Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2018

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ;ͲͲʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2019-07-12

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

_>^</&KZhDKZ'E/:/WKZKtz,Η<&K^Η

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina KATOWICE

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽ_>^</

Powiat KATOWICE

Ulica UL. WARSZAWSKA

Nr domu 6

Nr lokalu 201

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ<dKt/

Kod pocztowy 40-006

Poczta KATOWICE

Nr telefonu 501351032

Nr faksu

E-mail a.kruczek@kafos.org.pl

Strona www kafos.org.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

2005-06-27

27641337200000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

6. Numer KRS

0000014434

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵĐŽůŽƌ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

Druk: NIW-CRSO

1

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ w okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

800

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

Osoby prawne

85

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

nie dotyczy

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
3.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏϯŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũ͕ǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽ
ŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp. ^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

1

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

Druk: NIW-CRSO

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

WŽƌĂĚŶŝĐƚǁŽŝŝŶĨŽƌŵĂĐũĂĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ
ŽƌĂǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƐƉſųƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚ͖
^ƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ
ƐųƵǏČĐĞǁǇŵŝĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷ͕ĞĚƵŬĂĐũŝŝ
budowania kooperacji w obszarze wspólnego
ƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĂƉƌŽďůĞŵſǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ
'ƌƵƉǇƌŽďŽĐǌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƐŬƵƉŝŽŶĞǁŽŬſųǁǇďƌĂŶĞŐŽ
ƉƌŽďůĞŵƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽŶƉ͘ďĞǌĚŽŵŶŽƑđ͕
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝ͕ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐſď
ƐƚĂƌƐǌǇĐŚ͕ŽƐſďŝƌŽĚǌŝŶĚŽƚŬŶŝħƚǇĐŚƵǌĂůĞǏŶŝĞŶŝĂŵŝ͕
ƉƌǌĞŵŽĐǇǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͕ƉƌŽďůĞŵſǁŽƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲ
wychowawczych.

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

3

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
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϴϭϵϮϴ͕ϵϬǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϴϭϵϮϴ͕ϴϭǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ;ǁƚǇŵƉƌǌǇĐŚŽĚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

Ϭ͕Ϭϵǌų

ϭ͘Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝǌĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ
ϭ͘ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁǌĚĂƌŽǁŝǌŶ;ŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŝŽƐſďƉƌĂǁŶǇĐŚͿŽŐſųĞŵ

ϳϲϭϯϳ͕ϴϭǌų
ϯϱϳϭ͕ϬϬǌų

2. Informacja o kosztach organizacji
Ϯ͘ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂŬŽƐǌƚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϭϭϮϬϲϵ͕ϰϭǌų

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϬϯϵϴϬ͕ϵϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty administracyjne
ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇ;ǁƚǇŵŬŽƐǌƚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ
ϯ͘tǇŶŝŬĨŝŶĂŶƐŽǁǇŶĂĐĂųŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w okresie sprawozdawczym

