Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA LĘBORSKIE HOSPICJUM STACJONARNE
Siedziba: ul. PIOTRA WYSOCKIEGO 4/18, 84-300 LĘBORK, województwo POMORSKIE
Identyfikator podatkowy NIP: 8411719458
Numer KRS: 0000642101
Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 15.06.2021r.
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Brak jest okoliczności wskazujących
na zagrożenie kontynuowania 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
Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów:
Wartości niematerialne i prawne
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Fundacji, o
wartości powyżej 1.000 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu następnym po
miesiącu oddania ich do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Stawki amortyzacyjne ustala się zgodnie z okresami ekonomicznej użyteczności danej wartości niematerialnej i prawnej. W przypadku wartości
niematerialnej służącej realizacji tylko konkretnego projektu okres amortyzacji odpowiada okresowi realizacji danego projektu. W pozostałych
przypadkach przyjmuje się, że okres ekonomicznej użyteczności jest zgodny z okresami przewidzianymi w art. 16m pkt 1 updop. Amortyzację
rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania.
Środki trwałe
Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej przekraczającej 1.000 zł.
Dla składników majątku, które spełniają definicję aktywów, stosuje się następujące zasady:
1) gdy wartość składnika mieści się w granicach 1.001–10.000 zł, zostaje on uznany za środek trwały i amortyzowany jednorazowo w
miesiącu następnym po miesiącu wydania do użytkowania;
2) dla środków o wartości przekraczającej 10.000 zł stawki amortyzacyjne ustala się zgodnie z okresami ekonomicznej użyteczności wartości
danego składnika majątkowego; w przypadku składników majątkowych służących realizacji tylko konkretnego projektu okres amortyzacji
odpowiada okresowi realizacji danego projektu; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że okres ekonomicznej użyteczności jest zgodny z
okresami przewidzianymi w wykazie rocznych stawek amortyzacji, stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie stanowią zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego
środka trwałego. Środki te wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
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Środki trwałe przyjęte w leasing
W związku z art. 3 ust. 6 uor Fundacja kwalifikuje wszystkie umowy najmu, dzierżawy i podobne, w tym leasingowe, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Należności długoterminowe
Do należności długoterminowych zalicza się tytuły wymagalne w okresie dłuższym niż 12 najbliższych miesięcy. Należności długoterminowe
wyceniane są według tych samych zasad co należności krótkoterminowe.
Inwestycje długoterminowe – długoterminowe aktywa finansowe
W ciągu roku obrotowego inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia. Inwestycje długoterminowe w walutach obcych
wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia
się według ceny nabycia, uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Fundacja nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem całości dochodu na cele statutowe i
niewystępowaniem przejściowych różnic w podatku dochodowym od osób prawnych.
Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe)
Do rzeczowych aktywów obrotowych Fundacji zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, towary nabyte w celu
odprzedaży w stanie nieprzetworzonym oraz darowizny rzeczowe.
W ciągu roku obrotowego towary i materiały wyceniane są według cen zakupu lub według wartości określonej w protokole przyjęcia (dotyczy
darowizn rzeczowych) W przypadku nabycia towarów z zagranicy przeliczenie wartości towaru w walucie obcej następuje według kursu
średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
Na dzień bilansowy towary i materiały wycenia się według cen zakupu, nie wyższych niż ceny sprzedaży netto. Przy wycenie stosuje się zasadę
ostrożnej wyceny.
W przypadku utraty wartości rzeczowych aktywów obrotowych na skutek utraty nad nimi kontroli lub w przypadku zmniejszenia
spodziewanych korzyści na skutek utraty wartości handlowej lub użytkowej tworzony jest odpis z tytułu trwałej utraty wartości w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych. Co do zasady przyjmuje się, że towary zalegające w jednostce w okresie dłuższym niż trzy lata obejmuje
się 20% odpisem aktualizującym, towary zalegające powyżej czterech lat – 50%, powyżej 5 lat – 80% i powyżej 6 lat – 100%.
Wartość stanu końcowego towarów wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów,
które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.
Należności krótkoterminowe
Obejmują one ogół należności z tytułu dostaw i usług wynikających z działalności statutowej odpłatnej oraz z działalności gospodarczej, a także
