Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2020

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ;ͲͲʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2021-10-12

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

t/<^dKtZz^FΗ<Z/EZt%z/W^B%</Η

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

'ŵŝŶĂBh<d

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽtZD/F^<KͲ
MAZURSKIE

Powiat OSTRÓDZKI

Ulica MAZURSKA

Nr domu 30

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđBh<d

Kod pocztowy 14-105

WŽĐǌƚĂBh<d

Nr telefonu 896475745

Nr faksu 896475745

E-mail leader@frrl.org.pl

Strona www www.leader.frrl.org.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

2006-03-13

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2007-09-21

5. Numer REGON

28010623000000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

6. Numer KRS

0000252922

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

tĂŶĚĂDĂƌŝĂBĂƐǌŬŽǁƐŬĂ

Prezes

TAK

Anna Danuta Próchnicka

Wiceprezes

TAK

ůǏďŝĞƚĂWŝŽƚƌĂŬ

Skarbnik

TAK

Zofia Stankiewicz

ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ

TAK

:ĂŶ^ŽŬŽųŽǁƐŬŝ

ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

<ĂƚĂƌǌǇŶĂKƌųŽǁƐŬĂ

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ

TAK

Grzegorz Roman
Wojciechowski

tŝĐĞƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ

TAK

Dorota Ewa Perzanowska

ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

Wpisany do KRS

//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

1

ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
:RNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PSRGMĊWRQDVWĊSXMąFHG]LDáDQLD
:UDPDFK5HJLRQDOQHJR3URJUDPX2SHUDF\MQHJR:RMHZyG]WZD:DUPLĔVNR±Mazurskiego na lata 2014±2020
GRW\F]ąFHJRSURMHNWXSQÄ0RGHUQL]DFMDLR]QDNRZDQLHV]ODNyZURZHURZ\FKZUD]]LQIUDVWUXNWXUąWRZDU]\V]ąFąQD
REV]DU]HG]LDáDQLD=ZLą]NX6WRZDU]\V]HĔÄ.UDLQD'UZĊF\L3DVáĊNLUD]ZURNXSU]H]5 lat, organizacja jest
]RERZLą]DQDSRWZLHUG]DüXWU]\PDQLHWUZDáRĞFLSURMHNWX
W dniu 30 stycznia 2020URNXZUDPDFK5]ąGRZHJR3URJUDPXQD5]HF]$NW\ZQRĞFL6SRáHF]QHM2VyE6WDUV]\FK
]RVWDá]áRĪRQ\SURMHNWSQÄZaradny Senior´&HOHPSURMHNWXE\áR]ZLĊNV]HQLHX20 osób w wieku 60]JPLQ\àXNWD
]DUDGQRĞFLĪ\FLRZHMRUD]SU]\JRWRZDQLDGRVDPRG]LHOQHJRLĞZLDGRPHJRDNW\ZQHJRĪ\FLDZVSRáHF]HĔVWZLHZ
okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. Wnioskowana kwota dotacji ±199 979,00]á
W dniu 19 czerwca 2020URNXRGE\áRVLĊ:DOQH=HEUDQLH&]áRQNyZQDNWyU\P]DWZLHUG]RQRVSUDZR]GDQLH
ILQDQVRZHLVSUDZR]GDQLHPHU\WRU\F]QH]G]LDáDOQRĞFL=ZLą]NX6WRZDU]\V]HĔ]DURN2019 oraz zatwierdzono
VSUDZG]DQLH]G]LDáDOQRĞFL.RPLVML5HZL]\MQHM]DURN2019.
W dniu 30ZU]HĞQLD2020URNX=DU]ąGXFKZDáąQU1/2020SU]HND]DáQLHRGSáDWQLHZFHOXSURPRFMLUHJLRQX
]DPRUW\]RZDQHĞURGNLWUZDáH±NLRVNLPXOWLPHGLDOQHZLORĞFL9V]WXNQDVWĊSXMąF\PSRGPLRWRP
Hotelowi Marusia w Worlinach,
Lokalnej Organizacji Turystycznej ÄKraina Nieodkrytych Tajemnic´
Gminie Ostróda,
0LáDNRZVNLHPX'RPRZL.XOWXU\Z0LáDNRZLH
*PLQQHM%LEOLRWHFH3XEOLF]QHMZĝZLąWNDFK
Gminie Jonkowo,
*PLQLH*LHWU]ZDáG
/RNDOQHM*UXSLH']LDáDQLDÄ3DUWQHUVWZR3yáQRFQHM:DUPLLL:\VRF]\]Q\(OEOąVNLHM´
6WRZDU]\V]HQLX.UDLQD'UZĊF\L3DVáĊNL
W dniu 30ZU]HĞQLD2020URNX=DU]ąGSRGMąáXFKZDáĊQU2/2020]JRGQLH]NWyUąSU]HND]DáIXQGXV]H]
otrzymanego 1%SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyEIL]\F]Q\FKQDIXQGXV]VW\SHQGLDOQ\GOD]GROQHMPáRG]LHĪ\]
QLH]DPRĪQ\FKURG]LQ]REV]DUyZZLHMVNLFK
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇĨĂŬƚǇĐǌŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

