Sprawozdanie merytoryczne z działalności Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu
Sochaczewskiego za 2017 rok
Nazwa: Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
Adres: 96-500 Sochaczew ul. Słowackiego 5 m 14
Nr KRS i data wpisu: 0000487697 26.11.2013
Nr REGON: 147007376
Zarząd Porozumienia w składzie do 31.08.2017 roku:
Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu
Alicja Korkosz – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Popowski – Wiceprezes Zarządu
Anna Groszyk – Członek Zarządu
Krystyna Mikołajczyk – Członek Zarządu
Sebastian Wiśniewski – Członek Zarządu
Zarząd Porozumienia w składzie do 10.11.2017 roku:
Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu
Alicja Korkosz – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Popowski – Wiceprezes Zarządu
Krystyna Mikołajczyk – Członek Zarządu
Sebastian Wiśniewski – Członek Zarządu
Zarząd Porozumienia w składzie od 10.11.2017roku:
Agnieszka Ptaszkiewicz – Prezes Zarządu
Łukasz Popowski - Wiceprezes Zarządu
Sebastian Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu
Marcin Prengowski – Członek Zarządu
Agnieszka Wachnik – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna w składzie do 10.11.2017roku :
1. Andrzej Nowak – Przewodniczący Komisji
2. Szymon Drzazga – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Małgorzata Hetman – Członek Komisji
Komisja Rewizyjna w składzie od 10.11.2017roku :
1. Andrzej Nowak – Przewodniczący Komisji
2. Szymon Drzazga – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Marta Przygoda-Stelmach – Członek Komisji
Celem Porozumienia jest:
1. wspieranie działalności organizacji członkowskich Porozumienia w realizacji ich zadań statutowych,
2. rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
3. reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Porozumienia w kontaktach z administracją
publiczną, podmiotami gospodarczymi oraz społecznością powiatu sochaczewskiego;
4. budowanie realnego partnerstwa z administracją publiczną oraz podmiotami gospodarczymi na
rzecz rozwoju powiatu sochaczewskiego,
5. kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających rozwojowi organizacji
pozarządowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku sektora pozarządowego w społeczności
lokalnej,
6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Porozumienie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
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a) Stworzenie trwałej płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego i
integrowanie środowiska organizacji pozarządowych.
b) Wspieranie organizacji członkowskich Porozumienia oraz innych organizacji pozarządowych poprzez
działalność szkoleniową, doradczą, usługową, wsparcie rzeczowe i finansowe.
c) Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i zasobów między organizacjami członkowskimi, a
także upowszechnianie dobrych praktyk organizacji członkowskich.
d) Prowadzenie działań rzeczniczych w imieniu organizacji członkowskich Porozumienia wobec
administracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz społeczności powiatu sochaczewskiego,
mających na celu zwiększenie roli sektora pozarządowego w życiu publicznym powiatu
sochaczewskiego.
e) Promowanie zasad partycypacji obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu
publicznym powiatu sochaczewskiego, w tym udział w przygotowaniu projektów planów, strategii i
aktów normatywnych mających wpływ na działalność organizacji pozarządowych na terenie powiatu
sochaczewskiego.
f) Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów i wystaw.
g) Współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami,
stowarzyszeniami i instytucjami.
h) Prowadzenie działalności badawczej w zakresie potrzeb organizacji pozarządowych i mieszkańców
powiatu sochaczewskiego.
i) Podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do integracji społecznej, oraz inicjowanie i
uczestnictwo w powoływaniu podmiotów ekonomii społecznej.
j) Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu
sochaczewskiego.
k) Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i intelektualnej przy opracowywaniu planów działania w
zakresie objętym celami Porozumienia, a także w zakresie pozyskiwania partnerów i środków
finansowych, prowadzenia i zarządzania.
l) Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i pozamaterialnego, w tym
prowadzenie programów dotacyjnych i stypendialnych dla osób fizycznych oraz prawnych, w tym
organizacji pozarządowych w zakresie odpowiadającym celom statutowym Porozumienia.
m) Pozostałą działalność wydawniczą. Wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji.
n) Działalność portali internetowych. Tworzenie i prowadzenie portali internetowych.
o) Działalność prawniczą. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości
prawnej społeczeństwa.
p) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Porozumienie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:
a) Wspieranie organizacji członkowskich Porozumienia oraz innych organizacji pozarządowych poprzez
działalność szkoleniową, doradczą, usługową, wsparcie rzeczowe i finansowe.
b) Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów i wystaw.
c) Pozostałą działalność wydawniczą. Wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji.
d) Działalność portali internetowych. Tworzenie i prowadzenie portali internetowych.
e) Działalność informacyjną.
f) Organizację seminariów, akcji promocyjnych.
g) Sporządzanie programów i opracowań z zakresu działalności statutowej, wsparcie działań organizacji
pozarządowych.
h) Organizację wypoczynku, wycieczek, spływów, rajdów.
i) Prowadzenie imprez integracyjnych, w tym w formie pokazów.
Działalność statutowa w okresie sprawozdawczym
Walne Zebrania Członków POPPS
W 2017 roku odbyły się dwa Walne Zebrania Członków:
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Pierwsze Walne Zebranie odbyło się 23.05.2017 r. Było to zebranie sprawozdawcze z działalności za
2016 rok. Zebrani pełnomocnicy zostali zapoznani ze sprawozdaniem merytorycznym Zarządu POPPS z
działalności w 2016 roku, które przedstawiła prezes Zarządu Agnieszka Ptaszkiewicz oraz sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej przedstawionym przez Przewodniczącego Komisji Andrzeja Nowaka. Komisja
Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu za 2016 rok i rekomendowała przyjęcie sprawozdań i
udzielenie absolutorium Zarządowi. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami pełnomocnicy organizacji
członkowskich Porozumienia jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi. Walne Zebranie było
również okazją do podsumowania trzeciego roku działalności organizacji, zaplanowania działań na rok
2018 oraz dyskusji na wiele tematów dotyczących działalności POPPS.
Podjęte uchwały:
• Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Porozumienia
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego za rok 2016
• Uchwala nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego za rok 2016
• Uchwała nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Porozumienia
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego w 2016 roku
• Uchwała nr 4/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Porozumienia Organizacji
Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego za rok 2016
• Uchwała nr 5/2017 w sprawie przystąpienia Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu
Sochaczewskiego do Federacji MAZOWIA
Drugie Walne Zebranie odbyło się 10.11.2017 r. Było to Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
zwołane w związku z końcem kadencji Zarządu oraz koniecznością zmian w składzie Komisji Rewizyjnej,
spowodowanej rezygnacją dotychczasowej członkini Małgorzaty Hetman. Dokonano wyboru nowego
Zarządu i uzupełniony został skład Komisji. Nowym Członkiem Komisji Rewizyjnej została wybrana Marta
Przygoda-Stelmach.
Podjęte uchwały:
• Uchwała Walnego Zebrania Członków nr 6/2017 z 10 listopada 2017 r. w sprawie w wyboru Zarządu
Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
Realizacja projektu „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i
jego organizacji członkowskich”
W ramach dotacji otrzymanej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zrealizowano szereg działań, których celem było nieustanne
wzmacnianie potencjału Porozumienia i organizacji członkowskich POPPS. Jest to kontynuacja inicjatyw
