651,65 zł
- zł
998
078,69 zł

781 704,80
zł
529 107,80
zł
276
631,00 zł
40
000,00 zł
217
752,75 zł
15 000,00
zł
1 860
196,35 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Kwoty wydatkowane w ramach działalności statutowej:
I. Koszty
Koszty administracyjne zw. z celami statutowymi
Koszty działalności odpłatnej
Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Projekt Asystent osoby niepełnosprawnej (umowa 19506/2020/ASOS)
Grant UEB/000049/11/D dot. PFRON umowa 291
Grant UEB/000048/11/D dot. AOON umowa 325
Dotacja UM projekt "Komputer równe szanse" 2019
Koszty zw. z 1%
Koszty ogólnego zarządu
Koszty dotacji Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 223 - rozliczenie dotacji w roku 2019
Darowizny przekazane
Pozostałe
II. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Koszty dotacji LPK - umowa 0006 Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców
obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska
Koszty dotacji LPK - umowa 0019 Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska
Koszty pośrednie dotacji LPK
Koszty dotacji Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 291
Koszty dotacji Punkt Informacyjny Osób Niepełnosprawnych - umowa 325
Koszty remontu lokalu przy ul. Deotymy 24 w Słupsku
Pozostałe

Rok poprzedni Rok bieżący
20 615,51 zł
13 955,12 zł
69 072,66 zł
- zł
- zł
- zł
6 200,00 zł
38 353,37 zł
1 244,77 zł
293 503,90 zł
15 000,00 zł
- zł
457 945,33 zł

56 985,80 zł
6 390,00 zł
51 659,92 zł
75 295,00 zł
2 268,00 zł
3 024,00 zł
- zł
17 632,19 zł
647,12 zł
- zł
- zł
- zł
213 902,03 zł

396 992,34 zł

707 235,37 zł

245 597,31 zł
470 603,55 zł
43 506,87 zł
116 917,21 zł
112 107,66 zł
276 602,98 zł
813,56 zł
174 702,35 zł
- zł
60 000,00 zł
- zł
880,33 zł
799 017,74 zł 1 806 941,79 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundacja nie tworzy funduszu statutowego.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych
kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych
Fundacja w roku 2020 otrzymała środki w ramach 1% podatku PIT w kwocie 52.627,60 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wydatki związane z
celami statutowymi, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji oraz działania w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w dostępie
do wiedzy i funkcjonowania w społeczeństwie.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-04

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
Fundacja w roku 2020 otrzymała darowizny od osób prywatnych w kwocie 17.343,10 zł i przeznaczyła je na działania statutowe w zakresie zwiększenia
zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz poprawę ich funkcjonowania w życiu zawodowym.

Data sporządzenia: 2021-03-31
Data zatwierdzenia: 2021-08-09
ANNA HORYŃ-SWAREK

ANNA ROZENTAL
PATRYK ROZENTAL

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