0

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

Osoby prawne

22

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

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12

2

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏϯŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽ
ŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp. ^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

1

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƉŽĚŵŝŽƚſǁ
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
ŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁƉŬƚϭͲϯϮ͘

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

tƐƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ͘EĂƐǌĞĨŽƌŵǇǁƐƉſųƉƌĂĐǇƚŽŵ͘ŝŶ͗͘
ͲǁǌĂũĞŵŶĞŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĞƐŝħŽƉůĂŶŽǁĂŶǇĐŚ
ŬŝĞƌƵŶŬĂĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͖
ͲŬŽŶƐƵůƚŽǁĂŶŝĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ
projektów aktów normatywnych w dziedzinach
ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũƚǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕
ͲƵĚǌŝĞůĞŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽŝƐƚŶŝĞŶŝƵŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų
ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ͕ǌǁųĂƐǌĐǌĂƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų
publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i
prywatnych;
ͲǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞĂŬĐũŝƉƌŽŵƵũČĐĞũƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞ1% podatku
ĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŽŵƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego;
ͲĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽĨĞƌŽǁĂŶǇĐŚ
ƉƌǌĞǌŝŶŶĞƉŽĚŵŝŽƚǇƐǌŬŽůĞŷŝƉƵďůŝŬĂĐũŝĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏϯŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽ
ŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp. ^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũǁŐŬůĂƐǇĨŝŬĂĐũŝW<͕
ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
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ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϰϴϱϴϲ͕ϰϮǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϰϴϱϴϲ͕ϰϮǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ;ǁƚǇŵƉƌǌǇĐŚŽĚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭ͘Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝǌĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭ͘ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁǌĚĂƌŽǁŝǌŶ;ŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŝŽƐſďƉƌĂǁŶǇĐŚͿŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

2. Informacja o kosztach organizacji
Ϯ͘ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂŬŽƐǌƚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϯϰϬϵϭ͕ϭϬǌų

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϱϬϰϱ͕ϰϲǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty administracyjne
ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇ;ǁƚǇŵŬŽƐǌƚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ
ϯ͘tǇŶŝŬĨŝŶĂŶƐŽǁǇŶĂĐĂųŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w okresie sprawozdawczym

ϭϵϬϰϱ͕ϲϰǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϰϰϵϱ͕ϯϮǌų

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych
ƑƌŽĚŬſǁ
4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

ϯϬϰϳ͕ϱϬǌų

ϰ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϯϬϰϳ͕ϱϬǌų

ϰ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 Przekazanie funduszy z otrzymanego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na fundusz
ƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶǇĚůĂǌĚŽůŶĞũŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŶŝĞǌĂŵŽǏŶǇĐŚƌŽĚǌŝŶǌŽďƐǌĂƌſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ
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/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϯϮϵϯ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ

;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób
ƉƌĂǁŶǇĐŚͲĚŽĚĂƚŬŽǁŽƉŽĚĂđŬǁŽƚħͿ

ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

0,00 etatów

0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0 osób fizycznych

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-12
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22 osób prawnych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ǁǇŬŽŶƵũČĐĞŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞŝĚŽďƌŽǁŽůŶŝĞƉƌĂĐħŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞ
ǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

3 osób

;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

]á

ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á

Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗ϭ͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
ĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞͿ͖Ϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌϭϮ;ŵŝĞƐŝħĐǇͿϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁͿ

ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ
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/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

:DQGD0DULDàDV]NRZVND
Anna Danuta Próchnicka
(OĪELHWD3LRWUDN
Zofia Stankiewicz
-DQ6RNRáRZVNL
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
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 i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy stosując zasadę ciągłości.
Środki trwałe są wyceniane w cenie rzeczywiście poniesionej na ich nabycie. Za środki trwałe uznaje się w roku obrotowym 2020 nabyte
aktywa trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę10 000,00 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych stosuje się stawki amortyzacyjne tożsame ze stawkami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową.
Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zasada ostrożności odnosi się do wyceny
aktywów, w szczególności środków trwałych, zapasów i należności.
Inwestycje krótkoterminowe: Związek Stowarzyszeń wycenia środki pieniężne na rachunkach bankowych w wartości nominalnej.
Kwoty w bilansie oraz rachunku zysków i strat ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału. Zgodnie z tą zasadą jednostka ujmuje w księgach
rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i związane z tymi przychodami koszty, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od
terminu ich zapłaty.
Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego,
jednostka zalicza przychody lub koszty dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które go
dotyczą a jeszcze nie zostały poniesione (zapłacone).
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne są dokonywane, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutu.