podjętych przez POPPS w latach ubiegłych. Zrealizowane w zadaniu działania posłużyły również do
integracji sektora pozarządowego powiatu sochaczewskiego, a także kreowania pozytywnego wizerunku
oraz promocji działań.
Całość projektu składała się na następujące aktywności:
1) IV Powiatowy Jarmark Pozarządowy
24 września odbyła się czwarta edycja Powiatowego Jarmarku Pozarządowego. W Jarmarku wzięło
udział 16 organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Podczas Jarmarku można było zobaczyć liczne
atrakcje na stoiskach poszczególnych ngo. Nie zabrakło też licznych publikacji własnych, głównie
dotyczących historii regionu, a także rekreacji kajakowej i animacji dla najmłodszych.
2) VIII Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
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VIII Walny Zjazd odbył się 7 grudnia 2017 r. Gościem specjalnym Zjazdu był Wojciech Kaczmarczyk,
dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wojciech
Kaczmarczyk zaprezentował uczestnikom Zjazdu zasady działalności nowej instytucji oraz przedstawił
programy, które mają być wprowadzone w przyszłym roku. Zapowiedział także, że organizacje będą
mogły uzyskać większe wsparcie na swój rozwój, ale także na realizację swojej misji, niekoniecznie w
formule zlecania zadania publicznego przez samorządy.
Drugim gościem była Edyta Obłąkowska-Woźniak z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który
prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych i Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Głównym celem wystąpienia było zachęcenie do działania w obszarze ekonomii
społecznej, a dokładnie do tworzenia przedsiębiorstwa społecznego.
3) Pomoc prawna i księgowa
Te dwie klasyczne formy wsparcia organizacji członkowskich POPPS są niezwykle ważne dla stabilnego
działania aktywnych fundacji i stowarzyszeń działających w powiecie sochaczewskim. Zapewnienie tych
usług uwalnia je z uciążliwych kosztów i obowiązków, dzięki czemu mogą skupiać się na swojej
zasadniczej działalności.
4) Spotkanie szkoleniowo-integracyjne zespołu POPPS
Spotkanie szkoleniowo-integracyjne to niezwykle ważny element dla jakości działania zespołu POPPS.
Trzydniowe szkolenie, które miało miejsce w lipcu w Piaskach Królewskich pozwoliło uczestnikom
poznać się lepiej, ułatwiło rozmawianie o trudnościach, które napotykane są w trakcie działania zespołu
POPPS. Podczas warsztatów zespół POPPS rozmawiał o wartościach i zaufaniu, aby łatwiej było członkom
zespołu pracować bez obawy o konflikty. Praca warsztatowa urozmaicona była zabawami i grami
integracyjnymi powalającymi na integrację zespołu i stanowiącymi podstawę do analizy zachowań
zespołu. Warsztat był okazją dla przedstawicieli najmłodszych organizacji członkowskich POPPS na
integrację z pozostałymi przedstawicielami organizacji członkowskich POPPS, którzy współpracują już od
dłuższego czasu.
5) Filmy dokumentujące działalność organizacji pozarządowych w powiecie sochaczewskim ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji członkowskich POPPS.
W ramach projektu wykonano 5 filmów z wydarzeń realizowanych przez organizacje członkowskie oraz
działań realizowanych przez sam POPPS. Filmy te, prezentując bieżące działania, opublikowane w sieci
promowały i utrwalały działalność Porozumienia, przyczyniając się tym samym do szerszego poznania
oferty i zwiększenia rozpoznawalności POPPS.
6) Szereg szkoleń i doradztwo
W ramach projektu przeprowadzono następując szkolenia: szkolenie dla przedstawicieli organizacji
członkowskich i organizacji niezrzeszonych pn. Praktyczna obsługa nowych mediów elektronicznych oraz
udzielono wsparcia dla 10 organizacji w zakresie RODO. Dla przedstawicieli jednostek samorządu
przeprowadzono szkolenie z zakresu sprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.
Zaplanowane w zadaniu działania promowały działalność organizacji pozarządowych w społeczności
powiatu, informowały o specyfice ich pracy oraz ofercie dla mieszkańców powiatu. Zadanie
oddziaływało na społeczność lokalną powiatu w sposób bezpośredni, poprzez wydanie kwartalnika
Aktyw, który był dystrybuowany również w miejscach dostępnych dla mieszkańców. W realizacji zadania
POPPS wielokrotnie współpracował z lokalnymi samorządami w ramach nieformalnego partnerstwa,
korzystając z ich wsparcia np. technicznego, promocyjnego. Realizacja zadania miała wpływ na
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wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych, jako podmiotów zdolnych do współdziałania z
pozostałymi podmiotami życia publicznego, aktywnych i odpowiedzialnych organizacji mających
znaczący wpływ na życie lokalnej społeczności.
Działaj Lokalnie – Lokalny Konkurs Grantowy
POPPS jako Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie przeprowadził po raz drugi konkurs „Działaj Lokalnie”.
Nabór wniosków trwał od 20 maja do 20 czerwca 2017 r. W konkursie zostało złożonych 7 wniosków
z następujących gmin: Teresin, Sochaczew, Rybno, Iłów i Miasto Sochaczew. Wszystkie wnioski zostały
ocenione pozytywnie formalnie i w wyniku oceny przez niezależną Komisję przyznane zostały dotacje
następującym organizacjom i grupom nieformalnym:
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej – Potęga Tradycji, kwota dofinansowania 3000,00
zł,
• Stowarzyszenie Planszówki w Sochaczewie – Organizacja cyklicznych spotkań planszówkowych w
Sochaczewie, kwota dofinansowania 1160,00 zł,
• Stowarzyszenie „KAJAKOWCY SOCHACZEWA” – Bzura naszym skarbem – edukacja
i integracja nad rzeką, kwota dofinansowania 1400,00 zł,
• Grupa Nieformalna Klub Seniora działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie –
„Odkrywanie nieznanych”, kwota dofinansowania 1000, 00 zł,
• Grupa Nieformalna Szkolni LIDERZY z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego – Zawodowcy na start! kwota dofinansowania 1100, 00 zł,
• Grupa Nieformalna Rodzice swoim dzieciom – „Jesienne plenery malarskie” kwota dofinansowania
1944,00 zł,
• Nieformalna Grupa ‚Mokosz’ – Jak żyli nasi przodkowie 1000 lat temu – warsztat lepienia z gliny
przedmiotów codziennego użytku, kwota dofinansowania 1000,00 zł.
Konkurs był sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, środków pozyskanych
w ramach odpłatnej działalności statutowej, darowizn od firm i osób prywatnych oraz z wpłat z 1%.
Łączna wartość przyznanych dotacji - 10604,00 zł. POPPS planuje kontynuować realizację Programu
Działaj Lokalnie” i ogłaszać konkursy grantowe dla organizacji i grup nieformalnych powiatu
sochaczewskiego w kolejnych latach.
FIO Mazowsze Lokalnie
Na podstawie porozumienia zawartego z operatorem Programu FIO Mazowsze Lokalnie Stowarzyszeniem „Europa i My” POPPS dołączył do Sieci Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie. Naszym
zadaniem była pomoc operatorowi w realizacji Programu, w szczególności upowszechnianie informacji
o Programie i możliwościach aplikowania w nim zainteresowanych organizacji, grup nieformalnych czy
grup samopomocowych. POPPS zorganizował spotkania informacyjne oraz udzielił licznych konsultacji
telefonicznych i mejlowych, w wyniku czego do konkursu złożone zostało 6 wniosków, z czego dwa
znalazły się w gronie laureatów i otrzymały wnioskowane dotacje. Były to wnioski: Aktywnych
mieszkańców Gminy Młodzieszyn i Grupy Teatralnej Klubu Seniora z Teresina.
Inne działania związane z realizacją celów statutowych
Nowi członkowie POPPS
Do zespołu POPPS w ciągu 2017 roku dołączyły dwie organizacje: Fundacja Wesoła Chata, która działa
na rzecz rozwoju i integracji rodziny, upowszechnianie praw rodziny, propagowanie modelu wspólnego
pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i
aktywnego ojca oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz Stowarzyszenie „Kajakowcy
Sochaczewa” dla którego głównym celem jest organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji
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dla swych członków, popularyzacja turystyki i kultury fizycznej jako formy aktywnego wypoczynku oraz
działania na rzecz ochrony przyrody.
Natomiast z członkostwa z POPPS zrezygnowało Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona
i Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Adamowa Góra. Z końcem roku POPPS składał się z siedemnastu
organizacji pozarządowych z całego powiatu sochaczewskiego.

