Uchwała nr 1466/20
Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z dnia 21 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
za rok obrotowy 2019 (od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.)

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego działając na podstawie art. 29 ust. 2
pkt 7 Statutu STO postanawia, co następuje:
1. Przyjmuje się bilans na dzień 31 sierpnia 2020 r., wykazujący sumę aktywów i pasywów w
kwocie 1 795 263,37 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy
dwieście sześćdziesiąt trzy zł 37/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od
01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. wykazujący zysk w kwocie 208 908,07 zł (słownie: dwieście
osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych 07/100).
2. Zysk z roku bieżącego w wysokości 208 908,07 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy
dziewięćset osiem złotych 07/100) przeznacza się na Fundusz Statutowy.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP: 525-16-42-603, REGON:001391959

Wewnętrzne sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy 2019
okres: 01-09-2019 r. – 31-08-2020 r.
(kwoty ujęte w PLN, osiem stron)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru wskazanego w załączniku
nr 6 do ustawy o rachunkowości. Składowe sprawozdania finansowego zawierają dane
w zakresie ustalonym dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek
kapitałowych oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
1. Bilansu (art. 46 ust. 5 pkt 6 uor)
2. Rachunku zysków i strat (art. 47 ust. 4 pkt 6 uor)
3. Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia (art. 48 ust. 5 uor)

Kierownik jednostki: Zarząd Społecznego Towarzystwa Oświatowego
sporządzający sprawozdanie: Joanna Mitura

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP: 525-16-42-603, REGON: 001391959

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok obrotowy 2019
okres: 01-09-2019 r. – 31-08-2020 r.
1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
Jednostka zarejestrowana jest Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, w Rejestrze
Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000012189.
2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Czas trwania działalności nie został ograniczony (nie jest oznaczony).

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy 2019,
obejmuje okres od 01-09-2019 r. do 31-08-2020 r.
4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontunuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontunuowania przez nią działalności:
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości. Na chwilę obecną nie są jednostce znane okoliczności, które
mógłby stanowić poważne zagrożenie kontunuowania przez nią działalności.
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wybory:
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe. Są one prowadzone w oparciu o przepisy
Ustawy o rachunkowości oraz o wewnętrzną dokumentację przyjętych zasad,
zwaną polityką rachunkowości.
Krótkie streszczenie wybranych metody wyceny aktywów i pasywów:
a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wg. ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), a zwiększonej
o ewentualne nakłady na ich rozbudowę, modernizację lub ulepszenie.
Amortyzacja dokonywana jest metodą linowa, przy czym składniki majątku o wartości
początkowej do 10 000 zł umarzane są w całości, w m-cu przekazania ich do
użytkowania,
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b) zapasy materiałów – wg. cen nabycia,
c) należności – w kwotach wymagalnej zapłaty, przy czym należności wyrażone w
walutach obcych wycenia się wg. średniego kursu ustalonego na dzień bilansowy przez
NBP dla danej waluty obcej,
d) inwestycje krótkoterminowe – są to środki pieniężne zgromadzone w kasie i na
rachunkach bankowych lub lokatach bankowych, wyceniane w wartości nominalnej,
e) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wyszczególnione w celu zachowania
przez jednostkę zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Na
dzień bilansowy wartość rozliczeń międzyokresowych wykazuje się w wysokości
wynikającej z salda kont, służących do ich rozliczania,
f) fundusz statutowy – w wartości nominalnej,
g) zobowiązania krótkoterminowe – w kwocie wymagalnej zapłaty, przy czym
zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się wg. średniego kursu ustalonego
na dzień bilansowy przez NBP dla danej waluty obcej.
Pomiar wyniku finansowego:
a) wynik finansowy – wynik jednostki jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami,
b) przychody - przychody z odpłatnej działalności statutowej uznawane są w momencie
wykonania usługi lub w wyznaczonym w umowie okresie rozliczeniowym. Przychody
takie jak darowizny, składki członkowskie uznawane są w momencie ich otrzymania.
c) koszty – koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu 5.
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Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP: 525-16-42-603, REGON: 001391959

BILANS
na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości
na dzień 31-08-2020 r., w roku obrotowym 2019

w zł i gr

AKTYWA

Wiersz

A.

AKTYWA TRWAŁE

Stan na koniec
2019-08-31

2020-08-31

9 813,30

9 813,30

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III

Należności długoterminowe

9 813,30

9 813,30

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1 590 499,26

1 785 450,07

0,00

0,00

B.

AKTYWA OBROTOWE

I

Zapasy

II

Należności krótkoterminowe

3 878,99

110,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

1 548 122,35

1 782 931,73

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

38 497,92

2 408,34

C.

Należne wpłaty na fundusz statutowy

RAZEM AKTYWA (A+B+C)

PASYWA

Wiersz

A.

FUNDUSZ WŁASNY

0,00

0,00

1 600 312,56

1 795 263,37

Stan na koniec
2019-08-31

2020-08-31

1 562 577,87

1 771 485,94

1 522 483,55

1 562 577,87

I

Fundusz statutowy

II

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III

Zysk (strata) z lat poprzednich

0,00

0,00

IV

Zysk (strata) netto
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w
tym:

40 094,32

208 908,07

B.

37 734,69

23 777,43

I

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III

Zobowiązania krótkoterminowe

37 734,69

23 777,43

IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

1 600 312,56

1 795 263,37

RAZEM PASYWA (A+B)
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Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP:525-16-42-603, REGON: 001391959

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości
za okres 01-09-2019 - 31-08-2020, w roku obrotowym 2019

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE
Pozycja

A.

Przychody z działalności statutowej
I

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III

Przychody z pozostałej działalności statutowej

B.

Koszty działalności statutowej
I

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III

Koszty pozostałej działalności statutowej

Kwota za rok
poprzedni

bieżący

1 794 852,08

2 060 785,95

1 723 916,28

1 924 007,21

70 935,80

136 778,74

0,00

0,00

1 602 744,23

1 745 551,82

1 443 746,93

1 537 273,80

158 997,30

208 278,02

0,00

0,00

192 107,85

315 234,13

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

D.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I.

Pozostałe przychody operacyjne

3 035,77

14 863,17

J.

Pozostałe koszty operacyjne

8 382,10

0,01

K.

Przychody finansowe

13 428,87

7 272,36

L.

Koszty finansowe

1 398,46

83,86

M.

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

N.

Podatek dochodowy

O.

Wynik finansowy netto ogółem

0,00

0,00

158 697,61
33 410,24

40 094,32
0,00
40 094,32

128 377,72
186 856,41

208 908,07
0,00
208 908,07
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Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP: 525-16-42-603, REGON: 001391959
INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje o wszelkich zobowiązań 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;
Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych,
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:
Jednostka nie udziela żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorujących. Nie posiada też zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
a) środki trwałe:
 cały majątek trwały Stowarzyszenia jest w pełni zamortyzowany. Jego wartość księgowa
brutto to łącznie 300 278,69 zł, w tym:
a) budynki i lokale – 142 678,13 zł
b) urządzenia techniczne i maszyny – 102 109,50 zł
c) inne środki trwałe – 55 491,06 zł
 dodatkowo składnikiem majątku Stowarzyszenia są wartości niematerialne i prawne,
w całości zamortyzowane, o wartości księgowej brutto 10 428,32 zł.
W analizowanym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie poniosło żadnych nakładów na
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
b) należności długoterminowe: spodziewane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na łączną
kwotę 9 813,30 zł; stanowią je w całości kaucje wpłacone do wynajmującego jako
zabezpieczenie najmu budynków na działalność statutową.
c) należności krótkoterminowe: to należności spodziewane w okresie krótszym niż
12 miesięcy, na łączną kwotę 110 zł:
a) bieżące kaucje - 110 zł
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d) inwestycje krótkoterminowe: kwota 1 782 931,73 zł to środki pieniężne zgromadzone
na rachunkach bankowych, lokatach terminowych oraz w kasie:
a)
b)
c)
d)
e)