ϴϬϴϴ͕ϰϴǌų
Ϭ͕Ϭϯǌų
ͲϯϬϭϰϬ͕ϱϭǌų

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

ϯϮϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϯϮϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƐƉŽƚŬĂŷĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ͖ƐƉŽƚŬĂŶŝĂŐƌƵƉ
ƌŽďŽĐǌǇĐŚƐŬƵƉŝŽŶǇĐŚŶĂƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵƉƌŽďůĞŵſǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
tƌĂŵĂĐŚƑƌŽĚŬſǁ1%ƉŽŬƌǇƚŽŬŽƐǌƚǇǁǇŶĂũħĐŝĂůŽŬĂůƵŽƌĂǌŽƉųĂƚƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶǇĐŚŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇĐŚ͘
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80 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
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕
ŽƌĂǌŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]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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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "KAFOS" UL. WARSZAWSKA 6 201 40-006 KATOWICE KATOWICE
ŚLĄSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
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 jednostki sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez jednostkę 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
OPIS PRZYJĘTYCH UPROSZCZEŃ ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA JEDNOSTEK MIKRO
Sprawozdanie finansowe Jednostka podjęła uchwałą Walnego Zebrania z dnia 03.06.2015 r. decyzję o sporządzaniu uproszczonego
sprawozdania finansowego dla jednostek mikro – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Jednostka spełnia warunki zaliczenia do jednostek mikro w rozumieniu art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.
Sposób prowadzenia ksiąg - zastosowane uproszczenia dopuszczone z ustawą o rachunkowości. Art.7 ust.2a Jednostka mikro rezygnuje z
zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów pasywów.
Art.28a Jednostka dokonuje wyceny aktywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie
wymaganej zapłaty, zaś zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty.
Jednostka nie odnosi się przy wycenie aktywów i pasywów do wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.
Art.46 ust.5 Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro – zgodne z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Art.48 ust.3 Jednostka nie sporządza informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych –
o których mowa w art.48 ust. 1 ustawy.
Jednostka dokonuje prezentacji dodatkowych informacji określonych w załączniku nr 6 do ustawy..
OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
Miejsce prowadzenia ksiąg: Księgi rachunkowe prowadzone są przez zewnętrzne biuro rachunkowe - OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasna 28.
Księgi rachunkowe przechowywane są na serwerach biura rachunkowego, dokumenty źródłowe przechowywane są w siedzibie
stowarzyszenia w Katowicach, ul. Warszawska 6/201.
Sposób prowadzenia ksiąg: Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerowego systemu informatycznego CDN OPTIMA,
którego producentem jest firma COMARCH z Krakowa, a do którego prawa posiada biuro rachunkowe. System finansowo - księgowy
składa się ze zintegrowanych modułów:
1. Księgi rachunkowe
2. Rejestry VAT
3. Rozrachunki Kasa / Bank
4. Środki Trwałe
5. Kadry i płace
Zbiory danych przetwarzane są i przechowywane na serwerze biura rachunkowego zlokalizowanego w Gliwicach, ul. Jasna 28.
Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z uwzględnieniem krajowych standardów rachunkowości z
zastosowaniem uproszczeń opisanych w poprzednim rozdziale.