Kampania 1%
POPPS złożył wniosek do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w „Konkursie na wsparcie lokalnych
kampanii na rzecz pozyskania 1% przez Ośrodki Działaj Lokalnie” w roku 2017. Wniosek został
pozytywnie oceniony przez Akademię i Porozumienie otrzymało 1705,00 zł na przeprowadzenie tej
kampanii. W roku sprawozdawczym pozyskana kwota z 1% to 3277,00 zł. Z pozyskanych wpłat dla
POPPS kwota 2569,60 została przeznaczona na wkład własny do Programu „Działaj Lokalnie” oraz dwie
organizacje członkowskie Stowarzyszenie „Nad Bzurą” i Fundacja Wesoła Chata otrzymały wsparcie
finansowe na realizację zadań statutowych w ramach realizowanej Akcji 1% dla POPPS. Organizacje
przedstawiły rozliczenie z otrzymanych środków darowizny.
Kampania 1% realizowana będzie także w 2018 roku i na tą kampanię pozyskaliśmy również w 2017 roku
dotację z ARF w wysokości 1810, 00 zł.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej – Porozumienie nie prowadzi działalności
gospodarczej.
Odpisy uchwał Zarządu:
W roku sprawozdawczym Zarząd podjął 5 uchwał:
1. Uchwała Nr 1/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
z dnia 21 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia nowego członka
2. Uchwała Nr 2/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
z dnia 5 maja 2017 roku W sprawie przyjęcia nowego członka
3. Uchwała Nr 3/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Grantowej
4. Uchwała Nr 4/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania członka Zarządu
5. Uchwała Nr 5/2017 Zarządu Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego
z dnia 10 listopada 2017 r. – ukonstytuowanie się Zarządu
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
Przychody łącznie – 79218,77
W tym:
1. Składki członkowskie - 320,00
2. Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych -8975,00
3. Dotacje pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy:
- MRPiPS Program FIO - 54 401,10
- ARF „Działaj Lokalnie” - 5 000,000
- ARF „Kampania 1%” – 1 705,00
4. Działalność statutowa odpłatna - 5 500,00
5. Wpłaty 1% - 3277,00
6. Pozostałe – 40,67
Informacja o poniesionych kosztach na:
Koszty ogółem – 77 773,25
1. Realizację celów statutowych – 77 497,71
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2. Działalność gospodarczą - nie dotyczy
3. Pozostałe koszty (administracyjne) – 275,54
Dane o:
1. Liczbie osób zatrudnionych w Porozumieniu według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – Porozumienie nie zatrudniało
pracowników na umowę o pracę w 2017 roku.
2. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Porozumienie z podziałem na wynagrodzenia,
premie, nagrody i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej - Porozumienie nie wypłacało wynagrodzeń w 2017 roku.
3. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów Porozumienia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – Porozumienie nie wypłacało
wynagrodzeń członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. Udzielonych przez Porozumienie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek – Porozumienie nie udzielało pożyczek w 2017 roku.
5. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – na dzień 31.12.2017 r.
Porozumienie posiadało:
• na rachunku bankowym nr 27 2130 0004 2001 06578397 0001 w Volkswagen Bank Polska SA środki
w wysokości – 3 567,07 PLN,
• na rachunku bankowym nr 97 2130 0004 2001 06578397 0002 w Volkswagen Bank Polska SA środki
w wysokości – 4 024,90 PLN,
• w kasie – 110,29 PLN.
6. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego z e wskazaniem tych spółek – Porozumienie nie nabyło żadnych obligacji i akcji w 2017
roku.
7. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie
– Porozumienie nie nabyło żadnych nieruchomości w 2017 roku.
8. Nabytych pozostałych środkach trwałych – Porozumienie nie nabyło żadnych środków trwałych
w 2017 roku
9. Wartość aktywów i zobowiązań ujętych w sprawozdaniu finansowym:
- wartość aktywów ujęta w bilansie na dzień 31.12.2017 – 7 702,26 PLN
- wartość zobowiązań na dzień 31.12.2017 – 2 278,90 PLN
10. Dodatkowy wynik finansowy w wysokości: 1 445,52 przeznaczony jest w całości na cele statutowe
do wykorzystania w latach następnych.
Dane o działalności zleconej Porozumieniu przez podmioty państwowe samorządowe z podaniem
wyniku finansowego tej działalności:
W 2017 roku Porozumienie, w ramach dotacji otrzymanej ze środków MRPiPS w ramach P FIO
zrealizowano projekt pn. „Rozwój Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i
jego organizacji członkowskich”. Kwota dotacji wyniosła – 56660,00zł. Wykorzystano kwotę 54401,10.
Niewykorzystana kwota w wysokości 2258,90 została zwrócona.
Informacja o rozliczeniach Porozumienia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
POPPS na dzień 31.12.2017 nie posiadało zobowiązań podatkowych. Porozumienie składa zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/0
Sochaczew, 27 czerwca 2018 roku.
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ZŽĐǌŶĞƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
Ministerstwo Rodzin,
Pracy i Polityki
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