kasa w PLN: 1 514,33 zł
kasa w EUR: 482,96 zł (108,94 EUR)
kasa w GPB: 2 690,95 zł (547,32 GBP)
rachunki bankowe – 595 414,62 zł
lokaty terminowe – 1 182 828,87 zł

e) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: łączna kwota to 2 408,34 zł, w skład której
wchodzą koszty dotyczące przyszłych okresów, w tym:
a) polisy ubezpieczeniowe – 632,55 zł
b) domeny, pakiety hostingowe, dostępy online i.t.p. – 1 775,79 zł
f) zobowiązania długoterminowe: Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada
zobowiązań długoterminowych;
g) zobowiązania krótkoterminowe: łączna kwota to 23 777,43 zł, na którą składają się:
a)
b)
c)
d)

zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 10 815,71 zł
zobowiązania z tytułu PIT-4 – 1 682,00 zł
zobowiązania z tytułu składek ZUS – 10 541,73 zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń – 737,99 zł

4. Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:
W analizowanym okresie jednostka nie prowadziła działalności gospodarczej. Osiągnęła ona
przychody w łącznej kwocie 2 082 921,48 zł, na które składają się:
a) przychody z nieodpłatnej działalności statutowej – 1 924 007,21, w tym głównie:
 odpis 1 % czesnego – 1 448 472,96 zł
 odpis 25% składek członkowskich – 34 308,00 zł
 wpłaty z tyt. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego – 412 786,60 zł
b) przychody z odpłatnej działalności statutowej – 136 778,74 zł, w tym głównie:
 opłaty za udział w konferencjach – 90 447,70 zł,
 opłaty za udział w zagranicznych wizytach studyjnych - 36 531,04 zł
c) pozostałe przychody operacyjne – 14 863,17 zł, w tym głównie:
 dotacje celowe – 14 863,15 zł
d) przychody finansowe – 7 272,36 zł, w tym głównie:
 odsetki od środków na lokatach terminowych – 7 221,54 zł
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5. Informacje o strukturze kosztów:
Łączne koszty jednostki w analizowany roku obrotowym to kwota 1 874 013,41 zł i składają się
na nią poniższe koszty:
a) koszty







nieodpłatnej działalności statutowej – 1 537 273,80 zł, w tym głównie:
potrzeby dydaktyczne placówek STO i dofinan. ich działalności – 406 976,00 zł
dofinansowanie imprez szkolnych wg. kalendarza – 39 613,42 zł
stypendia uczniowskie – 257 545,00 zł
koszty bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym wynagrodzenia – 431 929,84 zł
koszty usług zewnętrznych, w tym głównie obsługi prawnej, księgowej,
ochrony danych, i.t.p. – 185 571,66 zł
koszty PR, w tym realizacji projektów – 158 621,55 zł

b) koszty odpłatnej działalności statutowej – 208 278,02 zł, w tym:
 koszty zorganizowanych konferencji – 171 946,91 zł
 koszty zagranicznych wizytach studyjnych - 36 331,11 zł
c) koszty ogólnego zarządu – 128 377,72 zł
d) pozostałe koszty operacyjne – 0,01 zł
e) koszty finansowe – 83,86 zł
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Na mocy uchwał zawartych przez Zarząd i Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia fundusz
statutowy może być zwiększany o nadwyżkę przychodów nad kosztami.
7. Informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobach wydatkowania środków z tego źródła.
W roku obrotowym 2019 tj. Stowarzyszenie uzyskało wpływ z tytułu 1% podatku od osób
fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego w kwocie 412 786,60 zł.
W analizowanym okresie Stowarzyszenie nie wydatkowało środków pochodzących z w/w źródła.
8. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.
Nie wystąpiły w/w zdarzenia.
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Uchwała nr 1467/20
Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z dnia 21 listopada 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok obrotowy 2019
(od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.)

§1
Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, działając zgodnie z art. 23 ust 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057) oraz na podstawie art. 29 ust 2 pkt 3 Statutu Społecznego Towarzystwa
Oświatowego, postanawia zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne z działalności STO za rok
obrotowy 2019 (od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.) – w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2019
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ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ
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ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Zygmunt Puchalski

Prezes STO

TAK

Anita Iskierka

Wiceprezes ZG STO

TAK

tŝĞƐųĂǁ^ƵĐŚŽǁŝĞũŬŽ

Wiceprezes ZG STO

TAK

Marek Szyca

Sekretarz Generalny ZG
STO

TAK

Robert Wajnert

Skarbnik ZG STO

TAK

Beata Burska

ǌųŽŶĞŬ'^dK

TAK

ZĂĚŽƐųĂǁ&ƌǇĚƌǇĐŚ

ǌųŽŶĞŬ'^dK

TAK

Kacper Kruszewski

ǌųŽŶĞŬ'^dK

TAK

Krzysztof Kwiatkowski

ǌųŽŶĞŬ'^dK

TAK

DĂƌŝƵƐǌBƵƉŝŷƐŬŝ

ǌųŽŶĞŬ'^dK

TAK

ůǏďŝĞƚĂEŽǁĂŬ

ǌųŽŶĞŬ'^dK

TAK

ůǏďŝĞƚĂZĂŬŽĐǌǇ

ǌųŽŶĞŬ'^dK

TAK

Marcin Sikorski

ǌųŽŶĞŬ'^dK

TAK

Zbigniew Walicki

ǌųŽŶĞŬ'^dK

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Dariusz Florczak

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ'<Z
STO

TAK

^ųĂǁŽŵŝƌtĂƑ

Sekretarz GKR STO

TAK

Urszula Andrejewicz

ǌųŽŶĞŬ'<Z^dK

TAK

Józef Gill

ǌųŽŶĞŬ'<Z^dK

TAK

WĂǁĞųBƵŬĂƐŝŬ

ǌųŽŶĞŬ'<Z^dK

TAK

Waldemar Snarski

ǌųŽŶĞŬ'<Z^dK

TAK

Jolanta Truszewska

ǌųŽŶĞŬ'<Z^dK

TAK

Wpisany do KRS

Zgodnie z art.7. Statutu STO celem Towarzystwa jest wyzwalanie i
ǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŝŶŝĐũĂƚǇǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚǌŵŝĞƌǌĂũČĐǇĐŚĚŽǁǌďŽŐĂĐĞŶŝĂ
ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝĞĚƵŬĂĐũŝŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĂĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ͘