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 Związku Stowarzyszeń obejmują: opłacone składki członkowskie, darowizny, wszelkiego rodzaju dofinansowania, dotacje,
subwencje, dochody ze zbiórek publicznych oraz wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie przychody rozliczane są
w danym roku obrachunkowym.
1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

48 586,42

- składki członkowskie

36 197,50

- przychody z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3 047,50

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

- dotacja otrzymana na realizację projektu „Modernizacja i oznakowanie szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na obszarze działania Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” rozliczona
9 340,92
w kwocie równej odpisom amortyzacyjnym środka trwałego dokonanym
w 2020 r.
- darowizny

0,50

2. Pozostałe przychody operacyjne:

0,00

3. Przychody finansowe:

0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Związek Stowarzyszeń prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie funkcjonalnym (konta zespołu 4 i 5).
Koszty księgowane są z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów:
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

Na wynik finansowy Związku Stowarzyszeń wpływają ponadto:
1. Koszty ogólnego zarządu
2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki
3. Przychody i koszty finansowe.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatek dochodowy bieżący – prowadzona przez Związek Stowarzyszeń działalność statutowa zwolniona jest z podatku dochodowego od
osób prawnych. Nie tworzy się rezerwy z tytułu odroczonego podatku.
1. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:

15 045,46

- przekazanie środków z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
otrzymanych w 2020 r.

3 047,50

- amortyzacja środka trwałego: Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą
powstałego w wyniku realizacji projektu „Modernizacja i oznakowanie szlaków
11 997,96
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze działania Związku
Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
2. Koszty ogólnego zarządu:

19 045,64

- usługi obce

18 897,04

- pozostałe koszty (w tym opłacone składki członkowskie i koszty
reprezentacji)

148,60

3. Koszty finansowe

0,00

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

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
NIE DOTYCZY
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
Związek Stowarzyszeń posiada status organizacji pożytku publicznego.
Z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano przychody w kwocie 3 047,50 zł. Środki pochodzące z ww. źródła zgodnie
z Uchwałą Zarządu Związku Stowarzyszeń zostały w całości przekazane Fundacji Rozwoju Regionu Łukta z przeznaczeniem na fundusz
stypendialny młodzieży ponadgimnazjalnej w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej wraz ze środkami z tyt. 1% podatku
uzyskanymi w roku 2020 (3 047,50 zł).
Koszty nieodpłatnej dzialności statutowej - przekazanie środków z tyt. 1% podatku dochodwego od osób fizycznych otrzymanych w 2020 r. 3 047,50 zł.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
1. Związek Stowarzyszeń posiada aktywa trwałe w tym:
- środki trwałe - wartość poczatkowa brutto 507 604,30 zł - stan na 31.12.2020
- odpisy umorzeniowe srodkó trwałych - 57 681,07 zł - stan na 31.12.2020
- środki trwałe - wrtość netto - 449 923,23 zł - stan na 31.12.2020
- wartości niematerialne i prawne - 2 520,76 zł - stan na 31.12.2020
- odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych - 2 520,76 zł - stan na 31.12.2020
- wartości niemterialne i prawne - wrtość netto - 0,00 zł - stan na 31.12.2020
2. Związek Stowarzyszeń nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Długoterminowe należności, inwestycje oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.
4. Aktywa obrotowe stanowią 53 091,38 zł:
a) Inwestycje krótkoterminowe, które na dzień bilansowy ogółem wynoszą 53 091,38 zł, w tym:
- środki pieniężne na rachunku bieżącym WBS - 53 091,38 zł
b) Należności krótkoterminowe nie występują.
c) Związek Stowarzyszeń nie posiada zapasów surowców i materiałów.
d) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.
5. Fundusz własny na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 152 728,51 zł, w tym:
fundusz statutowy - 76 000,00 zł
fundusz zapasowy - 62 233,19 zł
utworzone z zysku roku 2016.
strata z lat ubiegłych - 0,00 zł
strata z 2017 r. (- 24 080,35 zł) częściowo pokryta z zysku z 2018 r. (16 306,55 zł),
pozostała część straty z roku 2017 tj. 7 773,80 zł oraz strata z roku 2019 tj. 10 639,76 zł pokryte zostały z funduszu zapasowego na
podstawie Uchwały Zarządu Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” nr 2/2020 z dnia 19.06.2020 r.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