•
•
•
•

za rok 2017

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ;ͲͲʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2018-07-13

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

WKZKhD/E/KZ'E/:/WKZKtz,WKt/dh^K,t^</'K

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina SOCHACZEW

hůŝĐĂ^BKt</'K

Nr domu 5

Nr lokalu 14

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ^K,t

Kod pocztowy 96-500

Poczta SOCHACZEW

Nr telefonu 501542564

Nr faksu

E-mail biuro@popps.org.pl

Strona www www.popps.org.pl

POLSKA

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat SOCHACZEWSKI

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

14700737600000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

2016-11-09
6. Numer KRS

0000487697

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Agnieszka Ptaszkiewicz

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

BƵŬĂƐǌWŽƉŽǁƐŬŝ

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

^ĞďĂƐƚŝĂŶtŝƑŶŝĞǁƐŬŝ

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Marcin Prengowski

ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ

TAK

Agnieszka Wachnik

ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Andrzej Nowak

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ

TAK

Szymon Drzazga

ĂƐƚħƉĐĂ
WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĞŐŽ

TAK

Marta Przygoda-Stelmach

ǌųŽŶĞŬ

TAK

Wpisany do KRS

//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Druk: MPiPS

1

WŽƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚWŽǁŝĂƚƵ^ŽĐŚĂĐǌĞǁƐŬŝĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞŽĚƐƚǇĐǌŶŝĂĚŽŐƌƵĚŶŝĂ
2017ƌŽŬƵǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶĞďǇųŽǁƌĞĂůŝǌĂĐũħŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁŝƉƌŽŐƌĂŵſǁ͗

ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

/͘WƌŽũĞŬƚͣZŽǌǁſũWŽƌŽǌƵŵŝĞŶŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚWŽǁŝĂƚƵ^ŽĐŚĂĐǌĞǁƐŬŝĞŐŽŝũĞŐŽ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ͟ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇǌĞƑƌŽĚŬſǁDZWŝW^ǁƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵƵ&ƵŶĚƵƐǌ/ŶŝĐũĂƚǇǁ
^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
tƌĂŵĂĐŚŶŝŶŝĞũƐǌĞŐŽǌĂĚĂŶŝĂǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽƐǌĞƌĞŐĚǌŝĂųĂŷ͕ŬƚſƌǇĐŚĐĞůĞŵďǇųŽŶŝĞƵƐƚĂŶŶĞ
ǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵWŽƌŽǌƵŵŝĞŶŝĂŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚWKWW^͘:ĞƐƚƚŽŬŽŶƚǇŶƵĂĐũĂŝŶŝĐũĂƚǇǁ
ƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌWKWW^ǁůĂƚĂĐŚƵďŝĞŐųǇĐŚ͘ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǁǌĂĚĂŶŝƵĚǌŝĂųĂŶŝĂƉŽƐųƵǏǇųǇƌſǁŶŝĞǏĚŽ
ŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽƉŽǁŝĂƚƵƐŽĐŚĂĐǌĞǁƐŬŝĞŐŽ͕ĂƚĂŬǏĞŬƌĞŽǁĂŶŝĂƉŽǌǇƚǇǁŶĞŐŽ
ǁŝǌĞƌƵŶŬƵŽƌĂǌƉƌŽŵŽĐũŝĚǌŝĂųĂŷƐĞŬƚŽƌĂǁƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶĞũƉŽǁŝĂƚƵƐŽĐŚĂĐǌĞǁƐŬŝĞŐŽ͘
ĂųŽƑđƉƌŽũĞŬƚƵƐŬųĂĚĂųĂƐŝħŶĂŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝ͗
1Ϳ/sWŽǁŝĂƚŽǁǇ:ĂƌŵĂƌŬWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇ
24ǁƌǌĞƑŶŝĂŽĚďǇųĂƐŝħĐǌǁĂƌƚĂĞĚǇĐũĂWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽ:ĂƌŵĂƌŬƵWŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ͘t:ĂƌŵĂƌŬƵǁǌŝħųŽ
ƵĚǌŝĂų16ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŝŝŶŶǇĐŚƉŽĚŵŝŽƚſǁ͘WŽĚĐǌĂƐ:ĂƌŵĂƌŬƵŵŽǏŶĂďǇųŽǌŽďĂĐǌǇđ
ůŝĐǌŶĞĂƚƌĂŬĐũĞŶĂƐƚŽŝƐŬĂĐŚƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŶŐŽ͘EŝĞǌĂďƌĂŬųŽƚĞǏůŝĐǌŶǇĐŚƉƵďůŝŬĂĐũŝǁųĂƐŶǇĐŚ͕ŐųſǁŶŝĞ
ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚŚŝƐƚŽƌŝŝƌĞŐŝŽŶƵ͕ĂƚĂŬǏĞƌĞŬƌĞĂĐũŝŬĂũĂŬŽǁĞũŝĂŶŝŵĂĐũŝĚůĂŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚ͘
2Ϳs///tĂůŶǇũĂǌĚKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚWŽǁŝĂƚƵ^ŽĐŚĂĐǌĞǁƐŬŝĞŐŽ
s///tĂůŶǇũĂǌĚŽĚďǇųƐŝħ7 grudnia 2017ƌ͘'ŽƑĐŝĞŵƐƉĞĐũĂůŶǇŵũĂǌĚƵďǇųtŽũĐŝĞĐŚ<ĂĐǌŵĂƌĐǌǇŬ͕
ĚǇƌĞŬƚŽƌEĂƌŽĚŽǁĞŐŽ/ŶƐƚǇƚƵƚƵtŽůŶŽƑĐŝʹĞŶƚƌƵŵZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͘
tŽũĐŝĞĐŚ<ĂĐǌŵĂƌĐǌǇŬǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂųƵĐǌĞƐƚŶŝŬŽŵũĂǌĚƵǌĂƐĂĚǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŽǁĞũŝŶƐƚǇƚƵĐũŝŽƌĂǌ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝųƉƌŽŐƌĂŵǇ͕ŬƚſƌĞŵĂũČďǇđǁƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƉƌǌǇƐǌųǇŵƌŽŬƵ͘ĂƉŽǁŝĞĚǌŝĂųƚĂŬǏĞ͕ǏĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞďħĚČŵŽŐųǇƵǌǇƐŬĂđǁŝħŬƐǌĞǁƐƉĂƌĐŝĞŶĂƐǁſũƌŽǌǁſũ͕ĂůĞƚĂŬǏĞŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħƐǁŽũĞũŵŝƐũŝ͕
ŶŝĞŬŽŶŝĞĐǌŶŝĞǁĨŽƌŵƵůĞǌůĞĐĂŶŝĂǌĂĚĂŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌƐĂŵŽƌǌČĚǇ͘ƌƵŐŝŵŐŽƑĐŝĞŵďǇųĂĚǇƚĂ
KďųČŬŽǁƐŬĂͲtŽǍŶŝĂŬǌKƑƌŽĚŬĂtƐƉĂƌĐŝĂŬŽŶŽŵŝŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ŬƚſƌǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇũĞƐƚƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħ
/ŶŝĐũĂƚǇǁ^ƉŽųĞĐǌŶŽͲŬŽŶŽŵŝĐǌŶǇĐŚǁƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁŝĞǌĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŵŝƵƌŽKďƐųƵŐŝZƵĐŚƵ/ŶŝĐũĂƚǇǁ
^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝ&ƵŶĚĂĐũħZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽ͘'ųſǁŶǇŵĐĞůĞŵǁǇƐƚČƉŝĞŶŝĂďǇųŽ
ǌĂĐŚħĐĞŶŝĞĚŽĚǌŝĂųĂŶŝĂǁŽďƐǌĂƌǌĞĞŬŽŶŽŵŝŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ĂĚŽŬųĂĚŶŝĞĚŽƚǁŽƌǌĞŶŝĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁĂ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͘
3ͿWŽŵŽĐƉƌĂǁŶĂŝŬƐŝħŐŽǁĂ
dĞĚǁŝĞŬůĂƐǇĐǌŶĞĨŽƌŵǇǁƐƉĂƌĐŝĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚWKWW^ƐČŶŝĞǌǁǇŬůĞǁĂǏŶĞĚůĂƐƚĂďŝůŶĞŐŽ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂĂŬƚǇǁŶǇĐŚĨƵŶĚĂĐũŝŝƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁƉŽǁŝĞĐŝĞƐŽĐŚĂĐǌĞǁƐŬŝŵ͘ĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞƚǇĐŚ
ƵƐųƵŐƵǁĂůŶŝĂũĞǌƵĐŝČǏůŝǁǇĐŚŬŽƐǌƚſǁŝŽďŽǁŝČǌŬſǁ͕ĚǌŝħŬŝĐǌĞŵƵŵŽŐČƐŬƵƉŝĂđƐŝħŶĂƐǁŽũĞũ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘
4Ϳ^ƉŽƚŬĂŶŝĞƐǌŬŽůĞŶŝŽǁŽͲŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞǌĞƐƉŽųƵWKWW^
^ƉŽƚŬĂŶŝĞƐǌŬŽůĞŶŝŽǁŽͲŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞƚŽŶŝĞǌǁǇŬůĞǁĂǏŶǇĞůĞŵĞŶƚĚůĂũĂŬŽƑĐŝĚǌŝĂųĂŶŝĂǌĞƐƉŽųƵWKWW^͘
dƌǌǇĚŶŝŽǁĞƐǌŬŽůĞŶŝĞ͕ŬƚſƌĞŵŝĂųŽŵŝĞũƐĐĞǁůŝƉĐƵǁWŝĂƐŬĂĐŚ<ƌſůĞǁƐŬŝĐŚƉŽǌǁŽůŝųŽƵĐǌĞƐƚŶŝŬŽŵ
ƉŽǌŶĂđƐŝħůĞƉŝĞũ͕ƵųĂƚǁŝųŽƌŽǌŵĂǁŝĂŶŝĞŽƚƌƵĚŶŽƑĐŝĂĐŚ͕ŬƚſƌĞŶĂƉŽƚǇŬĂŶĞƐČǁƚƌĂŬĐŝĞĚǌŝĂųĂŶŝĂǌĞƐƉŽųƵ