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ
podstawie statutu organizacji)
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Dla realizacji tego celu Towarzystwo:
1ͿǌĂŬųĂĚĂŝƉƌŽǁĂĚǌŝƉƌǌĞĚƐǌŬŽůĂ͕ƐǌŬŽųǇ͕ƉůĂĐſǁŬŝŽƑǁŝĂƚŽǁŽͲ
ǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌĞŝŽƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌĞ͕ǌĂŬųĂĚǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂŝƉůĂĐſǁŬŝ
ĚŽƐŬŽŶĂůĞŶŝĂŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ŽƑƌŽĚŬŝĚŽŬƐǌƚĂųĐĂŶŝĂŝĚŽƐŬŽŶĂůĞŶŝĂ
ǌĂǁŽĚŽǁĞŐŽŽƌĂǌƐǌŬŽųǇǁǇǏƐǌĞ͕ǌǁĂŶĞĚĂůĞũ ͣƐǌŬŽųĂŵŝ͖͟
2ͿŝŶƐƉŝƌƵũĞ͕ǁƐƉŝĞƌĂŝƉĂƚƌŽŶƵũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐǌŬſų͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ
ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇĐŚǌĞƑƌŽĚŬſǁƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͖
3ͿǁƐƉſųƉƌĂĐƵũĞǌŬƌĂũŽǁǇŵŝŝǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇŵŝŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝŽƌĂǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ͕ŬƚſƌǇĐŚĐĞůĞĚǌŝĂųĂŶŝĂǌďůŝǏŽŶĞƐČĚŽĐĞůƵdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ͖
3ĂͿƉƌŽƉĂŐƵũĞǁƑƌſĚĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇŽƌĂǌĚŽƌŽƐųǇĐŚǁŝĞĚǌħŽhŶŝŝ
Europejskiej;
3b) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych
ƉƌǌĞǌhŶŝħƵƌŽƉĞũƐŬČ͖
4ͿŝŶƐƉŝƌƵũĞŝŽƌŐĂŶŝǌƵũĞƐǌŬŽůĞŶŝĂƉŽĚŶŽƐǌČĐĞǁŝĞĚǌħŝŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞŽƌĂǌ
ƉŽƉƵůĂƌǇǌƵũĞǁŝĞĚǌħĚŽƚǇĐǌČĐČŽƑǁŝĂƚǇŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĂ͖
5ͿƉƌŽǁĂĚǌŝƉŽƌĂĚŶŝĐƚǁŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂƐǇƐƚĞŵƵŽƑǁŝĂƚǇ
oraz tworzenia jego nowych form;
6ͿƚǁŽƌǌǇĨƵŶĚĂĐũĞŝŝŶŶĞĨŽƌŵǇǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂŝŶŝĐũĂƚǇǁ͕ďĂĚĂŷŝƉƌĂĐ
ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶǇĐŚǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞŽƑǁŝĂƚǇŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĂ͖
7ͿƉŽĚĞũŵƵũĞĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌĞĚƵŬĂĐũŝŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝ
ĚŽƌŽƐųǇĐŚŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌŝĐŚŝŶƚĞŐƌĂĐũŝǌĞƑƌŽĚŽǁŝƐŬŝĞŵ
ůƵĚǌŝǌĚƌŽǁǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞǁƐƉŝĞƌĂŝŶŝĐũĂƚǇǁǇŝĚǌŝĂųĂŶŝĂǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞŬƵůƚƵƌǇ
zdrowotnej;
7ĂͿƉƌŽǁĂĚǌŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƌĞŬƌĞĂĐǇũŶČ͕ƐƉŽƌƚŽǁČ͕ŬƵůƚƵƌĂůŶČŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶČ͕
ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƉŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌǌĞŐůČĚſǁŝŬŽŶŬƵƌƐſǁ
ĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚ͕ŝŵƉƌĞǌŬƵůƚƵƌĂůŶǇĐŚ͕ǌĂǁŽĚſǁƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚ͕ǌĂũħđ
sportowych i wypoczynku;
7ďͿƉŽĚĞũŵƵũĞĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌĂŬƚǇǁŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ;ǁƚǇŵŽƐſďǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČͿ͖
7ĐͿƉŽĚĞũŵƵũĞĚǌŝĂųĂŶŝĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞĞĚƵŬĂĐũŝǁųČĐǌĂũČĐĞũĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǌ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝČŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶČ͖
7ĚͿƉŽĚĞũŵƵũĞĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌƉƌŽŵŽǁĂŶŝĂĚŝĂůŽŐƵŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ŵŝħĚǌǇƉŽŬŽůĞŶŝŽǁĞũŽƐſďŵųŽĚǇĐŚŝƐƚĂƌƐǌǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞĞĚƵŬĂĐũŝ
ŝĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ͖
8ͿƉƌŽǁĂĚǌŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇĚĂǁŶŝĐǌČ͖
9ͿŵŽǏĞƉƌŽǁĂĚǌŝđĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ͕ŬƚſƌĞũĚŽĐŚŽĚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞ
ďħĚČŶĂǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂ͖
10ͿǌĂũŵƵũĞƐƚĂŶŽǁŝƐŬŽŝǁǇƌĂǏĂŽƉŝŶŝĞǁƐƉƌĂǁĂĐŚĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚŽƑǁŝĂƚǇŝ
wychowania;
11ͿƌŽǌǁŝũĂŝŶŶĞĨŽƌŵǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͕ƐųƵǏČĐĞǁǌďŽŐĂĐĞŶŝƵŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ
edukacyjnych.
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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KƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝĐŚ<ŽŶĨĞƌĞŶĐũŝWƌŽŐƌĂŵŽǁǇĐŚŵĂǁ^dKĐŚĂƌĂŬƚĞƌƚƌǁĂųǇŝĐǇŬůŝĐǌŶǇ͘:ƵďŝůĞƵƐǌŽǁĂ͕ 25. konferencja
ŽĚďǇųĂƐŝħǁĚŶŝĂĐŚ25-27ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2019ƌ͘tƚƌĂŬĐŝĞƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇƐƉŽƚŬĂŶŝĂƉƚ͘ ͣKĐǌǇǁŝƐƚŽƑđĐǌǇ
herezja?͟ĚǇƐŬƵƚŽǁĂŶŽŵ͘ŝŶ͘ŽĂŬƚƵĂůŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝƉŽůƐŬŝĞũŽƑǁŝĂƚǇ͘tǇĚĂƌǌĞŶŝĞďǇųŽƚĂŬǏĞŽŬĂǌũČĚŽƌŽǌŵŽǁǇŽŵŝĞũƐĐƵƐǌŬſų
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŶĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũŵĂƉŝĞWŽůƐŬŝ͘tŐĚĂŷƐŬŝĞũŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕ŽƉƌſĐǌƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ^dK͕ǁǌŝħůŝƚĂŬǏĞƵĚǌŝĂųǌĂƉƌŽƐǌĞŶŝ
ŐŽƑĐŝĞ͘WƌǌĞĚƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŵŝǁǇƐƚČƉŝųŵ͘ŝŶ͘:ĂŶtƌſďĞů ʹǌŶĂŶǇĚǌŝĞŶŶŝŬĂƌǌ͕ƉƵďůŝĐǇƐƚĂŝďǇųǇĚǇƌĞŬƚŽƌƐǌŬŽųǇ ʹoraz dr Marzena
ǇůŝŷƐŬĂ͕ŬƚſƌĂƐƉĞĐũĂůŝǌƵũĞƐŝħǁǌĂŐĂĚŶŝĞŶŝĂĐŚǌŽďƐǌĂƌƵŶĞƵƌŽĚǇĚĂŬƚǇŬŝ͘
ĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^dKŽƌŐĂŶŝǌƵũĞƐǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂĚǇƌĞŬƚŽƌſǁŝǁŝĐĞĚǇƌĞŬƚŽƌſǁƐǌŬſų͕ĚůĂŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ĚůĂƉƌĞǌĞƐſǁŝĐǌųŽŶŬſǁ
ĂƌǌČĚſǁ<ſųŽƌĂǌĚůĂŬƐŝħŐŽǁǇĐŚŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƐǌŬŽůŶĞũ͘tŽŬƌĞƐŝĞǁƌǌĞƐŝĞŷ 2019ʹƐŝĞƌƉŝĞŷ2020
ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞƉƌǌĞǌ'^dKŝKƑƌŽĚĞŬŽƐŬŽŶĂůĞŶŝĂEĂƵĐǌǇĐŝĞůŝŽĚďǇųǇƐŝħ͗
spotkania szkoleniowe w siedzibie STO w Warszawie oraz online ʹŬŝůŬĂŶĂƑĐŝĞƐǌŬŽůĞŷĚůĂĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚſǁ͕ĚǇƌĞŬƚŽƌſǁ
ƐǌŬſų͕ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ŬƐŝħŐŽǁǇĐŚŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ͗
ƐƉŽƚŬĂŶŝĞǁƐƉƌĂǁŝĞĂŬƚƵĂůŶǇĐŚƉƌŽďůĞŵſǁǌǌĂŬƌĞƐƵĨŝŶĂŶƐſǁŝŬƐŝħŐŽǁŽƑĐŝ ʹ19ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2019 r. ʹ37 uczestników z 32
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ǁĞďŝŶĂƌŝƵŵͣZŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂǁǇĚĂǁĂŶĞƉƌǌĞǌDEǌǁŝČǌĂŶĞǌKs/Ͳ 19͟ʹ23 marca 2020 r. ʹ35 uczestników z
30ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ƐǌŬŽůĞŶŝĞͣWƌĂŬƚǇĐǌŶĞǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞDŝĐƌŽƐŽĨƚdĞĂŵƐǁŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝǌĞƐƉŽųŽǁĞũ ͟;4 grupy) ʹŬǁŝĞĐŝĞŷ2020 r. ʹ
46 uczestników z 28ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ǁĞďŝŶĂƌŝƵŵͣǌŝĂųĂŶŝĂĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^dKǁǌǁŝČǌŬƵǌĞƉŝĚĞŵŝČŬŽƌŽŶĂǁŝƌƵƐĂ ͟ʹ6 i 17
kwietnia 2020 r. ʹ87 uczestników z 42ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ƐǌŬŽůĞŶŝĞͣWprowadzenie do zdalnego nauczania Microsoft Teams͟;3
grupy) ʹ9 kwietnia 2020 r. ʹ32 uczestników z 24ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ƐǌŬŽůĞŶŝĞͣAdministracja Microsoft Teams͟ʹ14 kwietnia 2020 r. ʹ
13 uczestników z 13ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ǁĞďŝŶĂƌŝƵŵͣEdukacja zdalna w nauczaniu wczesnoszkolnym͟ʹ27 kwietnia 2020 r. ʹ45
uczestników z 36ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ƐǌŬŽůĞŶŝĞͣ^ǌŬŽůĞŶŝĞǌĚŽƚĂĐũŝĚůĂƐǌŬſųŝƉƌǌĞĚƐǌŬŽůŝ^dK ͖͟ʹ29 kwietnia 2020 r. ʹ40 uczestników z
32ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ƐǌŬŽůĞŶŝĞͣGoogle Classroom͟;2 grupy) ʹmaj 2020 r. ʹ30 uczestników z 18ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ǁĞďŝŶĂƌŝƵŵͣEdukacja
zdalna w klasach 4-8͟ʹ4 maja 2020 r. ʹ42 uczestników z 30ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ǁĞďŝŶĂƌŝƵŵͣEdukacja zdalna w klasach 4-8͟ʹ14 maja
2020 r. ʹ19 uczestników z 14ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ǁĞďŝŶĂƌŝƵŵͣEdukacja wczesnoszkolna od 25 maja" ʹ19 maja 2020 r. ʹ49
uczestników z 40ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ǁĞďŝŶĂƌŝƵŵͣŐǌĂŵŝŶǇǌĞǁŶħƚƌǌŶĞŝƌĞŬƌƵƚĂĐũĂǁĐǌĂƐŝĞƉĂŶĚĞŵŝŝ ͟ʹ25 maja 2020 r. ʹ73
uczestników z 50ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖ƐǌŬŽůĞŶŝĞ͗sĂĚĞŵĞĐƵŵĚǇƌĞŬƚŽƌĂƐǌŬŽųǇŶĂƐƚĂƌĐŝĞƌŽŬƵƐǌŬŽůŶĞŐŽ 2020/2021ʹ25 sierpnia 2020 r.
ʹ34 uczestników z 30ƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͘
tƐƉŝĞƌĂŶŝĞƑƌŽĚŽǁŝƐŬ;^ĂŵŽĚǌŝĞůŶǇĐŚ<ſųdĞƌĞŶŽǁǇĐŚ^dKͿũĞƐƚŶĂũŝƐƚŽƚŶŝĞũƐǌǇŵǌĂĚĂŶŝĞŵĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^dK͘hǌǇƐŬĂŶĞǌ
1%KWWĨƵŶĚƵƐǌĞ'ƉƌǌĞǌŶĂĐǌĂŶĂǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͕ŬƚſƌĞƉƌŽǁĂĚǌČƐǌŬŽųǇ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĐĞůĂŵŝƐƚĂƚƵƚŽǁǇŵŝ͘^ǌŬŽųǇ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁǇǁĂŶĞƐČǌĂƌſǁŶŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉŽƚƌǌĞďŵĂƚĞƌŝĂůŶǇĐŚ;ŶŽǁŽĐǌĞƐŶĞǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĞ͕ŶĂƉƌĂǁǇŝƌĞŵŽŶƚǇ͕ƐƉƌǌħƚƐƉŽƌƚŽǁǇ
ŝŝŶ͘Ϳ͕ũĂŬŝĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ;ǌĂũħĐŝĂĨĂŬƵůƚĂƚǇǁŶĞ͕ŬſųŬĂǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŷ͕ǁĚƌĂǏĂŶŝĞŶŽǁǇĐŚŵĞƚŽĚͿ͘ZŽǌĚǌŝĞůĂũČĐƑƌŽĚŬŝ'ŬŝĞƌƵũĞ
ƐŝħǁƐŬĂǌĂŶŝĂŵŝĚĂƌĐǌǇŷĐſǁŽƌĂǌƐƚĂƌĂƐŝħǌĂĐŚŽǁǇǁĂđǌĂƐĂĚǇƐƉƌĂǁŝĞĚůŝǁĞŐŽ͕ƉƌŽƉŽƌĐũŽŶĂůŶĞŐŽƉŽĚǌŝĂųƵ͕ŵ͘ŝŶ͘
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁƵũĞǌĂũħĐŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞŝƐǌŬŽůŶĞŝŵƉƌĞǌǇŽƌĂǌƉƌǌǇǌŶĂũĞƐƚǇƉĞŶĚŝĂĚůĂƵĐǌŶŝſǁ͘
tĂǏŶǇŵƐƉŽƐŽďĞŵǁƐƉĂƌĐŝĂũĞƐƚĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁǇǁĂŶŝĞŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌƐǌŬŽųǇůŝĐǌŶǇĐŚƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕
ƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚ͕ŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚ͕ĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶǇĐŚ͕ǁƚǇŵŬŽŶŬƵƌƐſǁ͕ǌĂǁŽĚſǁŝŝŵƉƌĞǌ͕ŬƚſƌĞƐČŽĚĚĂǁŶĂŝƐƚŽƚŶǇŵĞůĞŵĞŶƚĞŵ
ǏǇĐŝĂƐǌŬſųŝƐŬƵƉŝŽŶǇĐŚǁŽŬſųŶŝĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬ^dK͘tƐƉſůŶĞŝŵƉƌĞǌǇŝĂŬĐũĞƐƚĂŶŽǁŝČƉƌǌĞƐƚƌǌĞŷǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌČ͕ųČĐǌČ
ǌŶĂŬŽŵŝĐŝĞŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ƵĐǌŶŝſǁ͕ƌŽĚǌŝĐſǁŝŐŽƑĐŝ͘ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^dKǁƚǇŵƌŽŬƵƐŬŽƌǌǇƐƚĂųŽ 23
ƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĂ͖ĚŽƚŽǁĂŶĞƐČŶĂũĐŝĞŬĂǁƐǌĞ͕ǌǁųĂƐǌĐǌĂĐǇŬůŝĐǌŶĞ͕ĐŝĞƐǌČĐĞƐŝħŶĂũǁŝħŬƐǌČƉŽƉƵůĂƌŶŽƑĐŝČ͕ŝŶŶŽǁĂĐǇũŶĞ͕ĚŽďƌǌĞ
ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞ͕ƐƉĞųŶŝĂũČĐĞƌŽůħŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶČ;ųČĐǌČƌſǏŶĞŐƌƵƉǇǁŝĞŬŽǁĞŝŵŽǏůŝǁŽƑĐŝƵĐǌŶŝſǁͿ͕ŵĂũČĐĞƐǌĞƌŽŬŝǌĂƐŝħŐŝŽƚǁĂƌƚĞ
ŶĂƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁƐƉŽǌĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ^dK͘EŝĞŬƚſƌĞǌŶŝĐŚƚŽĚƵǏĞŽŐſůŶŽƉŽůƐŬŝĞŝŵƉƌĞǌǇ͕ƚĂŬŝĞũĂŬŝŵŽǁĞ/ŐƌǌǇƐŬĂ^ǌŬſų
Niepublicznych w Zakopanem.
tĂǏŶǇŵĐĞůĞŵĚǌŝĂųĂŷ^dKũĞƐƚŝŶŝĐũŽǁĂŶŝĞŝŬŽŽƌĚǇŶŽǁĂŶŝĞƉƌŽũĞŬƚſǁĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͘tŽŬƌĞƐŝĞǁƌǌĞƐŝĞŷ 2019ʹƐŝĞƌƉŝĞŷ
2020 realizowano projekt ͣErasmus + KA2 SOLE Mathematics" ʹŝŶŶŽǁĂĐǇũŶǇƉƌŽŐƌĂŵĚŽƚǇĐǌČĐǇŶĂƵĐǌĂŶŝĂŵĂƚĞŵĂƚǇŬŝ 10-12
letnich uczniów oraz ͣWƌŽŵŽĐũĂ&ƵŶĚƵƐǌǇƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƐǌŬŽųĂĐŚ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ ͘͟
WŽŵŽĐƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĂĚůĂƵĐǌŶŝſǁ͘ŐŽĚŶŝĞǌŶĂƐǌǇŵŝǌĂƐĂĚĂŵŝƐƚĂƌĂŵǇƐŝħ͕ďǇƐƚǇƉĞŶĚŝĂƐŽĐũĂůŶĞďǇųǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌĂŶĞƉƌǌĞĚĞ
ǁƐǌǇƐƚŬŝŵĚůĂƵĐǌŶŝſǁǌŶĂũĚƵũČĐǇĐŚƐŝħǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũ͕ŬƚſƌĂũĞƐƚŽĐĞŶŝĂŶĂƉƌǌĞǌ<ŽŵŝƐũħĚƐ͘ƐƚǇƉĞŶĚŝſǁ^dKŶĂ
ƉŽĚƐƚĂǁŝĞǁǇƐŽŬŽƑĐŝĚŽĐŚŽĚƵŶĂũĞĚŶĞŐŽĐǌųŽŶŬĂƌŽĚǌŝŶǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶĞŐŽƉƌǌĞǌǁŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐħ͖ƚĂŬŝĐŚƐƚǇƉĞŶĚŝſǁ;ǌƌĞŐƵųǇ
ŶĂĐĂųǇƌŽŬƐǌŬŽůŶǇͿƉƌǌǇǌŶĂŶŽ 68͘WƌǌǇǌŶĂǁĂŶĞƐČƚĂŬǏĞƐƚǇƉĞŶĚŝĂͣSTO-wskie Talenty͟ǌĂǁǇďŝƚŶĞŽƐŝČŐŶŝħĐŝĂǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞ
ŶĂƵŬŝ͕ŬƵůƚƵƌǇůƵďƐƉŽƌƚƵ͕ǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͖ŽƚƌǌǇŵĂųŽũĞ 47ƵĐǌŶŝſǁ͘tǇĐŚŽĚǌČĐŶĂƉƌǌĞĐŝǁŝƐƚŶŝĞũČĐǇŵƉŽƚƌǌĞďŽŵ͕
ǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƉĂŶĚĞŵŝČ'^dKǁŵĂƌĐƵ 2020ƌŽŬƵƉŽĚũČųĚĞĐǇǌũħŽƵƚǁŽƌǌĞŶŝƵ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝŽǁĞŐŽ&ƵŶĚƵƐǌƵ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĞŐŽ͘
_ƌŽĚŬŝǌ&ƵŶĚƵƐǌƵďǇųǇƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶĞƵĐǌŶŝŽŵ͕ŬƚſƌǇĐŚƌŽĚǌŝŶǇ͕ǁŽƉŝŶŝŝƐǌŬŽųǇ͕ŶĂũďĂƌĚǌŝĞũƉŽƚƌǌĞďƵũČǁƐƉĂƌĐŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽ͘
^ƚǇƉĞŶĚŝƵŵƐŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝŽǁĞŽƚƌǌǇŵĂųŽ 92 uczniów.
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO

4

Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

20000

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

Osoby prawne

72

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

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ

Druk: NIW-CRSO

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ŽƌŽĐǌŶŝĞĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌĂĚŽƚĂĐũĞŶĂ
ĐĞůĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞĚůĂƐǌŬſųŝŬſų^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ
dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͘&ƵŶĚƵƐǌĞƚĞ
ǁƐƉŝĞƌĂũČƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ͕ŬƚſƌĞƉƌŽǁĂĚǌČĐƐǌŬŽųǇ
ĚǌŝĂųĂũČĂŬƚǇǁŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌƵƐƉŽųĞĐǌŶŝĞŶŝĂŝ
ƵŶŽǁŽĐǌĞƑŶŝĞŶŝĂŽƑǁŝĂƚǇ͘ŐŽĚŶŝĞǌƉƌǌǇũħƚǇŵŝ
94.12.Z
ǌĂƐĂĚĂŵŝĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇ^dKƐƚĂƌĂƐŝħ͕ďǇŬǁŽƚǇ
ĚŽƚĂĐũŝďǇųǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌĂŶĞƉƌǌĞĚĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵŶĂ
ĚŽƉŽƐĂǏĞŶŝĞƐǌŬſųŽƌĂǌĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞǌĂũħđ
pozalekcyjnych i projektów szkolnych. Z
ƉƌǌĞŬĂǌĂŶǇĐŚŬǁŽƚǌŽƐƚĂųŽǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǁŝĞůĞ
remontów klas i pracowni.