całość lub część należności z innych tytułów, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień powstania
należności wycenia się w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
ostrożności. Na należności przeterminowane tworzy się odpisy aktualizujące według ogólnej zasady: na należności przeterminowane powyżej
jednego roku, licząc od terminu płatności określonego na fakturze – 50% wartości należności brutto, na należności przeterminowane powyżej
dwóch lat, licząc od terminu płatności określonego na fakturze według terminu zapłaty – 100%. Dodatkowo Fundacja dokonuje szczegółowej
analizy poszczególnych sald nierozliczonych należności i w przypadku wystąpienia należności, których ściągalność jest wątpliwa (należności,
których nie można wyegzekwować z powodu trudności finansowych dłużnika lub trudności z ustaleniem miejsca jego pobytu albo z innych
powodów), tworzone są odpisy aktualizujące wartość należności w wysokości 100% należności okresu od terminu przeterminowania. W
przypadku dochodzenia należności na drodze sądowej należności takie obejmowane są odpisem aktualizującym w wysokości 100%. W
momencie uzyskania prawomocnego wyroku sądowego w księgach rachunkowych ujmuje się pełną wartość odsetek określonych w wyroku
sądowym do dnia jego wydania oraz zasądzone zgodnie z wyrokiem koszty postępowania sądowego i ewentualne inne kwoty wskazane przez
sąd, a następnie obejmuje się je odpisem aktualizującym w pełnej wartości do momentu ich zapłaty. Na dzień bilansowy należności wyrażone w
walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
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Fundacja gromadzi środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych. Krajowe środki pieniężne w postaci gotówki w kasie oraz
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wykazuje się w ich wartości nominalnej. Wpływy i rozchody środków pieniężnych w
walutach obcych na rachunku walutowym wycenia się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji (odpowiednio wpływu
lub rozchodu). Na koniec miesiąca następuje doprowadzenie stanu środków pieniężnych do wyceny zgodnej z metodą FIFO poprzez
naliczenie zrealizowanych różnic kursowych odnoszonych w przychody lub koszty finansowe. Przekazanie waluty z banku do kasy, z kasy do
banku oraz z jednego rachunku bankowego na drugi nie powoduje powstania różnic kursowych. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia
się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na
dzień bilansowy.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Fundacja dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów celem zachowania współmierności przychodów i kosztów. Rozliczaniu w czasie
podlegają poniesione wydatki, które dotyczą kosztów (lub przychodów) następnych okresów obrotowych. Fundacja rozlicza poszczególne
koszty zaewidencjonowane na rozliczeniach międzyokresowych w okresach miesięcznych.
Fundusze własne
Fundusz własny organizacji stanowi: fundusz założycielski wykazany w statucie, fundusz zapasowy, wynik roku bieżącego.
Rezerwy
Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Fundacja nie ustala rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem całości dochodu na cele statutowe i
niewystępowaniem przejściowych różnic w podatku dochodowym od osób prawnych.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Fundacja ze względu na strukturę zatrudnienia oraz występowanie jedynie odpraw emerytalnych w kwotach wynikających z Kodeksu pracy
nie ujmuje w księgach rezerw na świadczenia emerytalne i podobne.
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe zobowiązań obejmują zobowiązania z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych
zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pozostałe zobowiązania zalicza się do długoterminowych.
Zobowiązania wyceniane są: 1) na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej, podlegają
przeliczeniu według kursu średniego NBP na dzień poprzedzający powstanie zobowiązania; 2) na dzień bilansowy w kwocie wymaganej
zapłaty – z uwzględnieniem należnych odsetek za zwłokę, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej, przelicza się według kursu średniego danej
waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.
Fundusze specjalne
W Fundacji nie tworzy się funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują
w szczególności:
1) należne jednostce za dany okres, a jeszcze fizycznie nieotrzymane, dotacje związane z realizacją projektów; 2) równowartość otrzymanych
od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych;
3) otrzymane środki trwałe oraz środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w
budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne;
do środków trwałych i kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosuje się odpowiednio w odniesieniu także do
przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
prawnych.