WKWW^͘WŽĚĐǌĂƐǁĂƌƐǌƚĂƚſǁǌĞƐƉſųWKWW^ƌŽǌŵĂǁŝĂųŽǁĂƌƚŽƑĐŝĂĐŚŝǌĂƵĨĂŶŝƵ͕ĂďǇųĂƚǁŝĞũďǇųŽ
ĐǌųŽŶŬŽŵǌĞƐƉŽųƵƉƌĂĐŽǁĂđďĞǌŽďĂǁǇŽŬŽŶĨůŝŬƚǇ͘WƌĂĐĂǁĂƌƐǌƚĂƚŽǁĂƵƌŽǌŵĂŝĐŽŶĂďǇųĂǌĂďĂǁĂŵŝŝ
ŐƌĂŵŝŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇŵŝƉŽǁĂůĂũČĐǇŵŝŶĂŝŶƚĞŐƌĂĐũħǌĞƐƉŽųƵŝƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵŝƉŽĚƐƚĂǁħĚŽĂŶĂůŝǌǇ
ǌĂĐŚŽǁĂŷǌĞƐƉŽųƵ͘^ǌŬŽůĞŶŝĞďǇųŽŽŬĂǌũČĚůĂƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ
WKWW^ŶĂŝŶƚĞŐƌĂĐũħǌƉŽǌŽƐƚĂųǇŵŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĂŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚWKWW^͕ŬƚſƌǌǇ
ǁƐƉſųƉƌĂĐƵũČũƵǏŽĚĚųƵǏƐǌĞŐŽĐǌĂƐƵ͘
5Ϳ&ŝůŵǇĚŽŬƵŵĞŶƚƵũČĐĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁƉŽǁŝĞĐŝĞƐŽĐŚĂĐǌĞǁƐŬŝŵǌĞ
ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚWKWW^͘
W ramach projektu wykonano 5ĨŝůŵſǁǌǁǇĚĂƌǌĞŷƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĞŽƌĂǌ
ĚǌŝĂųĂŷƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌƐĂŵWKWW^͘&ŝůŵǇƚĞ͕ƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐďŝĞǏČĐĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͕ŽƉƵďůŝŬŽǁĂŶĞǁƐŝĞĐŝ
ƉƌŽŵŽǁĂųǇŝƵƚƌǁĂůĂųǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑđWŽƌŽǌƵŵŝĞŶŝĂ͕ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐƐŝħƚǇŵƐĂŵǇŵĚŽƐǌĞƌƐǌĞŐŽƉŽǌŶĂŶŝĂ
ŽĨĞƌƚǇŝǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂƌŽǌƉŽǌŶĂǁĂůŶŽƑĐŝWKWW^͘
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6Ϳ^ǌĞƌĞŐƐǌŬŽůĞŷŝĚŽƌĂĚǌƚǁŽ
tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽŶĂƐƚħƉƵũČĐƐǌŬŽůĞŶŝĂ͗ƐǌŬŽůĞŶŝĞĚůĂƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶŝĞǌƌǌĞƐǌŽŶǇĐŚƉŶ͘WƌĂŬƚǇĐǌŶĂŽďƐųƵŐĂŶŽǁǇĐŚŵĞĚŝſǁĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶǇĐŚ͘
ůĂƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽƐǌŬŽůĞŶŝĞǌǌĂŬƌĞƐƵƐƉƌĂǁŶĞŐŽŝǌŐŽĚŶĞŐŽǌ
ŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇŵŝƉƌǌĞƉŝƐĂŵŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽƚǁĂƌƚǇĐŚŬŽŶŬƵƌƐſǁŽĨĞƌƚĚůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͘t
ƌĂŵĂĐŚƚĞŐŽĚǌŝĂųĂŶŝĂƵĚǌŝĞůŽŶŽƚĂŬǏĞǁƐƉĂƌĐŝĂĚůĂ10 organizacji w zakresie RODO.
ĂƉůĂŶŽǁĂŶĞǁǌĂĚĂŶŝƵĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽŵŽǁĂųǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ
ƉŽǁŝĂƚƵ͕ŝŶĨŽƌŵŽǁĂųǇŽƐƉĞĐǇĨŝĐĞŝĐŚƉƌĂĐǇŽƌĂǌŽĨĞƌĐŝĞĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁƉŽǁŝĂƚƵ͘ĂĚĂŶŝĞ
ŽĚĚǌŝĂųǇǁĂųŽŶĂƐƉŽųĞĐǌŶŽƑđůŽŬĂůŶČƉŽǁŝĂƚƵǁƐƉŽƐſďďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝ͕ƉŽƉƌǌĞǌǁǇĚĂŶŝĞŬǁĂƌƚĂůŶŝŬĂ
ŬƚǇǁ͕ŬƚſƌǇďǇųĚǇƐƚƌǇďƵŽǁĂŶǇƌſǁŶŝĞǏǁŵŝĞũƐĐĂĐŚĚŽƐƚħƉŶǇĐŚĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ͘tƌĞĂůŝǌĂĐũŝ
ǌĂĚĂŶŝĂWKWW^ǁŝĞůŽŬƌŽƚŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐŽǁĂųǌůŽŬĂůŶǇŵŝƐĂŵŽƌǌČĚĂŵŝǁƌĂŵĂĐŚŶŝĞĨŽƌŵĂůŶĞŐŽ
ƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁĂ͕ŬŽƌǌǇƐƚĂũČĐǌŝĐŚǁƐƉĂƌĐŝĂŶƉ͘ƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞŐŽ͕ƉƌŽŵŽĐǇũŶĞŐŽ͘ZĞĂůŝǌĂĐũĂǌĂĚĂŶŝĂŵŝĂųĂ
ǁƉųǇǁŶĂǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞǁŝǌĞƌƵŶŬƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ũĂŬŽƉŽĚŵŝŽƚſǁǌĚŽůŶǇĐŚĚŽ
ǁƐƉſųĚǌŝĂųĂŶŝĂǌƉŽǌŽƐƚĂųǇŵŝƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝǏǇĐŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ĂŬƚǇǁŶǇĐŚŝŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ŵĂũČĐǇĐŚǌŶĂĐǌČĐǇǁƉųǇǁŶĂǏǇĐŝĞůŽŬĂůŶĞũƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ͘
//͘WƌŽŐƌĂŵΗǌŝĂųĂũ>ŽŬĂůŶŝĞΗʹ>ŽŬĂůŶǇ<ŽŶŬƵƌƐ'ƌĂŶƚŽǁǇ
WKWW^ũĂŬŽĨŝůŝŽǁĂŶǇKƑƌŽĚĞŬǌŝĂųĂũ>ŽŬĂůŶŝĞƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųƉŽƌĂǌĚƌƵŐŝŬŽŶŬƵƌƐͣǌŝĂųĂũ>ŽŬĂůŶŝĞ͘͟
EĂďſƌǁŶŝŽƐŬſǁƚƌǁĂųŽĚ20 maja do 20 czerwca 2017ƌ͘tŬŽŶŬƵƌƐŝĞǌŽƐƚĂųŽǌųŽǏŽŶǇĐŚ7 wniosków z
ŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚŐŵŝŶ͗dĞƌĞƐŝŶ͕^ŽĐŚĂĐǌĞǁ͕ZǇďŶŽ͕/ųſǁŝDŝĂƐƚŽ^ŽĐŚĂĐǌĞǁ͘tƐǌǇƐƚŬŝĞǁŶŝŽƐŬŝǌŽƐƚĂųǇ
ŽĐĞŶŝŽŶĞƉŽǌǇƚǇǁŶŝĞĨŽƌŵĂůŶŝĞŝǁǁǇŶŝŬƵŽĐĞŶǇƉƌǌĞǌŶŝĞǌĂůĞǏŶČ<ŽŵŝƐũħƉƌǌǇǌŶĂŶĞǌŽƐƚĂųǇĚŽƚĂĐũĞ
ŶĂƐƚħƉƵũČĐǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŽŵŝŐƌƵƉŽŵŶŝĞĨŽƌŵĂůŶǇŵ͗
ͻ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŶĂZǌĞĐǌZŽǌǁŽũƵŝĞŵŝ/ųŽǁƐŬŝĞũʹWŽƚħŐĂdƌĂĚǇĐũŝ͕ŬǁŽƚĂĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ3000,00
ǌų͕
ͻ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞWůĂŶƐǌſǁŬŝǁ^ŽĐŚĂĐǌĞǁŝĞʹKƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐǇŬůŝĐǌŶǇĐŚƐƉŽƚŬĂŷƉůĂŶƐǌſǁŬŽǁǇĐŚǁ
Sochaczewie, kwota dofinansowania 1160,00ǌų͕
• Stowarzyszenie „KAJAKOWCY SOCHACZEWA” – Bzura naszym skarbem – edukacja i integracja nad