Druk: NIW-CRSO

Rachunek zysków i strat: Sporządzany jest metodą porównawczą.
Koszty działalności operacyjnej rozliczane są w mieszanym układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i 5 z uwzględnieniem
międzyokresowego rozliczenia kosztów na kontach zespołu 6 i międzyokresowego rozliczenia przychodów na kontach zespołu 8.
Metody prowadzenia ewidencji magazynowej zapasów: Organizacja nie prowadzi działalności wymagającej tworzenia zapasów
magazynowych.
Materiały biurowe i eksploatacyjne odnoszone są w koszty w okresie, w którym zostały nabyte.
Wycena materiałów i towarów: Materiały i towary wyceniane są w jednostce wg cen rzeczywistych (historycznych) nabycia bądź
wytworzenia.
Środki trwałe: Do środków trwałych jednostka zalicza składniki majątku o okresie użytkowania powyżej 1 roku oraz wartości początkowej
nabycia lub wytworzenia powyżej 1.500,- zł.
Dla środków trwałych prowadzi się ewidencję komputerową w systemie ERP OPTIMA. Ewidencja drukowana jest na koniec roku
obrotowego w podziale na poszczególne grupy środków trwałych. Ewidencja zawiera plan i harmonogram amortyzacji. Dane z ewidencji
weryfikowane są z saldami kont księgowych grupy:
010 – ŚRODKI TRWAŁE
070 – UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Środki trwałe pochodzące z zakupu przyjmowane są do użytku na podstawie dowodów OT wycenianych wg rzeczywistych cen zakupu
uwzględniających koszty zakupu oraz koszty finansowe do dnia oddania środka trwałego do użytku.
Środki trwałe budowane przez firmę we własnym zakresie przyjmowane są do użytku na podstawie dowodów OT i rozliczane wg
rzeczywistych kosztów wytworzenia z narzutem procentowym (wg wartości nakładów bezpośrednich) kosztów pośrednich oraz z
uwzględnieniem kosztów finansowych poniesionych do dnia oddania środka trwałego do użytku.
Wartości niematerialne i prawne: Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza niematerialne składniki majątku takie jak programy
komputerowe (licencje), prawa autorskie itp. o okresie użytkowania powyżej 1 roku bez względu na wartość początkową nabycia.
Metody amortyzacji: Amortyzacja rozliczana jest miesięcznie mieszanymi metodami,tj. JEDNORAZOWA - w przypadku środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3500,00 zł. LINIOWA- dla pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
Inwentaryzacja majątku trwalego: Spis z natury środków trwałych dokonywany będzie raz na cztery lata. Inwentaryzacja ilościowa
weryfikowana jest z danymi w ewidencji srodków trwałych. Kontrola wartościowa odbywa się poprzez weryfikację zapisów księgowych i
stanów na kontach grupy "0" z danymi w ewidencji środków trwalych. W 2018 roku dokonano inwwentaryzacji majątku trwałego.
Inwentaryzacja majątku obrotowego: Spis z natury zapasów dokonywany jest na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego. Inwentaryzacja
zapasów wyceniana jest wg cen rzeczywistych, po jej zatwierdzeniu wyksięgowywane są różnice inwentaryzacyjne w granicach norm i
ewentualne ponadnormatywne. Inwentaryzacja należności od kontrahentów prowadzona jest drogą uzgodnienia wzajemnych sald w okresie
pomiędzy 31.10. w 31.12.każdego roku. Inwentaryzacja sald na rachunkach bankowych sporządzana jest w oparciu o bankowe
potwierdzenia sald, zaś środków w kasie w oparciu o spis z natury. Inwentaryzacja pozostałych pozycji aktywów (należności publicznoprawnych, pracowniczych, innych, rozliczeń międzyokresowych)prowadzona jest drogąuzgodnienia salda poszczególnych kont i porównania z
dokumentami źródłowymi.
Aktualizacja wartości aktywów: Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizacyjnych składników majątku obrotowego ani trwałego.

Data sporządzenia: 2019-02-01
Data zatwierdzenia: 2019-06-28

AGNIESZKA OLBRYŚ
MAGDALENA GIRGANC

KAZIMIERZ SŁOBODZIAN
NORBERT KĘPIŃSKI
ROBERT KĘPA
IRENA SIKORA-MYSŁEK

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

142 120,48

81 928,81

I.

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

142 120,48

81 928,81

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

160 711,84

103 980,90

I.

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

160 711,84

103 980,90

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 $%

-18 591,36

-22 052,09

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

6 710,33

8 088,48

H.

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

-25 301,69

-30 140,57

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

54,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,03

K.

Przychody finansowe

0,00

0,09

L.

Koszty finansowe

2,15

0,00

M.

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

-25 249,84

-30 140,51

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-25 249,84

-30 140,51

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-28

$*1,(6=.$2/%5<ĝ
MAGDALENA GIRGANC

.$=,0,(5=6à2%2'=,$1
125%(57.ĉ3,ē6.,
52%(57.ĉ3$
,5(1$6,.25$0<6à(.

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

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

Druk: NIW-CRSO
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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

8 166,84

2 930,56

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

2 377,09

2 377,09

III.

Inwestycje krótkoterminowe

5 789,75

553,47

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

8 166,84

2 930,56

7 821,23

2 930,56

33 071,07

33 071,07

0,00

0,00

-25 249,84

-30 140,51

0,00

0,00

345,61

0,00

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

IV.

Zysk (strata) netto

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

345,61

0,00

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

8 166,84

2 930,56

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-28

$*1,(6=.$2/%5<ĝ
MAGDALENA GIRGANC

.$=,0,(5=6à2%2'=,$1
125%(57.ĉ3,ē6.,
52%(57.ĉ3$
,5(1$6,.25$0<6à(.