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

Ϭ͕ϬϬǌų

5

2

3

ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ

Stypendia dla uczniów z Funduszu
Stypendialnego ZG STO im. Edwarda Wieczorka.
ŽƌŽĐǌŶŝĞĂƌǌČĚ'ųſǁŶǇƉƌǌǇǌŶĂũĞƐƚǇƉĞŶĚŝĂ
socjalne oraz stypendia ͣSTO-wskie Talenty͟z
Funduszu Stypendialnego ZG STO im. Edwarda
Wieczorka. Zgodnie z naszymi zasadami staramy
Ɛŝħ͕ďǇƐƚǇƉĞŶĚŝĂƐŽĐũĂůŶĞďǇųǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌĂŶĞ
ƉƌǌĞĚĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵĚůĂƵĐǌŶŝſǁǌŶĂũĚƵũČĐǇĐŚƐŝħ
w trudnej sytuacji materialnej, która jest
ŽĐĞŶŝĂŶĂƉƌǌĞǌ<ŽŵŝƐũħŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞǁǇƐŽŬŽƑĐŝ
ĚŽĐŚŽĚƵŶĂũĞĚŶĞŐŽĐǌųŽŶŬĂƌŽĚǌŝŶǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶĞŐŽƉƌǌĞǌǁŶŝŽƐŬŽĚĂǁĐħ͘
Stypendia ͣSTO-wskie Talenty͟ƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶĞƐČ
ǌĂǁǇďŝƚŶĞŽƐŝČŐŶŝħĐŝĂǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞŶĂƵŬŝ͕
94.12.Z
ŬƵůƚƵƌǇůƵďƐƉŽƌƚƵ͕ǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͘tϮϬϮϬ
ƌŽŬƵƉŽǁŽųĂŶǇǌŽƐƚĂų^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌ
^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶǇĂƌǌČĚƵ'ųſǁŶĞŐŽ^ƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ
dŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂKƑǁŝĂƚŽǁĞŐŽ͕ŬƚſƌǇǌŽƐƚĂų
utworzony w celu pomocy uczniom i
ƐųƵĐŚĂĐǌŽŵ͕ŬƚſƌǇĐŚƌŽĚǌŝĐĞůƵďŽƉŝĞŬƵŶŽǁŝĞ
ƉƌĂǁŶŝǌŶĂůĞǍůŝƐŝħǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũ
ǁǌǁŝČǌŬƵǌŶĞŐĂƚǇǁŶǇŵŝŶĂƐƚħƉƐƚǁĂŵŝ
ƌŽǌƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝĂŶŝĂƐŝħKs/Ͳϭϵ͘tƌĂŵĂĐŚ
&ƵŶĚƵƐǌƵƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶĞƐČƐƚǇƉĞŶĚŝĂŶĂ
ĐǌħƑĐŝŽǁĞƉŽŬƌǇĐŝĞĐǌĞƐŶĞŐŽ͕ŶĂůĞǏŶĞŐŽǁ
ǌǁŝČǌŬƵǌƵĐǌħƐǌĐǌĂŶŝĞŵƵĐǌŶŝĂĚŽƉůĂĐſǁŬŝ
STO.

Ϭ͕ϬϬǌų

ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ

>ŝĐǌŶĞŝƌŽǌŵĂŝƚĞƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞ͕
ƐƉŽƌƚŽǁĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞ͕ĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞŝƚƉ͘ƐČŽĚ
ĚĂǁŶĂŝƐƚŽƚŶǇŵĞůĞŵĞŶƚĞŵǏǇĐŝĂƐǌŬſųŝ
ƐŬƵƉŝŽŶǇĐŚǁŽŬſųŶŝĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬ^dK͘^ƚĂŶŽǁŝČ
ƉƌǌĞƐƚƌǌĞŷǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌČ͕ǁŬƚſƌĞũŬƌſůƵũČ
ƉŽŵǇƐųŽǁŽƑđŝĂŬƚǇǁŶŽƑđ͘BČĐǌČǌŶĂŬŽŵŝĐŝĞ
ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ƵĐǌŶŝſǁ͕ƌŽĚǌŝĐſǁŝŐŽƑĐŝ͘tƌĂŵĂĐŚ
<ĂůĞŶĚĂƌǌĂ/ŵƉƌĞǌ^dKĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞĂƌǌČĚƵ 85.59.B
'ųſǁŶĞŐŽ^dKƵǌǇƐŬĂųǇƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĂ͕ŬƚſƌĞ
ĐŝĞƐǌČƐŝħŶĂũǁŝħŬƐǌČƉŽƉƵůĂƌŶŽƑĐŝČ͕ǌǁƌĂĐĂũČ
ƵǁĂŐħƚƌĂĨŶǇŵƉŽŵǇƐųĞŵ͕ƐČŝŶŶŽǁĂĐǇũŶĞ͕
ĚŽďƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞ͕ƐƉĞųŶŝĂũČƌŽůħ
ŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶČ;ųČĐǌČƌſǏŶĞŐƌƵƉǇǁŝĞŬŽǁĞŝ
ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝƵĐǌŶŝſǁͿ͕ŵĂũČƐǌĞƌŽŬŝǌĂƐŝħŐŝƐČ
ŽƚǁĂƌƚĞŶĂƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁƐƉŽǌĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ^dK͘

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

1

XXV Konferencja Programowa STO w
'ĚĂŷƐŬƵ;ϮϱͲϮϳƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂϮϬϭϵƌ͘Ϳ͘t
trakcie dorocznego spotkania
najaktywniejszych w Towarzystwie osób pt.
ͣKĐǌǇǁŝƐƚŽƑđĐǌǇŚĞƌĞǌũĂ͍ ͟dyskutowano
ŵ͘ŝŶ͘ŽĂŬƚƵĂůŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝƉŽůƐŬŝĞũŽƑǁŝĂƚǇ͘
tǇĚĂƌǌĞŶŝĞďǇųŽƚĂŬǏĞŽŬĂǌũČĚŽƌŽǌŵŽǁǇ
ŽŵŝĞũƐĐƵƐǌŬſųƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŶĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ
ŵĂƉŝĞWŽůƐŬŝ͘hƌŽĐǌǇƐƚĞƌŽǌƉŽĐǌħĐŝĞ
<ŽŶĨĞƌĞŶĐũŝŽĚďǇųŽƐŝħǁDƵǌĞƵŵ//tŽũŶǇ
_ǁŝĂƚŽǁĞũ͘tƉƌŽŐƌĂŵŝĞ'ĂůŝǌŶĂůĂǌųŽƐŝħ
ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ŵ͘ŝŶ͘ǁƌħĐǌĞŶŝĞŽĚǌŶĂĐǌĞŷŝǁǇŬųĂĚ
94.12.Z
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ ŝŶĂƵŐƵƌĂĐǇũŶǇƉŽƑǁŝħĐŽŶǇŶĞƵƌŽĚǇĚĂŬƚǇĐĞ͘
tƐƉĂŶŝĂųČĐǌħƑđĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶČƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂůŝ
ƵĐǌŶŝŽǁŝĞŝŶĂƵĐǌǇĐŝĞůĞŐĚĂŷƐŬŝĐŚƐǌŬſų
^dK͘ƌƵŐŝĚǌŝĞŷ<ŽŶĨĞƌĞŶĐũŝƐƚĂųƉŽĚ
ǌŶĂŬŝĞŵǁǇŬųĂĚſǁŝĚǇƐŬƵƐũŝŽǁǇǌǁĂŶŝĂĐŚ
ƐƚŽũČĐǇĐŚƉƌǌĞĚƐǌŬŽųĂŵŝŝ^dK͘tŽƐƚĂƚŶŝŵ
ĚŶŝƵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂŶĂƐƚČƉŝųŽƉŽĚƐƵŵŽǁĂŶŝĞ
ĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁǇĐŚĚǇƐŬƵƐũŝ͕ƉŽƑǁŝħĐŽŶǇĐŚ
ƐƉƌĂǁŽŵƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͘'ŽƑĐŝĞ
ǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂŽĚǁŝĞĚǌŝůŝƚĂŬǏĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĞ
ĞŶƚƌƵŵ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝŝDƵǌĞƵŵ//tŽũŶǇ
_ǁŝĂƚŽǁĞũ͘

Ϭ͕ϬϬǌų

2

Wyjazd studyjny do Finlandii (3-5 listopada
2019) dyrektorów, wicedyrektorów i
ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝƐǌŬſų^dKŽƌĂǌƉƌĞǌĞƐſǁŝ
ĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚſǁŬſų^dK͘tĐŝČŐƵƚƌǌĞĐŚ
ĚŶŝǁŝǌǇƚǇƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇǌĂƉŽǌŶĂůŝƐŝħǌ
systemem edukacji w Finlandii i kluczowymi
ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ĂƐƉĞŬƚĂŵŝũĞũƐƵŬĐĞƐƵ͕ǌǁŝĞĚǌŝůŝƚƌǌǇƐǌŬŽųǇǌ
94.12.Z
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ ǁĚƌŽǏŽŶǇŵŝƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂŵŝ/^<hĐƚŝǀĞ
Learning®, odwiedzili nowo otwarty
Kampus Uniwersytetu Nauk Stosowanych w
>ĂŚƚŝŽƌĂǌƐŝĞĚǌŝďħŝǌĂŬųĂĚƉƌŽĚƵŬĐǇũŶǇ
firmy ISKU ʹŝƐƚŶŝĞũČĐĞũŽĚϭϵϮϴƌŽŬƵĨŝƌŵǇ͕
ũĞĚŶĞŐŽǌŶĂũǁŝħŬƐǌǇĐŚƐŬĂŶĚǇŶĂǁƐŬŝĐŚ
producentów mebli do obiektów szkolnych.