ƌǌĞŬČ͕ŬǁŽƚĂĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ1400,00ǌų͕
ͻ'ƌƵƉĂEŝĞĨŽƌŵĂůŶĂ<ůƵď^ĞŶŝŽƌĂĚǌŝĂųĂũČĐĂƉƌǌǇ'ŵŝŶŶĞũŝďůŝŽƚĞĐĞWƵďůŝĐǌŶĞũǁZǇďŶŝĞʹ
„Odkrywanie nieznanych”, kwota dofinansowania 1000,00ǌų͕
ͻ'ƌƵƉĂEŝĞĨŽƌŵĂůŶĂ^ǌŬŽůŶŝ>/ZzǌĞƐƉŽųƵ^ǌŬſųŝŵ͘WƌǇŵĂƐĂdǇƐŝČĐůĞĐŝĂ^ƚĞĨĂŶĂ<ĂƌĚǇŶĂųĂ
tǇƐǌǇŷƐŬŝĞŐŽʹĂǁŽĚŽǁĐǇŶĂƐƚĂƌƚ͊ŬǁŽƚĂĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ1100,00ǌų͕
• Grupa Nieformalna Rodzice swoim dzieciom – „Jesienne plenery malarskie” kwota dofinansowania
1944,00ǌų͕
ͻEŝĞĨŽƌŵĂůŶĂ'ƌƵƉĂ͢DŽŬŽƐǌ͛ʹ:ĂŬǏǇůŝŶĂƐŝƉƌǌŽĚŬŽǁŝĞ1000 lat temu – warsztat lepienia z gliny
ƉƌǌĞĚŵŝŽƚſǁĐŽĚǌŝĞŶŶĞŐŽƵǏǇƚŬƵ͕ŬǁŽƚĂĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ1000,00ǌų͘
<ŽŶŬƵƌƐďǇųƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇǌĞƑƌŽĚŬſǁWŽůƐŬŽͲŵĞƌǇŬĂŷƐŬŝĞũ&ƵŶĚĂĐũŝtŽůŶŽƑĐŝ͕ƑƌŽĚŬſǁƉŽǌǇƐŬĂŶǇĐŚ
ǁƌĂŵĂĐŚŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũ͕ĚĂƌŽǁŝǌŶŽĚĨŝƌŵŝŽƐſďƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽƌĂǌǌǁƉųĂƚǌ1%.
BČĐǌŶĂǁĂƌƚŽƑđƉƌǌǇǌŶĂŶǇĐŚĚŽƚĂĐũŝͲ10604,00ǌų͘
III. Program FIO - Mazowsze Lokalnie
Na podstawie porozumienia zawartego z operatorem Programu FIO Mazowsze Lokalnie ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŵͣƵƌŽƉĂŝDǇ͟WKWW^ĚŽųČĐǌǇųĚŽ^ŝĞĐŝŵďĂƐĂĚŽƌſǁ&/KͲDĂǌŽǁƐǌĞ>ŽŬĂůŶŝĞ͘
EĂƐǌǇŵǌĂĚĂŶŝĞŵďǇųĂƉŽŵŽĐŽƉĞƌĂƚŽƌŽǁŝǁƌĞĂůŝǌĂĐũŝWƌŽŐƌĂŵƵ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽWƌŽŐƌĂŵŝĞŝŵŽǏůŝǁŽƑĐŝĂĐŚĂƉůŝŬŽǁĂŶŝĂǁŶŝŵǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŐƌƵƉ
ŶŝĞĨŽƌŵĂůŶǇĐŚĐǌǇŐƌƵƉƐĂŵŽƉŽŵŽĐŽǁǇĐŚ͘WKWW^ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųƐƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŽƌĂǌƵĚǌŝĞůŝų
ůŝĐǌŶǇĐŚŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝƚĞůĞĨŽŶŝĐǌŶǇĐŚŝŵĞũůŽǁǇĐŚ͕ǁǁǇŶŝŬƵĐǌĞŐŽĚŽŬŽŶŬƵƌƐƵǌųŽǏŽŶĞǌŽƐƚĂųŽ6
ǁŶŝŽƐŬſǁ͕ǌĐǌĞŐŽĚǁĂǌŶĂůĂǌųǇƐŝħǁŐƌŽŶŝĞůĂƵƌĞĂƚſǁŝŽƚƌǌǇŵĂųǇǁŶŝŽƐŬŽǁĂŶĞĚŽƚĂĐũĞ͘ǇųǇƚŽ
ǁŶŝŽƐŬŝ͗ŬƚǇǁŶǇĐŚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ'ŵŝŶǇDųŽĚǌŝĞƐǌǇŶŝ'ƌƵƉǇdĞĂƚƌĂůŶĞũ<ůƵďƵ^ĞŶŝŽƌĂǌdĞƌĞƐŝŶĂ͘
/s͘/ŶŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂǌǁŝČǌĂŶĞǌƌĞĂůŝǌĂĐũČĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ
EŽǁŝĐǌųŽŶŬŽǁŝĞWKWW^
ŽǌĞƐƉŽųƵWKWW^ǁĐŝČŐƵ2017ƌŽŬƵĚŽųČĐǌǇųǇĚǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ͗&ƵŶĚĂĐũĂtĞƐŽųĂŚĂƚĂ͕ŬƚſƌĂĚǌŝĂųĂ
na rzecz rozwoju i integracji rodziny, upowszechnianie praw rodziny, propagowanie modelu wspólnego
ƉĞųŶŝĞŶŝĂŽďŽǁŝČǌŬſǁŽƉŝĞŬƵŷĐǌǇĐŚŝĚŽŵŽǁǇĐŚŽƌĂǌǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝĞŵħǏĐǌǇǌŶǁƌŽůŝŽďĞĐŶĞŐŽŝ
Druk: MPiPS
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ĂŬƚǇǁŶĞŐŽŽũĐĂŽƌĂǌďƵĚŽǁĂŶŝĞƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽŽƌĂǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞͣ<ĂũĂŬŽǁĐǇ
^ŽĐŚĂĐǌĞǁĂ͟ĚůĂŬƚſƌĞŐŽŐųſǁŶǇŵĐĞůĞŵũĞƐƚŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞǏǇĐŝĂŬƵůƚƵƌĂůŶĞŐŽ͕ǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵŝƌĞŬƌĞĂĐũŝ
ĚůĂƐǁǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁ͕ƉŽƉƵůĂƌǇǌĂĐũĂƚƵƌǇƐƚǇŬŝŝŬƵůƚƵƌǇĨŝǌǇĐǌŶĞũũĂŬŽĨŽƌŵǇĂŬƚǇǁŶĞŐŽǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵŽƌĂǌ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽĐŚƌŽŶǇƉƌǌǇƌŽĚǇ͘EĂƚŽŵŝĂƐƚǌĐǌųŽŶŬŽƐƚǁĂǌWKWW^ǌƌĞǌǇŐŶŽǁĂųŽ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ
ŬƚǇǁŶǇĐŚ<ŽďŝĞƚǌ<ĂŵŝŽŶĂŝ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞEĂƌǌĞĐǌZŽǌǁŽũƵtƐŝĚĂŵŽǁĂ'ſƌĂ͘ŬŽŷĐĞŵƌŽŬƵ
WKWW^ƐŬųĂĚĂųƐŝħǌƐŝĞĚĞŵŶĂƐƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǌĐĂųĞŐŽƉŽǁŝĂƚƵƐŽĐŚĂĐǌĞǁƐŬŝĞŐŽ͘
V. Kampania 1%
WKWW^ǌųŽǏǇųǁŶŝŽƐĞŬĚŽŬĂĚĞŵŝŝZŽǌǁŽũƵ&ŝůĂŶƚƌŽƉŝŝǁWŽůƐĐĞǁͣ<ŽŶŬƵƌƐŝĞŶĂǁƐƉĂƌĐŝĞůŽŬĂůŶǇĐŚ
kampanii na rzecz pozyskania 1%ƉƌǌĞǌKƑƌŽĚŬŝǌŝĂųĂũ>ŽŬĂůŶŝĞ͟ǁƌŽŬƵ2017ŝŽƚƌǌǇŵĂųĚŽƚĂĐũħŶĂƚĞŶ
ĐĞůǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝ1705,00ǌų͘ǌŝħŬŝƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũŬĂŵƉĂŶŝŝǁƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵƉŽǌǇƐŬĂůŝƑŵǇǌ
1%ŬǁŽƚħ͗3277,00ǌų͘ƉŽǌǇƐŬĂŶǇĐŚǁƉųĂƚŬǁŽƚĂͲ2569,60ǌŽƐƚĂųĂƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂǁŬųĂĚǁųĂƐŶǇĚŽ
WƌŽŐƌĂŵƵͣǌŝĂųĂũ>ŽŬĂůŶŝĞ͘͟WŽǌŽƐƚĂųĂŬǁŽƚĂͲ707,40ǌŽƐƚĂųĂƉƌǌĞŬĂǌĂŶĂĚǁŽŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŽŵ
ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝŵ͗^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝƵͣEĂĚǌƵƌČ͟ŝ&ƵŶĚĂĐũŝtĞƐŽųĂŚĂƚĂƚǇƚƵųĞŵǁƐƉĂƌĐŝĂŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħ
ǌĂĚĂŷƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ͘
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