Zasady ustalania wyniku finansowego:
Wynik finansowy jednostka ustala na poziomie wyniku netto. Na wynik finansowy netto składają się: przychody z działalności statutowej,
przychody z działalności gospodarczej, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe pomniejszone o koszty działalności statutowej,
koszty działalności gospodarczej, koszty ogólnego zarządu, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe.
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Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest wg. załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1.
2.
3.
4.

wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
informacja dodatkowa

Pozostałe: brak
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:
Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji są działania na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do kompleksowej opieki
domowej, stacjonarnej, a także ambulatoryjnej nad chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej, którzy zakończyli leczenie
przyczynowe, a u których zachodzi konieczność leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy przy rozwiązywaniu problemów rodzinnych i
wsparcia duchowego, także nad rodzinami tych chorych. Fundacja w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 nie prowadziła działalności
gospodarczej.

Data sporządzenia: 2021-06-15
Data zatwierdzenia: 2021-09-14
Krystyna Formela

Agata Kozyr
Joanna Raczyńska

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
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL
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Przychody finansowe

118,52
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Koszty finansowe

7,20
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Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
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Data zatwierdzenia: 2021-09-14

Krystyna Formela

Agata Kozyr
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BILANS
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19 436,96

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

3 523,27

III.

Inwestycje krótkoterminowe

574 666,33

988 421,50

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

594 273,29

1 277 000,93

591 842,12

1 270 983,16

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

240 650,73

590 842,12

IV.

Zysk (strata) netto

350 191,39

679 141,04

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

2 431,17

6 017,77

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

2 431,17

6 017,77

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

594 273,29

1 277 000,93

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-09-14

Krystyna Formela

Agata Kozyr
-RDQQD5DF]\ĔVND

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

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

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
Nie dotyczy.
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
Nie dotyczy.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
AKTYWA

1 277 000,93

A.

Aktywa trwałe

285 056,16

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

1.

Inne wartości niematerialne i prawne

3 139,00

w tym Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych 3 139,00
II.

Rzeczowe aktywa trwałe

271 606,87

1.

Środki trwałe z gr IV

4 275,00

Grunty

271 606,87

w tym Umorzenie środków trwałych z gr IV

4 275,00

III

Inwestycje długoterminowe

13 449,29

1.

Środki trwałe w budowie

13 449,29

B.

Aktywa obrotowe

991 944,77

I.

Zapasy

0,00

1.

Materiały

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

3 523,27

III.

Inwestycje krótkoterminowe

988 421,50

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

988 421,50

a)

środki pieniężne w kasie

18,97

b)

środki pieniężne na rachunkach bankowych

988 402,53

PASYWA

1 277 000,93

A. Fundusz własny

1 270 983,16

I. Fundusz statutowy

1 000,00

II Wynik finansowy lat ubiegłych

590 842,12

III Wynik finansowy netto roku

679 141,04

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 017,77

I. Zobowiązania krótkoterminowe

6 017,77

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

3 282,55

III Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń 2 735,22

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 ogółem

1 029 999,40

Przychody działalności statutowej

1 029 235,44

I.

947 780,44

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

w tym: Zbiórki publiczne i kościelne

46 039,47

Licytacje internetowe

71 576,57

Darowizny finansowe małe

113 876,63

Darowizny finansowe duże

44 070,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

Darowizny rzeczowe duże

269 800,00

Przychody z tytułu 1%

162 392,70

Dotacje

240 025,07

w tym: Projekt UE "Wsparcie postępu - Rozwój Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim" 240 025,07
II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

81 455,00

w tym: Bal charytatywny

81 455,00

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

IV.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

V.

Pozostałe przychody operacyjne

763,96

VI.

Przychody finansowe

0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty ogółem

350 858,36

Koszty działalności statutowej

273 536,76

I.

244 734,28

Koszty nieodpłatnej działalności statutowej

w tym: Koszty zbiórek publicznych i kościelnych
Koszty realizacji 1%

4 384,91
1 921,00

Projekt UE "Wsparcie postępu - Rozwój Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim" 238 428,37
II.

Koszty odpłatnej działalności statutowej

28 802,48

w tym: Bal charytatywny

28 802,48

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

IV.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

V.

Koszty ogólnoadministracyjne

57 704,84

VI.

Pozostałe koszty operacyjne

19 612,96

VII.

Koszty finansowe

3,80

Koszty w układzie rodzajowym

331 241,60

Amortyzacja

0,00

Zużycie materiałów

10 473,13

Zużycie energii

0,00

Usługi obce

216 823,02

Podatki i opłaty

0,00

Wynagrodzenia

83 118,00

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 436,56
Pozostałe koszty

11 390,89

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego w kwocie 1.000,00 zł. Dodatkowo na koncie rozliczenie wyniku finansowego z lat
ubiegłych widnieje kwota 590.842,12 zł tytułem zysku z lat ubiegłych.
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
Przychody z tytułu 1% - 162.392,70 zł. Wydatki środków pochodzących z 1% - 1.921 zł – zakup materiałów promujących 1%.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2021-06-15
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