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
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ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϮϬϴϮϵϮϭ͕ϰϴǌų
ϭϵϮϰϬϬϳ͕Ϯϭǌų
ϭϯϲϳϳϴ͕ϳϰǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

ϳϮϳϮ͕ϯϲǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϰϴϲϯ͕ϭϳǌų

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

w
tym:

ϭϵϭϯϭ͕ϳϱǌų
ϭϵϭϯϭ͕ϳϱǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϰϭϮϳϴϲ͕ϲϬǌų

ϰϵϭϳϭ͕ϭϱǌų
ϯϰϯϬϴ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϭϬϬϬ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϭϯϴϲϯ͕ϭϱǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϭϲϬϭϴϯϭ͕ϵϴǌų

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

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
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ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϭϴϳϰϬϭϯ͕ϰϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭϱϯϳϮϳϯ͕ϴϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϮϬϴϮϳϴ͕ϬϮǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

ϴϯ͕ϴϲǌų

e) koszty administracyjne

ϭϮϴϯϳϳ͕ϳϮǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕Ϭϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϳϭϵ͕ϱϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϴϲϳϯϯ͕ϰϭǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ͳϳϭϰϵϵ͕Ϯϴǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϯϵϲϵϯ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũ w 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

3 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

3,00 etatów

20 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
4 600 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
72 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

Druk: NIW-CRSO
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ przez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
- nagrody

w
tym:

- premie
ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ 4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
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11

ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝ
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Druk: NIW-CRSO
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Kwota
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y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

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

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO

Zygmunt Puchalski ±Prezes STO
Robert Wajnert ±Skarbnik ZG STO

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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Uchwała nr 1468/20
Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z dnia 21 listopada 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
za rok obrotowy 2019 (od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.)

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego działając na podstawie art. 29 ust.2
pkt 7 Statutu STO postanawia, co następuje:

1. Zatwierdza się bilans na dzień 31 sierpnia 2020 r., wykazujący sumę aktywów i
pasywów w kwocie 44 776,99 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset
siedemdziesiąt sześć zł 99/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od
01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. wykazujący zysk w kwocie 26 731,21 zł (słownie:
dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 21/100).
2. Zysk z roku bieżącego w wysokości 26 731,21 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy
siedemset trzydzieści jeden złotych 21/100) przeznacza się na Fundusz Statutowy.

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STO

ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP: 525-22-02-852, REGON: 017211525

Wewnętrzne sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy 2019
okres: 01-09-2019 r. – 31-08-2020 r.
(kwoty ujęte w PLN, siedem stron)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru wskazanego w załączniku
nr 6 do ustawy o rachunkowości. Składowe sprawozdania finansowego zawierają dane
w zakresie ustalonym dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek
kapitałowych oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
1. Bilansu (art. 46 ust. 5 pkt 6 uor)
2. Rachunku zysków i strat (art. 47 ust. 4 pkt 6 uor)
3. Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia (art. 48 ust. 5 uor)

Kierownik jednostki: Dyrektor Zygmunt Puchalski
sporządzający sprawozdanie: Joanna Mitura

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP: 525-22-02-852, REGON: 017211525

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok obrotowy 2019
okres: 01-09-2019 r. – 31-08-2020 r.
1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
Jednostka zarejestrowana jest w rejestrze niepublicznych placówek doskonalenia
nauczycieli województwa mazowieckiego pod numerem 14/NPDN/2001.
2.

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony:
Czas trwania działalności nie został ograniczony (nie jest oznaczony).

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy 2019,
obejmuje okres od 01-09-2019 r. do 31-08-2020 r.
4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontunuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontunuowania przez nią działalności:
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości. Na chwilę obecną nie są jednostce znane okoliczności, które
mógłby stanowić poważne zagrożenie kontunuowania przez nią działalności.
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wybory:
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe. Są one prowadzone w oparciu o przepisy
Ustawy o rachunkowości oraz o wewnętrzną dokumentację przyjętych zasad,
zwaną polityką rachunkowości.
Krótkie streszczenie wybranych metody wyceny aktywów i pasywów:
a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wg. ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), a zwiększonej
o ewentualne nakłady na ich rozbudowę, modernizację lub ulepszenie.
Amortyzacja dokonywana jest metodą linowa, przy czym składniki majątku o wartości
początkowej do 10 000 zł umarzane są w całości, w m-cu przekazania ich do
użytkowania,
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b) zapasy materiałów – wg. cen nabycia,
c) należności – w kwotach wymagalnej zapłaty, przy czym należności wyrażone w
walutach obcych wycenia się wg. średniego kursu ustalonego na dzień bilansowy przez
NBP dla danej waluty obcej,
d) inwestycje krótkoterminowe – są to środki pieniężne zgromadzone w kasie i na
rachunkach bankowych lub lokatach bankowych, wyceniane w wartości nominalnej,
e) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wyszczególnione w celu zachowania
przez jednostkę zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Na
dzień bilansowy wartość rozliczeń międzyokresowych wykazuje się w wysokości
wynikającej z salda kont, służących do ich rozliczania,
f) fundusz statutowy – w wartości nominalnej,
g) zobowiązania krótkoterminowe – w kwocie wymagalnej zapłaty, przy czym
zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się wg. średniego kursu ustalonego
na dzień bilansowy przez NBP dla danej waluty obcej.
Pomiar wyniku finansowego:
a) wynik finansowy – wynik jednostki jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami,
b) przychody - przychody z odpłatnej działalności statutowej uznawane są w momencie
wykonania usługi lub w wyznaczonym w umowie okresie rozliczeniowym. Przychody
takie jak darowizny i dofinansowania działalność statutowej uznawane są w momencie
ich otrzymania.
c) koszty – koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu 5.
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP: 525-22-02-852, REGON: 017211525

BILANS
na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości
na dzień 31-08-2020 r., w roku obrotowym 2019

w zł i gr

AKTYWA

Wiersz

A.

AKTYWA TRWAŁE

Stan na koniec
2019-08-31

2020-08-31

0,00

0,00

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III

Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

B.

AKTYWA OBROTOWE

22 497,57

44 776,99

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

777,00

822,98

III

Inwestycje krótkoterminowe

21 720,57

38 954,01

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

5 000,00

I

Zapasy

II

C.

Należne wpłaty na fundusz statutowy

RAZEM AKTYWA (A+B+C)

PASYWA

Wiersz

A.

FUNDUSZ WŁASNY

0,00

0,00

22 497,57

44 776,99

Stan na koniec
2019-08-31

2020-08-31

16 129,57

42 860,78

I

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III

Zysk (strata) z lat poprzednich

21 687,17

16 129,57

IV

Zysk (strata) netto
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w
tym:

-5 557,60

26 731,21

B.