zysk netto - 14 495,32 zł
W związku z utworzeniem Stowarzyszenia „Kraina Drwęcy i Pasłęki” i przejęciem przez nie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem
LGD, Związek nie prowadził w 2020 r. bieżącej działalności operacyjnej. Przychody Związku stanowią jedynie przychody ze składek
członkowskich, wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody z dotacji odpowiadające dokonywanym w
ciągu roku odpisom amortyzacyjnym środka trwałego: Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą.
6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią kwotę 350 286,10 zł, w tym:
a) Rezerwy na zobowiązania i zobowiązania długoterminowe nie występują.
b) Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 10,00 zł
c) Związek Stowarzyszeń nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek.
d) Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią kwotę 350 276,10 zł, w tym:
- nadpłacone na poczet kolejnych lat składki członkowskie widniejące po stronie WN konta 844-3 „Rozliczenia międzyokresowe
przychodów – przychody ze składek członkowskich” 10,00 zł
- otrzymana dotacja na finansowanie projektu pn. „Modernizacja i oznakowanie szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
obszarze działania Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” - 350 286,10 zł

Data sporządzenia: 2021-03-31
Data zatwierdzenia: 2021-09-21

Weronika Wiktorowicz - Księgowa

Wanda Maria Łaszkowska - Prezes
Anna Danuta Próchnicka - Wiceprezes
Elżbieta Piotrak - Skarbnik
Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu
Jan Sokołowski - Członek Zarządu

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
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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

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

roku
ELHĪąFHJR

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

461 921,19

449 923,23

0,00

0,00

461 921,19

449 923,23

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

41 359,52

53 091,38

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

4 067,50

0,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

37 292,02

53 091,38

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

503 280,71

503 014,61

138 233,19

152 728,51

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

76 000,00

76 000,00

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

80 646,75

62 233,19

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

-7 773,80

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

-10 639,76

14 495,32

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

365 047,52

350 286,10

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

1 373,00

10,00

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

363 674,52

350 276,10

PASYWA razem

503 280,71

503 014,61

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-09-21
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI" MAZURSKA 30 14-105 ŁUKTA ŁUKTA WARMIŃSKOMAZURSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania jednostki: nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020-31.12.2020
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 dzialności przez związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i pasłęki".
Nie są nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Związku.
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
Wycena aktywów i pasywów
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy stosując zasadę ciągłości.
Środki trwałe są wyceniane w cenie rzeczywiście poniesionej na ich nabycie. Za środki trwałe uznaje się w roku obrotowym 2020 nabyte
aktywa trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10 000,00 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych stosuje się stawki amortyzacyjne tożsame ze stawkami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową.
Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zasada ostrożności odnosi się do wyceny
aktywów, w szczególności środków trwałych, zapasów i należności.
Inwestycje krótkoterminowe: Związek Stowarzyszeń wycenia środki pieniężne na rachunkach bankowych w wartości nominalnej.
Kwoty w bilansie oraz rachunku zysków i strat ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału. Zgodnie z tą zasadą jednostka ujmuje w księgach
rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i związane z tymi przychodami koszty, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od
terminu ich zapłaty.
Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego,
jednostka zalicza przychody lub koszty dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które go
dotyczą a jeszcze nie zostały poniesione (zapłacone).
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne są dokonywane, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa,
statutu.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazuje się jako krótkoterminowe.

Ustalenie wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat Związek Stowarzyszeń sporządza zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości z
podziałem na rodzaje działalności.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12

Przychody
Przychody Związku Stowarzyszeń obejmują: opłacone składki członkowskie, darowizny, wszelkiego rodzaju dofinansowania, dotacje,
subwencje, dochody ze zbiórek publicznych oraz wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie przychody rozliczane są
w danym roku obrachunkowym.

Koszty
Związek Stowarzyszeń prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie funkcjonalnym (konta zespołu 4 i 5).

Koszty księgowane są z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów:
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

Na wynik finansowy Związku Stowarzyszeń wpływają ponadto:
1. Koszty ogólnego zarządu
2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością jednostki
3. Przychody i koszty finansowe.

Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatek dochodowy bieżący – prowadzona przez Związek Stowarzyszeń działalność statutowa zwolniona jest z podatku dochodowego od
osób prawnych. Nie tworzy się rezerwy z tytułu odroczonego podatku.

Data sporządzenia: 2021-03-31
Data zatwierdzenia: 2021-09-21

Weronika Wiktorowicz - Księgowa

Wanda Maria Łaszkowska - Prezes
Anna Danuta Próchnicka - Wiceprezes
Elżbieta Piotrak - Skarbnik
Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu
Jan Sokołowski - Członek Zarządu

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

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

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

55 640,88

48 586,42

I.

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

55 640,88

48 586,42

II.

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

0,00

0,00

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

39 674,68

15 045,46

I.

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

39 674,68

15 045,46

II.

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

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

15 966,20

33 540,96

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

26 810,94

19 045,64

H.

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

-10 844,74

14 495,32

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

200,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

24,81

0,00

L.

Koszty finansowe

19,83

0,00

M.

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

-10 639,76

14 495,32

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-10 639,76

14 495,32

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-09-21
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