Data zatwierdzenia: 2021-09-14
Krystyna Formela

Agata Kozyr
Joanna Raczyńska

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: 2021-10-12

Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2020

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2021-10-12

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

&hE:>%KZ^</,K^W/:hD^d:KEZE

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

'ŵŝŶĂ>%KZ<

Ulica UL. PIOTRA
WYSOCKIEGO

Nr domu 4

Nr lokalu 18

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ>%KZ<

Kod pocztowy 84-300

WŽĐǌƚĂ>%KZ<

Nr telefonu 661100342

Nr faksu

E-mail info@fundacja-lhs.org

POLSKA

Województwo

2016-10-14

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2018-11-22

36564812600000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

WŽǁŝĂƚ>%KZ^</

Strona www www.fundacja-lhs.org

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

5. Numer REGON

POMORSKIE

6. Numer KRS

0000642101

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Agata Regina Kozyr

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

:ŽĂŶŶĂDĂƌŝĂZĂĐǌǇŷƐŬĂ

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

DŽŶŝŬĂ<ƌǇƐƚǇŶĂDƵƐŝĂų

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂZĂĚǇ
Fundacji

TAK

Katarzyna Maria Szwiec

tŝĐĞƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ
Rady Fundacji

TAK

Joanna Magdalena Stolc

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

DĂųŐŽƌǌĂƚĂ^ĞǁĞƌǇŷƐŬĂ

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

Wioletta Maria Grela

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

tŝĞƐųĂǁĂ:ĂĚǁŝŐĂ
Wojciechowicz

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

Wpisany do KRS

Wpisany do KRS

1

ĞůĂŵŝ&ƵŶĚĂĐũŝƐČ͗

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

1͘ZĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĞǌĂĚĂŷƐĨĞƌǇƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽƉƌǌĞǌĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂ
rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do kompleksowej
ŽƉŝĞŬŝĚŽŵŽǁĞũ͕ƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞũ͕ĂƚĂŬǏĞĂŵďƵůĂƚŽƌǇũŶĞũŶĂĚĐŚŽƌǇŵŝǁ
terminalnym okresie choroby, a szczególnie choroby nowotworowej,
ŬƚſƌǌǇǌĂŬŽŷĐǌǇůŝůĞĐǌĞŶŝĞƉƌǌǇĐǌǇŶŽǁĞ͕ĂƵŬƚſƌǇĐŚǌĂĐŚŽĚǌŝŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑđ
ůĞĐǌĞŶŝĂŽďũĂǁŽǁĞŐŽ͕ƉŝĞůħŐŶĂĐũŝ͕ƉŽŵŽĐǇǁƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵƉƌŽďůĞŵſǁ
ƌŽĚǌŝŶŶǇĐŚŝǁƐƉĂƌĐŝĂĚƵĐŚŽǁĞŐŽ͕ĂƚĂŬǏĞŶĂĚƌŽĚǌŝŶĂŵŝƚǇĐŚĐŚŽƌǇĐŚ͖
A) Promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi;
ͿKƉŝĞŬĂŶĂĚƌŽĚǌŝŶĂŵŝŝďůŝƐŬŝŵŝŽƐſďƚĞƌŵŝŶĂůŶŝĞĐŚŽƌǇĐŚ͗ĚŽƌŽƐųǇĐŚŝ
dzieci;
ͿZŽǌǁſũǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵǁŽďƐǌĂƌǌĞŽƉŝĞŬŝƉĂůŝĂƚǇǁŶĞũŝĚųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĞũ͖
ͿĚƵŬĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂ͘
2͘&ƵŶĚĂĐũĂũĞĚŶŽĐǌǇůƵĚǌŝĚŽďƌĞũǁŽůŝŐŽƚŽǁǇĐŚǁƐƉŝĞƌĂđŝŶŝĐũĂƚǇǁǇ
&ƵŶĚĂĐũŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷ͘

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
ĂͿǌĂŬųĂĚĂŶŝĞŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŶŝĞƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƑƌŽĚŬſǁƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƉŝĞŬŝ
zdrowotnej;
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ďͿƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞĚŽƚĂĐũŝŝŐƌĂŶƚſǁŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƚĂƚƵƚŽǁČŽĚŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ
ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ĨŝƌŵŝŽƐſďƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚǁWŽůƐĐĞŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͖
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ ĐͿŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞǌďŝſƌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ͕ǌŬƚſƌǇĐŚĚŽĐŚſĚďħĚǌŝĞ
ƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇŶĂďƵĚŽǁħŝƵƚƌǌǇŵĂŶŝĞƉůĂĐſǁĞŬǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁƉŬƚ͘ĂͿ
podstawie statutu organizacji)
ĚͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ͕ŬĂŵƉĂŶŝŝ
promocyjnych i reklamowych oraz wszelkich innych metod propagowania
wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej;
e) prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu opieki paliatywnej,
profilaktyki zdrowotnej;
f) upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŝƉƌŽĨŝůĂŬƚǇĐǌŶĞũǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂĐŚŵųŽĚǌŝĞǏǇ
szkolnej;
g) upowszechnianie idei wolontariatu;
ŚͿƌŽǌǁŝũĂŶŝĞŝƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞƵƐųƵŐŝŶĨŽŵĂĐǇũŶǇĐŚ͕ĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚŝ
doradczychw obszarze opieki paliatywno-hospicyjnej, ochrony zdrowia,
ƉƌĂĐǇƐŽĐũĂůŶĞũ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͕ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁǏĂųŽďŝĞ͖
i) organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;
j) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych o charakterze
charytatywnym;
ŬͿŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞƐǌŬŽůĞŷŝŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝŶĂƵŬŽǁǇĐŚ͖
ůͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁǇĚĂǁŶŝĐǌĞũĐĞůĞŵƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĂĐĞůſǁ
Fundacji;
m) prowadzenie serwisów internetowych lub innych form
upowszechniania wiedzy.
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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tŽƉƌĂĐŽǁĂŶĞũƐƚƌĂƚĞŐŝŝĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌŽŬ2020ĨƵŶĚĂĐũĂƐŬƵƉŝųĂƐŝħǁĚĂůƐǌǇŵĐŝČŐƵŶĂƉƌŽŵŽĐũŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝũĞũƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĞŐŽ