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

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

Druk: NIW-CRSO

W 2018U.$)26UHDOL]RZDáQDVWĊSXMąFHSURMHNW\
Ä1LJG\QLHMHVW]DSyĨQR´*áyZQ\PFHOHPSURMHNWXE\áR]ZLĊNV]HQLHGRVWĊSQRĞFLGRXVáXJVSRáHF]Q\FK
adresowanych do osób 60:UDPDFKSURMHNWXUR]ZLQĊáDVLĊVDPRSRPRFLVDPRRUJDQL]DFMDZĞUyGRVyEVWDUV]\FK
]DPLHV]NXMąF\FKZRMHZyG]WZRĞOąVNLH3URMHNWUHDOL]RZDQ\E\áQDWHUHQLHZRMHZyG]WZDĞOąVNLHJRZV]F]HJyOQRĞFL
REHMPRZDáSRZLDW.DWRZLFH&]ĊVWRFKRZDLSRZLDWEĊG]LĔVNL
1DMZDĪQLHMV]HG]LDáDQLDSURMHNWRZH
- 10VSRWNDĔ.OXEX6HQLRUyZ
RGE\á\VLĊ5VSDFHUyZPLHMVNLHZ.DWRZLFH&]ĊVWRFKRZD6LHPLDQRZLFHĝO%LHOVNR%LDáDĝZLHUNODQLHFSRGF]DV
NWyU\FKRGE\ZDáRVLĊ]ZLHG]DQLHPLDVWDLSR]QDZDQLHMHJRXQLNDOQ\FKZDORUyZ:NDĪG\PVSDFHU]HXF]HVWQLF]\áR
ĞUHGQLR15 osób 60 +,
-HVLHQQ\=áD]6HQLRUyZ 3GQLRZ\Z\MD]GGR2UOHJR*QLD]GDZH:áRGRZLFDFK]RUJDQL]RZDQ\GOD 20 osób).
8VáXJLDV\VWHQWDRVRE\VWDUV]HM$V\VWHQFLRVyEVWDUV]\FKXF]HVWQLF]\OLZF\NOXV]NROHĔSU]\JRWRZXMąF\FKLFKGR
SHáQLHQLDIXQNFMLDV\VWHQWDRVRE\VWDUV]HM20RVRERZDJUXSDDV\VWHQWyZVNáDGDáDVLĊ]DUyZQR]RVyE 60 +, jak i
RVyEPáRGV]\FK&\NOV]NROHQLRZ\VNáDGDáVLĊ]25JRG]V]NROHQLRZ\FKNWyU\]UHDOL]RZDQ\]RVWDáSRGF]DV 5
VSRWNDĔ]GURZRWQHMLSURPRFML]GURZHJRVW\OXĪ\FLD
7\G]LHĔ3URPRFML6DPRSRPRF\2VyE6WDUV]\FKZZRMĞOąVNLP:HZU]HĞQLX]RUJDQL]RZDQ\]RVWDá7\G]LHĔ
3URPRFML6DPRSRPRF\RVyE6WDUV]\FK3U]HGVLĊZ]LĊFLH]RUJDQL]RZDQH]RVWDáR]DNW\ZQ\PXG]LDáHPORNDOQ\FK
RUJDQL]DFMLG]LDáDMąF\FKQDU]HF]ĞURGRZLVNDVHQLRUyZ2UJDQL]DFMHSU]\JRWRZDá\UyĪQRURGQąRIHUWĊXVáXJ
VSRáHF]Q\FKPLQRSLHNXĔF]\FKNXOWXUDOQ\FKHGXNDF\MQ\FKSRUDGQLF]RGRUDGF]\FKWXU\VW\F]Q\FKL
UHNUHDF\MQ\FK7\G]LHĔ3URPRFML6DPRSRPRF\2VyE6WDUV]\FK]RUJDQL]RZDQ\]RVWDáSU]H] 25 organizacji i
SODFyZHNVRFMDOQ\FK3RGF]DV7\JRGQLD3URPRFML6DPRSRPRF\2VyE6WDUV]\FKĞZLDGF]RQHE\á\UyĪQHIRUP\
wsparcia dla osób starszych np. porady (prawne, medyczne, psychologiczne, kosmetyczne); badania i testy (pomiar
FLĞQLHQLDSR]LRPXFXNUX NRQNXUV\ZLHG]\LPSUH]VSRUWRZHWDQHF]QHĞSLHZDF]HZDUV]WDW\DUW\VW\F]QHV]NROHQLD