1000

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

Osoby prawne

50

2.2. Informacje na temat
ŝŶŶǇĐŚ;ŶŝǏǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁ
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz
ŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂųĂ
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏƚƌǌǇŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚ
ǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰ
ŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ
(Dz. U͘ǌϮϬϭϬƌ͘EƌϮϯϰ͕ƉŽǌ͘ϭϱϯϲ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ
ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: MPiPS
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^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂƌŽǌǁſũ
ǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ

Druk: MPiPS

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
Organizacja konkursu w
ƌĂŵĂĐŚWƌŽŐƌĂŵƵΗǌŝĂųĂũ
Lokalnie" - wspieranie i
aktywizowanie lokalnych
ƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ͕ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞ
grup nieformalnych i
ŵųŽĚǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶĂ
terenach wiejskich i w
ŵĂųǇĐŚŵŝĂƐƚĂĐŚƉŽƉƌǌĞǌ
projekty obywatelskie,
ƐųƵǏČĐĞƉŽďƵĚǌĂŶŝƵ
aspiracji rozwojowych i
ƉŽƉƌĂǁŝĞũĂŬŽƑĐŝǏǇĐŝĂŽƌĂǌ
ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐĞƐŝħĚŽ
ďƵĚŽǁĂŶŝĂŬĂƉŝƚĂųƵ
ƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͘
WĞųŶŝĞŶŝĞĨƵŶŬĐũŝ
Ambasadora Programu FIO
Mazowsze Lokalnie ǁƐƉſųƉƌĂĐĂǌŽƉĞƌĂƚŽƌĞŵ
programu w prowadzeniu
konkursu grantowego.
ǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌ
ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĂ
obywateli i organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁǏǇĐŝĞ
publiczne, szczególnie w
ŵĂųǇĐŚƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝĂĐŚ
lokalnych.

5

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

tǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵŝ
ƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂŷ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
powiatu sochaczewskiego,
ǁƚǇŵŐųſǁŶŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ
Porozumienia. Integracja
ƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽ
powiatu sochaczewskiego,
ǁƚǇŵƚĂŬǏĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
spoza POPPS oraz
kreowanie pozytywnego
wizerunku organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁ
ƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝƉŽǁŝĂƚƵ
sochaczewskiego.
tǌƌŽƐƚǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ǁĞǁƐƉſůŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂ
rzecz wzmacniania roli
ƐĞŬƚŽƌĂƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŐŽǁ
ǏǇĐŝƵƉƵďůŝĐǌŶǇŵƉŽǁŝĂƚƵ
sochaczewskiego.
WƌŽŵŽĐũĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
z terenu powiatu
sochaczewskiego.
Wzmacnianie dialogu
ŵŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌŽǁĞŐŽ͕ǁ
ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ƉŽŵŝħĚǌǇƐĞŬƚŽƌĞŵ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ
publicznym.
Wspieranie organizacji
ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ
Porozumienia poprzez
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐǌŬŽůĞŶŝŽǁČ͕
ĚŽƌĂĚĐǌČ͕ƵƐųƵŐŽǁČ͕
wsparcie rzeczowe i
finansowe.

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

4.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏƚƌǌǇŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚ
ǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰ
ŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
i o wolontariacie, ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵ
ƐŝħĚŽŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: MPiPS
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^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂƌŽǌǁſũ
ǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
W ramach konkursu
WƌŽŐƌĂŵƵΗǌŝĂųĂũ>ŽŬĂůŶŝĞΗ
Porozumienie
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųŽŬĂŵƉĂŶŝħ
ƉƌŽŵŽĐǇũŶČĚůĂ
poszczególnych gmin
powiatu sochaczewskiego naszych partnerów w
konkursie. W konkursie
ǁƐƉĂƌųǇŶĂƐǁƐǌǇƐƚŬŝĞ
gminy wiejskie naszego
powiatu. Kampania
ƉŽůĞŐĂųĂŶĂƉƌŽŵŽĐũŝ
ƉŽƚĞŶĐũĂųƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽŝ
kulturowego grup
nieformalnych i organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁ
poszczególnych gminach.
_ƌŽĚŬŝƉŽǌǇƐŬĂŶĞǁƌĂŵĂĐŚ
ŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƐƚĂƚƵƚŽǁĞũǁǁǇƐŽŬŽƑĐŝ
ϱϱϬϬ͕ϬϬǌųǌŽƐƚĂųǇ
rozdysponowane na granty
dla organizacji i grup
nieformalnych.

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũǁŐŬůĂƐǇĨŝŬĂĐũŝW<͕
ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ
ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

ϳϵ͕Ϯϭϴ͘ϳϳǌų

ĂͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϳϯ͕ϳϭϳ͘ϳϲǌų

ďͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϱ͕ϱϬϬ͘ϬϬǌų

ĐͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͘ϬϬǌų

ĚͿWŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ;ǁƚǇŵƉƌǌǇĐŚŽĚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

ϭ͘Ϭϭǌų

Druk: MPiPS
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ϭ͘Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝǌĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ

Ϭ͘ϬϬǌų

ϭ͘ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁǌĚĂƌŽǁŝǌŶ;ŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŝŽƐſďƉƌĂǁŶǇĐŚͿŽŐſųĞŵ

Ϭ͘ϬϬǌų

2. Informacja o kosztach organizacji
Ϯ͘ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂŬŽƐǌƚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǁǇŶŝŬſǁͬǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϳϳ͕ϳϳϯ͘Ϯϱǌų

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

ϳϳ͕ϳϳϯ͘Ϯϱǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϳϭ͕ϵϵϳ͘ϳϭǌų
ϱ͕ϱϬϬ͘ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͘ϬϬǌų

d) koszty administracyjne

Ϯϳϱ͘ϱϰǌų

ĞͿWŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇ;ǁƚǇŵŬŽƐǌƚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

Ϭ͘ϬϬǌų

ϯ͘tǇŶŝŬĨŝŶĂŶƐŽǁǇŶĂĐĂųŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w okresie sprawozdawczym

ϭ͕ϰϰϱ͘ϱϮǌų

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

ϯ͕Ϯϳϳ͘ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϯ͕Ϯϳϳ͘ϬϬǌų

ϰ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ŶĂŬƚſƌĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŽƑƌŽĚŬŝƉŽĐŚŽĚǌČĐĞǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 tŬųĂĚǁųĂƐŶǇWƌŽŐƌĂŵΗǌŝĂųĂũ>ŽŬĂůŶŝĞΗ

Ϯ͕ϱϲϵ͘ϲϬǌų

2 tƐƉĂƌĐŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

ϳϬϳ͘ϰϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝǁƌĂǌǌŬǁŽƚČ
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗

Ϭ͘ϬϬǌų

ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z
ƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ
ǁųĂƐŶŽƑđ
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
Druk: MPiPS
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ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗

ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;tŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝŶĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵ
ƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵďĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞƑůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁ
organizacji)

0.0 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϭŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.0 etatów

13.0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0.00 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
17.00 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ǁǇŬŽŶƵũČĐĞŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞŝĚŽďƌŽǁŽůŶŝĞƉƌĂĐħŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞ
ǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

9.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ

Druk: MPiPS

]á
]á
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ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝna podstawie umowy cywilnoprawnej

]á
]á

ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]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

ǌǇƚĞůŶǇƉŽĚƉŝƐŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
ůƵďƉŽĚƉŝƐǇŽƐſďƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽ
ƐŬųĂĚĂŶŝĂŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: MPiPS
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ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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