ĐĞůƵ͕ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝƵǁǇĚĂƌǌĞŷƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚŝĚĞħďƵĚŽǁǇŚŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞŐŽǁƉŽǁŝĞĐŝĞ͕ƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝƵƑƌŽĚŬſǁ
ĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŶĂďƵĚŽǁħƉůĂĐſǁŬŝ͕ƌŽǌǁŽũƵǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵĂŬĐǇũŶĞŐŽ͘
ŽĂŬĐũŝŝǁǇĚĂƌǌĞŷŬůƵĐǌŽǁǇĐŚǁƌŽŬƵ2020ǌĂůŝĐǌĂũČƐŝħ͗
1ͿƐƚǇĐǌĞŷ2020ʹ_ǁŝČƚĞĐǌŶǇ<ŽŶĐĞƌƚ<ŽůħĚǌƵĚǌŝĂųĞŵDĂŐĚĂůĞŶǇ^ƚĞĐǌŬŽǁƐŬŝĞũͲǁ^ĂŶŬƚƵĂƌŝƵŵƑǁ͘:ĂŬƵďĂƉŽƐƚŽųĂǁ
>ħďŽƌŬƵ͘tƐƉĂƌĐŝĂŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħƚĞŐŽƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĂƵĚǌŝĞůŝųhƌǌČĚDŝĞũƐŬŝǁ>ħďŽƌŬƵŝ>ħďŽƌƐŬŝĞĞŶƚƌƵŵ<ƵůƚƵƌǇ&ƌĞŐĂƚĂ͘
tǇĚĂƌǌĞŶŝĞŬƵůƚƵƌĂůŶĞǌŽƐƚĂųŽƉŽųČĐǌŽŶĞǌƉƌǌĞŬĂǌĞŵŽƉŽƚƌǌĞďŝĞƉŽǁƐƚĂŶŝĂŚŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞŐŽǁƉŽǁŝĞĐŝĞ͕
ǌĂĐŚħĐĞŶŝĞŵĚŽǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌĨƵŶĚĂĐũČ͘tƚƌĂŬĐŝĞŬŽŶĐĞƌƚƵǌŝŶŝĐũĂƚǇǁǇŽƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌſǁǌŽƐƚĂųĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂǌďŝſƌŬĂ
funduszy na ten cel.
2) 30 stycznia 2020ƌ͘ǌŽƐƚĂųĂƉŽĚƉƐŝĂŶĂĚĂƌŽǁŝǌŶĂŶĂĚǌŝĂųŬħƉŽĚďƵĚŽǁħůħďŽƌƐŬŝĞŐŽŚŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞŐŽ͘ǌŝĂųŬĂŽ
powierzchni prawie 1ŚĂ͕ǌŶĂũĚƵũČĐĂƐŝħǁŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝWŽŐŽƌǌĞůŝĐĞ͕ŐŵŝŶĂEŽǁĂtŝĞƑ>ħďŽƌƐŬĂ͕ǌŽƐƚĂųĂƉƌǌĞŬĂǌĂŶĂĨƵŶĚĂĐũŝ
ƉƌǌĞǌƉƌǇǁƚĂŶǇĐŚĂƌĐǌǇŷĐſǁ͘
3) luty 2020ʹ///ĂůŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶǇ&>,^ͲKƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĂůƵŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞŐŽƚŽĐǌĂƐ͕ǁŬƚſƌǇŵĨƵŶĚĂĐũĂŵĂŵŽǏůŝǁŽƑđ
ƉŽĚƐƵŵŽǁĂđĚǌŝĂųĂŶŝĂǌĂƌŽŬƉŽƉƌǌĞĚŶŝ͕ŶĂŬƌĞƑůŝđŝĐŚƉůĂŶŶĂƌŽŬďŝĞǏČĐǇ͕ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝđĂŬƚƵĂůŶǇƐƚĂŶƐƉƌĂǁǁƚŽŬƵ͘&ŽƌŵƵųĂ
ďĂůƵǌĂǁĂƌųĂǁƐŽďŝĞƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞůŝĐǌŶǇĐŚĂƵŬĐũŝ͕ǌŬƚſƌǇĐŚĐĂųŬŽǁŝƚǇĚŽĐŚſĚƉŽǁŝħŬƐǌǇųƐƵŵħƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶǇĐŚ
ŶĂďƵĚŽǁħƉůĂĐſǁŬŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũ͘
WŽĚĐǌĂƐďĂůƵĨƵŶĚĂĐũĂǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂųĂĂŬƚŶŽƚĂƌŝĂůŶǇ͕ŝŶĨŽƌŵƵũČĐŽƉŽǌǇƐŬĂŶĞũĚǌŝĂųĐĞŽƌĂǌƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝųĂǁŝǌƵĂůŝǌĂĐũħĚŽŵƵ
ŚŽƐƉŝĐǇũŶĞŐŽǁǁŽƉĂƌĐŝƵŽƉƌŽũĞŬƚǁǇŬŽŶĂŶǇƉƌŽƉƵďůŝĐŽďŽŶŽƉƌǌĞǌǌĞƐƉſųƉƌŽũĞŬƚŽǁǇΗ^ǌƉŝůĞǁŝĐǌƌĐŚŝƚĞŬĐŝΗ͘
Od wkietnia 2020ƌ͘ǁƐǌĞůŬŝĞĚǌŝĂųĂŶŝĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌŽƐƚĂųǇƉƌǌǇƐƚŽƉŽǁĂŶĞǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂƌŽǌǁŝũĂũČĐČƐŝħƉĂŶĚĞŵŝħ͘^ǌĞƌĞŐ
ǁǇĚĂƌǌĞŷƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇĐŚŶŝĞŵŽŐųŽƐŝħŽĚďǇđ͘&ƵŶĚĂĐũĂƉƌǌĞŶŝŽƐųĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐũħǌĚĂƌĐǌǇŷĐĂŵŝŝƉŽƚĞŶĐũĂůŶǇŵŝ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇŵŝũĞũĚǌŝĂųĂŶŝĞŵĚŽŝŶƚĞƌŶĞƚƵ͘
EŝĞŽĚďǇųǇƐŝħĨůĂŐŽǁĞĂŬĐũĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝũĂŬ͗
4ͿŬǁŝĞĐŝĞŷ2020ʹ>ħďŽƌƐŬŝĞWŽůĂEĂĚǌŝĞŝͲtǇĚĂƌǌĞŶŝĞWŽůĂEĂĚǌŝĞŝ;ĂŶŐ͘&ŝĞůĚƐŽĨ,ŽƉĞͿʹĂŬĐũĂǌďŝĞƌĂŶŝĂƉŝĞŶŝħĚǌǇŶĂ
potrzeby polskich hospicjów zainicjowana w 1998ƌŽŬƵ͘dŽŽŐƌŽŵŶĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞƉƌŽŵƵũČĐĞŝĚĞĞŽƉŝĞŬŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũ͘
5) lipiec 2020ʹ>ħďŽƌƐŬŝĞŶŝ:ĂŬƵďŽǁĞͲ&ƵŶĚĂĐũĂ>,^ĐŽƌŽŬƵďƌĂųĂƵĚǌŝĂųǁŽďĐŚŽĚĂĐŚƑǁŝħƚĂŵŝĂƐƚĂ>ħďŽƌŬĂ͘tƌŽŬƵ2020
zrezygnowano z organizacji tego wydarzenia.
6) IV urodziny fundacji
7) Akcja znicz w dniu 1 listopada
tŽŵĂǁŝĂŶǇŵƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵĨƵŶĚĂĐũĂƐŬƵƉŝųĂƐŝħŶĂƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝƵƐǁŽŝĐŚĚǌŝĂųĂŷǁŝŶƚĞƌŶĞĐŝĞ͘WŽƵǌǇƐŬĂŶŝƵƚĞƌĞŶƵ
ƉŽĚďƵĚŽǁħŚŽƐƉŝĐũƵŵ͕ƐŬŽŶĐĞŶƚƌŽǁĂŶŽƐŝħŶĂǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌďŝƵƌĞŵƉƌŽũĞŬƚŽǁǇŵŝƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĂŵŝďƌĂŶǏŽǁǇŵŝǁŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞ
projektu hospicjum stacjonarnego.
W roku 2020ĨƵŶĚĂĐũĂŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂųĂƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽũĞŬƚhΗtƐƉĂƌĐŝĞƉŽƐƚħƉƵͲZŽǌǁſũƵƐųƵŐƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚǁWŽǁŝĞĐŝĞ
>ħďŽƌƐŬŝŵΗǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌhƌǌĞĚĞŵDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝŵŝWŽǁŝĂƚĞŵ>ħďŽƌƐŬŝŵ͘tƌĂŵĂĐŚƚĞŐŽƉƌŽũĞŬƚƵŽƚŽĐǌŽŶǇĐŚǁƐƉĂƌĐŝĞŵ
ǌŽƐƚĂųŽ20ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁ;ŽƐŽďǇǌĐŚŽƌŽďČŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁČͿŽƌĂǌ30ĐǌųŽŶŬſǁƌŽĚǌŝŶŝŽƉŝĞŬƵŶſǁ͘ĞŶĞĨŝĐũĞŶƚŽŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųĂ
ƵĚǌŝĞůĂŶĂƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĂ͕ŵĂƐĂǏǇƐƚǇ͕ĚŝĞƚĞƚǇŬĂ͘WŽŶĂĚƚŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇŽƚƌǌǇŵĂůŝǁƐƉĂƌĐŝĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞƌĞĨƵŶĚĂĐũŝǁŝǌǇƚƵ
ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇůĞŬĂƌǌĂ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞƌŽĚǌŝŶƐŬŽƌǌǇƐƚĂůŝǌŐƌƵƉǁƐƉĂƌĐŝĂ͘tŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞŽďũħĐŝƉƌŽũĞŬƚĞŵƉƌǌĞƐǌůŝƐǌŬŽůĞŶŝĂǌǌĂŬƌĞƐƵ
ŽƉŝĞŬŝŶĂĚŽƐŽďĂŵŝĐŚŽƌǇŵŝǁǇŵĂŐĂũČĐǇŵŝŽƉŝĞŬŝ͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
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Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