LSUHOHNFMHRVLHGORZHIHVW\Q\LSLNQLNLLQWHJUDF\MQHLLQQHIRUP\LQWHJUDFMLĞURGRZLVNRZHM=XVáXJVSRáHF]Q\FKZ
UDPDFKSU]HGVLĊZ]LĊFLDVNRU]\VWDáR 754 osoby 607\G]LHĔ3URPRFML6DPRSRPRF\2VyE6WDUV]\FK]DNRĔF]RQ\
]RVWDáZVSyOQ\PVSRWNDQLHPRUJDQL]DFMLVHQLRUVNLFKZáąF]RQ\FKZRUJDQL]DFMĊSU]HGVLĊZ]LĊFLDSRGF]DVNWyUHJR
SU]\ZVSyOQ\PSRVLáNXSRGVXPRZDQRFDáRĞFLG]LDáDĔ
- wydano 4 numery Biuletynu Klubu Seniorów.
]RUJDQL]RZDQR.RQIHUHQFMĊSRGVXPRZXMąFąSURMHNW
3URMHNW]RVWDáGRILQDQVRZDQ\]5]ąGRZHJR3URJUDPXQD5]HF]$NW\ZQRĞFL6SRáHF]QHM2VyE6WDUV]\FK 2014±
2020 (ASOS 2018).
2Ä5HJLRQDOQH)RUXP,QNOX]ML6SRáHF]QHM´
3URMHNWUHDOL]RZDQ\E\áZHZVSyáSUDF\]3DU\WHWRZ\=ZLą]NLHP6RFMDOQ\P15::UDPDFKSURMHNWXRGE\á\VLĊ 2
seminaria polsko ±QLHPLHFNLHNWyU\FKWHPDWHPSU]HZRGQLPE\áSUREOHPZáąF]HQLDVSRáHF]QHJRRVyE]
QLHSHáQRVSUDZQRĞFLDPL]JRGQLH]]DSLVDPL.RQZHQFML21=RSUDZDFKRVyEQLHSHáQRVSUDZQRĞFLDPL3RPLĊG]\
VSRWNDQLDRGE\ZDá\VLĊVSRWNDQLDLG\VNXVMHGRW\F]ąFHIRUPLPHWRGZáąF]DQLD]DSLVyZ.RQZHQFMLZZDUXQNDFK
QDV]HJRUHJLRQXLNUDMX,VWRWQ\PHOHPHQWHPSURMHNWXE\áRZ\GDQLH 3QXPHUyZELXOHW\QX)2580ZFDáRĞFL
SRĞZLĊFRQHJRUyĪQ\PDVSHNWRPLQNOX]MLVSRáHF]QHM3URMHNW]DNRĔF]RQRZNZLHWQLX 2018r.
:VSyáSUDFD]LQQ\PLRUJDQL]DFMDPLZ 2018:
.$)26XF]HVWQLF]\áZG]LDáDQLDFKSRGHMPRZDQ\FKZUDPDFK:VSyOQRW\5RERF]HM=ZLą]NyZ2UJDQL]DFML
6RFMDOQ\FK:5=26 XG]LDáZ:DOQ\P=HEUDQLX:5=26
.$)26ZVSyáSUDFRZDáZZLHORPDRUJDQL]DFMDPLSR]DU]ąGRZ\PL]DUyZQR]WHUHQXZRMHZyG]WZDĞOąVNLHJRMDNL]
FDáHM3ROVNL IHGHUDFMH]U]HV]RQHZH:5=26 
8G]LDá.$)26ZJUHPLDFKLJUXSDFKURERF]\FKG]LDáDMąF\FKZZRMHZyG]WZLHĞOąVNLP
.RPLWHW0RQLWRUXMąF\532ZRMHZyG]WZDĞOąVNLHJRQDODWD2014±2020;
:RMHZyG]ND5DGD']LDáDOQRĞFL3RĪ\WNX3XEOLF]QHJR
,QQHZDĪQHSU]HGVLĊZ]LĊFLDZ\GDU]HQLD
- 4.06.2018U:DOQH=HEUDQLH.$)26 SU]\MĊWRVSUDZR]GDQLD]G]LDáDOQRĞFLZ 2017URUD]Z\EUDQRZáDG]H.$)26
na kadencje 2018 - 2022
XG]LDáZOLF]Q\FKVSRWNDQLDFKLQWHJUDF\MQ\FKLRNROLF]QRĞFLRZ\FKXURF]\VWRĞFLDFKURF]QLFRZ\FKLMXELOHXV]RZ\FK
QD]DSURV]HQLHRUJDQL]DFMLF]áRQNRZVNLFK.$)26
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇĨĂŬƚǇĐǌŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

Druk: NIW-CRSO

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

2

2

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďǁǁŝĞŬƵ
emerytalnym

W 2018ƌ͘<&K^ƌĞĂůŝǌŽǁĂųƉƌŽũĞŬƚƉƚͣ͘Nigdy nie jest za
ƉſǍŶŽ͘͟'ųſǁŶǇŵĐĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞ
ĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝĚŽƵƐųƵŐƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚĂĚƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚĚŽ
osób 60н͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵƌŽǌǁŝŶħųĂƐŝħƐĂŵŽƉŽŵŽĐ
ŝƐĂŵŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁƑƌſĚŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚǌĂŵŝĞƐǌŬƵũČĐǇĐŚ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁŽƑůČƐŬŝĞ͘WƌŽũĞŬƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇďǇųŶĂƚĞƌĞŶŝĞ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂƑůČƐŬŝĞŐŽ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽďĞũŵŽǁĂų
ƉŽǁŝĂƚ͗<ĂƚŽǁŝĐĞ͕ǌħƐƚŽĐŚŽǁĂŝƉŽǁŝĂƚďħĚǌŝŷƐŬŝ͘
EĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĞ͗
- 10ƐƉŽƚŬĂŷ<ůƵďƵ^ĞŶŝŽƌſǁ͕
ͲŽĚďǇųǇƐŝħ5 spacerów miejskie w: Katowice,
ǌħƐƚŽĐŚŽǁĂ͕^ŝĞŵŝĂŶŽǁŝĐĞ_ů͕͘ŝĞůƐŬŽŝĂųĂ͕
_ǁŝĞƌŬůĂŶŝĞĐ͕ƉŽĚĐǌĂƐŬƚſƌǇĐŚŽĚďǇǁĂųŽƐŝħǌǁŝĞĚǌĂŶŝĞ
miasta i poznawanie jego unikalnych walorów. W
ŬĂǏĚǇŵƐƉĂĐĞƌǌĞƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽƑƌĞĚŶŝŽ15 osób 60 +,
Ͳ:ĞƐŝĞŶŶǇųĂǌ^ĞŶŝŽƌſǁ;3 dniowy wyjazd do Orlego
'ŶŝĂǌĚĂǁĞtųŽĚŽǁŝĐĂĐŚ͕ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĚůĂ20 osób).
ͲhƐųƵŐŝĂƐǇƐƚĞŶƚĂŽƐŽďǇƐƚĂƌƐǌĞũƐǇƐƚĞŶĐŝŽƐſď
ƐƚĂƌƐǌǇĐŚƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝǁĐǇŬůƵƐǌŬŽůĞŷƉƌǌǇŐŽƚŽǁƵũČĐǇĐŚ
ŝĐŚĚŽƉĞųŶŝĞŶŝĂĨƵŶŬĐũŝĂƐǇƐƚĞŶƚĂŽƐŽďǇƐƚĂƌƐǌĞũ͘20
ŽƐŽďŽǁĂŐƌƵƉĂĂƐǇƐƚĞŶƚſǁƐŬųĂĚĂųĂƐŝħǌĂƌſǁŶŽǌŽƐſď
60н͕ũĂŬŝŽƐſďŵųŽĚƐǌǇĐŚ͘ǇŬůƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇƐŬųĂĚĂųƐŝħǌ
25ŐŽĚǌ͘ƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚ͕ŬƚſƌǇǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇǌŽƐƚĂų
podczas 5ƐƉŽƚŬĂŷǌĚƌŽǁŽƚŶĞũŝƉƌŽŵŽĐũŝǌĚƌŽǁĞŐŽƐƚǇůƵ
ǏǇĐŝĂ͘
ͲdǇĚǌŝĞŷWƌŽŵŽĐũŝ^ĂŵŽƉŽŵŽĐǇKƐſď^ƚĂƌƐǌǇĐŚǁǁŽũ͘
ƑůČƐŬŝŵtĞǁƌǌĞƑŶŝƵǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇǌŽƐƚĂųdǇĚǌŝĞŷ
Promocji Samopomocy osób Starszych.