67000

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

Osoby prawne

30

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

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĂƉŽůĞŐĂũČĐĂŶĂ
gromadzeniu funduszy lub inne formy
wspierania finansowego w ramach pomocy
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘ǁƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞ
ůŝĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƌǌĞŷŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞůŽŬĂůŶǇŵ͕
ƉŽĚĐǌĂƐŬƚſƌǇĐŚŽĚďǇǁĂųǇƐŝħǌďŝſƌŬŝĨƵŶĚƵƐǌǇ
ŶĂďƵĚŽǁħŚŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞŐŽǁƉŽǁŝĞĐŝĞ
ůħďŽƌƐŬŝŵ͘tƑƌſĚŐųſǁŶǇĐŚƐƚƌƵŵŝĞŶŝ
88.99.Z
ƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĂĨƵŶĚƵƐǌǇŶĂůĞǏǇǁǇŵŝĞŶŝđ͗ĂͿ
ǌďŝſƌŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞƉŽĚĐǌĂƐǁǇĚĂƌǌĞŷǁƉůĞŶĞƌǌĞ͕
b) darowizny od osób indywidualnych w ramach
ĂŬĐũŝΗWƌǌǇďŝũƉŝČƚŬħΗ͕ĐͿǁƉųǇǁǇǌĞǌďŝſƌĞŬ
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚŶĂƉŽƌƚĂůƵƐƉŽųħĐǌŶŽƑĐŝŽǁǇŵ͕
d) zbiórki fudnuszy do skrzynek kwestarskich
ůŽŬŽǁĂŶǇĐŚǁƌſǏŶǇĐŚƉƵŶŬƚĂĐŚƵǏǇƚĞĐǌŶŽƑĐŝ
publicznej.

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

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Organizacja balu charytatywnego, w
ƌĂŵĂĐŚŬƚſƌĞŐŽƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶĞƐČƑƌŽĚŬŝŶĂ
ďƵĚŽǁħŚŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞŐŽ͕ƐǌĞƌǌŽŶĂ
ũĞƐƚŝĚĞĂǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͘tƌŽŬƵϮϬϮϬŵŝĂų
miejsce III Bal Charytatywny. To inicjatywa
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƐŬƵƉŝĂũČĐĂǁŽŬſųǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂ
ludzi, którym idea budowy hospicjum
stacjonarnego jest bardzo bliska. W ramach
tego wydarzenia corocznie fundacja
88.99.Z
ŝŶĨŽƌŵƵũĞŽƐǁŽũĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͕
ƉŽĚƐƵŵŽǁƵũĞŵŝŶŝŽŶǇƌŽŬ͕ǌĂŬųĂĚĂŬŽůĞũŶĞ
ĐĞůĞǁƐǁŽũĞũƐƚƌĂƚĞŐŝŝĚǌŝĂųĂŶŝĂ͘KďŽŬ
ĚǌŝĂųĂŷŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚũĞƐƚ
ƌſǁŶŝĞǏƉƌŽŵŽǁĂŶĂŝĚĞĂǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͘
ĂųŽƑĐǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂĚŽƉĞųŶŝĂũČůŝĐǌŶĞĂƵŬĐũĞ͕
ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚůŝĐǇƚĂĐũŽŵƉŽĚůĞŐĂũČ
dary ofiarowane przez ludzi dobrej woli na
ten cel.

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

ϭϬϮϵϵϵϵ͕ϰϬǌų
ϵϰϳϳϴϬ͕ϰϰǌų
ϴϭϰϱϱ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϳϲϯ͕ϵϲǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

ϭϲϮϯϵϮ͕ϳϬǌų

Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϮϰϬϬϮϱ͕Ϭϳǌų
ϮϰϬϬϮϱ͕Ϭϳǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϱϰϱϯϲϮ͕ϲϳǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϯϴϯϲϳϲ͕ϲϯǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϰϰϬϳϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϭϭϳϲϭϲ͕Ϭϰǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϴϮϮϭϴ͕ϵϲǌų

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

ϵϯϱϰϵ͕ϯϴǌų
ϭϵϮϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ĂŬƵƉŵĂƚĞƌŝĂųſǁƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚ

ϭϵϮϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϯϱϬϴϱϴ͕ϯϲǌų

ϭϵϮϭ͕ϬϬǌų

Ϯϰϰϳϯϰ͕Ϯϴǌų

ϭϵϮϭ͕ϬϬǌų
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ϮϴϴϬϮ͕ϰϴǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

ϯ͕ϴϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne

ϱϳϳϬϰ͕ϴϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

ϭϵϲϭϮ͕ϵϲǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭϵϮϭ͕ϬϬǌų

ϭϵϮϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϳϬϯϬϰϲ͕ϭϲǌų
ϱϮϲϱϮ͕ϱϮǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϵϭϳϱϲϵ͕ϰϭǌų

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^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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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

1,00 etatów

5 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)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

25 osób

0 osób
25 osób
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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

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

]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^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

Nazwa organu

Kwota
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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

Agata Regina Kozyr
-RDQQD0DULD5DF]\ĔVND

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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