Ϭ͕ϬϬǌų

3

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

ͣZĞŐŝŽŶĂůŶĞ&ŽƌƵŵ/ŶŬůƵǌũŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͟

Ϭ͕ϬϬǌų

WƌŽũĞŬƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇďǇųǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌWĂƌǇƚĞƚŽǁǇ
ǁŝČǌŬŝĞŵ^ŽĐũĂůŶǇŵEZt͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵŽĚďǇųǇ
Ɛŝħ2 seminaria polsko ʹniemieckie, których tematem
ƉƌǌĞǁŽĚŶŝŵďǇųƉƌŽďůĞŵǁųČĐǌĞŶŝĂƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽŽƐſďǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝǌŐŽĚŶŝĞǌǌĂƉŝƐĂŵŝ<ŽŶǁĞŶĐũŝ
KEŽƉƌĂǁĂĐŚŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ͘WŽŵŝħĚǌǇ
ƐƉŽƚŬĂŶŝĂŽĚďǇǁĂųǇƐŝħƐƉŽƚŬĂŶŝĂŝĚǇƐŬƵƐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞ
ĨŽƌŵŝŵĞƚŽĚǁųČĐǌĂŶŝĂǌĂƉŝƐſǁ<ŽŶǁĞŶĐũŝǁ
warunkach naszego regionu i kraju. Istotnym
ĞůĞŵĞŶƚĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽǁǇĚĂŶŝĞ3 numerów biuletynu
&KZhDǁĐĂųŽƑĐŝƉŽƑǁŝħĐŽŶĞŐŽƌſǏŶǇŵĂƐƉĞŬƚŽŵ
ŝŶŬůƵǌũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘WƌŽũĞŬƚ͕ŬƚſƌĞŐŽƌĞĂůŝǌĂĐũĂ
ƌŽǌƉŽĐǌħƚĂǌŽƐƚĂųĂǁůŝƐƚŽƉĂĚǌŝĞ2016ƌ͘ǌĂŬŽŷĐǌŽŶŽǁ
kwietniu 2018r.

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

Druk: NIW-CRSO
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/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

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

1 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

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

0,17 etatów

6 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0 osób fizycznych

Druk: NIW-CRSO

6

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO
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ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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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
Nie dotyczy
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Składki brutto określone statutem

2 220,00 zł

Dotacje
Darowizny od osób fizycznych

76 137,81 zł
2 600,00 zł

1% podatku
Inne przychody statutowe

321,00 zł
650,00 zł

PRZYCHODY FINANSOWE
Odsetki od lokat i wkładów bankowych

0,09 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 78 731,06 zł
Ujemny wynik finansowy roku poprzedniego

25 249,84 zł

KOSZTY ADMINISTRACYJNE
POZOSTAŁE KOSZTY

8 088,48 zł
0,03 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy w roku 2018 nie ulegał zmianie.
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
Środki pozyskane w ramach "1 %" zostały przeznaczone na bieżącą działalność statutową.
Druk: NIW-CRSO

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: 2019-02-01
Data zatwierdzenia: 2019-06-28

AGNIESZKA OLBRYŚ
MAGDALENA GIRGANC

KAZIMIERZ SŁOBODZIAN
NORBERT KĘPIŃSKI
ROBERT KĘPA
IRENA SIKORA-MYSŁEK

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