6 368,00

1 916,21

I

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III

Zobowiązania krótkoterminowe

6 368,00

1 916,21

IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

RAZEM PASYWA (A+B)

22 497,57

44 776,99
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP: 525-22-02-852, REGON: 017211525

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości
za okres 01-09-2019 - 31-08-2020, w roku obrotowym 2019

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE
Pozycja

A.
I

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

II

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III

Przychody z pozostałej działalności statutowej

B.

Koszty działalności statutowej
I

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III

Koszty pozostałej działalności statutowej

Kwota za rok
poprzedni

bieżący

47 476,50

101 625,00

0,00

70 000,00

47 476,50

31 625,00

0,00

0,00

49 136,50

60 231,35

0,00

22 442,35

49 136,50

37 789,00

0,00

0,00

-1 660,00

41 393,65

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

D.

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

E.

Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

I.

Pozostałe przychody operacyjne

J.

Pozostałe koszty operacyjne

K.

Przychody finansowe

L.

Koszty finansowe

M.

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

N.

Podatek dochodowy

O.

Wynik finansowy netto ogółem

0,00

0,00

3 869,00
-5 529,00

13 885,44
27 508,21

0,00

0,00

11,60

777,00

0,00

0,00

17,00

0,00

-5 557,60
0,00
-5 557,60

26 731,21
0,00
26 731,21
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
NIP: 525-22-02-852, REGON: 017211525

INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje o wszelkich zobowiązań 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;
Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych,
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:
Jednostka nie udziela żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorujących. Nie posiada też zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
a) środki trwałe: jednostka nie posiada środków trwałych. Również w analizowanym okresie
sprawozdawczym nie poniosła żadnych nakładów na środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne.
b) należności długoterminowe: spodziewane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy; brak
należności długoterminowych na dzień bilansowy.
c) Należności krótkoterminowe: to należności spodziewane w okresie krótszym niż
12 miesięcy, na łączną kwotę 822,98 zł:
a) należności od odbiorców - 350,00 zł
b) nadpłaty do dostawców – 472,98 zł
d) inwestycje krótkoterminowe: kwota 38 945,01 zł to środki pieniężne zgromadzone
na rachunkach bankowych.
e) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: łączna kwota to 5 000,00 zł. Jest to
zaliczka wpłacona do dostawcy usług za pobyt uczestników na Wakacyjnej Szkole STO.
f) zobowiązania długoterminowe: jednostka na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań
długoterminowych.
g) zobowiązania krótkoterminowe: łączna kwota to 1 916,21 zł, na którą składają się:
a) zobowiązania z tytułu PIT-4 – 237,00 zł
b) zobowiązania z tytułu składek ZUS – 1 379,21 zł
c) zobowiązania z tytułu nadpłat od odbiorców– 300,00 zł
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4. Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:
W analizowanym okresie jednostka nie prowadziła działalności gospodarczej. Osiągnęła ona
przychody w łącznej kwocie 101 625,00 zł, na które składają się:
a) przychody z nieodpłatnej działalności statutowej – 70 000,00 zł:
 dofinansowanie działalności statutowej z STO – 70 000,00 zł
b) przychody z odpłatnej działalności statutowej – 31 625,00 zł:
 opłaty za udział w konferencjach i szkoleniach – 31 625,00 zł,
c) pozostałe przychody operacyjne – 0,00 zł
d) przychody finansowe – 0,00 zł.

5. Informacje o strukturze kosztów:
Łączne koszty jednostki w analizowany roku obrotowym to kwota 74 893,79 zł i składają się na
nią poniższe koszty:
a) koszty nieodpłatnej działalności statutowej – 22 442,35 zł:
 szkolenie i konferencje – 11 902,00 zł
 koszty administracji – 10 540,35 zł
b) koszty odpłatnej działalności statutowej – 37 789,00 zł:
 koszty zorganizowanych szkoleń i konferencji – 27 248,65 zł
 koszty administracji – 10 540,35 zł
c) koszty ogólnego zarządu – 13 885,44 zł
d) pozostałe koszty operacyjne – 777,00 zł
e) koszty finansowe – 0,00 zł
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Na mocy uchwał zawartych przez Zarząd STO fundusz statutowy może być zwiększany o
nadwyżkę przychodów nad kosztami.
7. Informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobach wydatkowania środków z tego źródła.
Nie dotyczy.
8. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.
Nie wystąpiły w/w zdarzenia.
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Uchwała nr 1469/20
Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z dnia 21 listopada 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie
działalności statutowej Kół i Szkół STO

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego działając na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 7
statutu STO postanawia, co następuje:

§1
Przyznaje się z budżetu STO dotacje na dofinansowanie działalności statutowej Kół i Szkół STO w
wysokościach wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 1469/20 ZG STO z dnia 21 listopada 2020 r. w sprawie
przyznania dotacji na cele statutowe Kół i Szkół STO
Nr
Kwota dofinansowania
Lp.
Adres koła, szkoły
Koła
w złotych
SSP STO
1.
14
8 014,00
Augustów, ul. Zarzecze 17
2.

15

SSP Nr 1 STO nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO
Poznań, ul. Grunwaldzka 154

3.

21

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO
Warszawa, ul. Polinezyjska 10 a

25 596,00

4.

29

SSP Nr 5 STO
Warszawa, ul. Paryska 25

15 439,00

5.

30

SP im. J. Conrada Korzeniowskiego STO
Tychy, ul. Edukacji 11A

6.

37

SSP Nr 3 STO
Kraków, Os. Dywizjonu 303 Nr 35

11 439,00

7.

43

SSP Nr 5 STO
Kraków, ul. Kurczaba 5

18 448,00

8.

47

ZSS STO
Szczecinek, ul. Słowiańska 2

69,00

9.

55

SSP nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego STO
Łódź, ul. Czerwona 8

731,00

10.

64

ZSO STO im. J. Słowackiego STO
Kraków, ul. Stradomska 10

6 673,00

11.

65

SSP nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy STO
Warszawa, ul. Bachmacka 3

23 585,00

12.

67

SLO STO
Zakopane, ul. Kasprusie 35 a

203,00

13.

69

ZS STO
Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67 A

388,00

14.

77

SSP Nr 30 STO
Warszawa, ul. Astronautów 11

350,00

15.

80

Punkt Przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej”
Warszawa, ul. Smyczkowa 11 m. 5

16.

111

ZSO STO
Kluczbork, ul. Ligonia 3

853,00

17.

116

SSP STO im. ks. J. Twardowskiego
Ostrołęka, ul. Koszarowa 3

179,00

268,00

143,00

1 028,00

Nr
Koła

Adres koła, szkoły

18.

131

SLO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego STO
Człuchów, ul. Jana III Sobieskiego 7 a

2 954,00

19.

134

SSP Nr 26 STO im. prof. Jigoro Kano
Warszawa, ul. Puławska 97 b

48 367,00

20.

141

SSP nr 11 STO
Warszawa, ul. Toruńska 23

30 842,00

21.

144

2 SLO im. Pawła Jasienicy STO
Warszawa, ul. Nowowiejska 5

82 016,00

22.

148

SSP nr 2 STO im. P. Hulki-Laskowskiego
Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3

1 111,00

23.

152

SSP Nr 2 STO
Tarnów, ul. Matejki 6

28 382,00

24.

161

SSP STO
Siedlce, ul. Mireckiego 28

6 164,00

25.

177

Zespół Szkół STO
Olecko, ul. Młynowa 8

3 594,00

26.

191

III SSP STO
Gdańsk, ul. Waryńskiego 36

2 647,00

27.

213

SLO STO
Jasło, ul. Szkolna 21 b, ul. Staszica 30

28.

232

SSPI Nr 100 STO
Warszawa, ul. Wolumen 3

29.

237

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
Teresin, ul. XX-lecia 7

30.

238

SSP im. Lotników Morskich STO
Darłowo, ul. Zwycięstwa 1

Lp.

Kwota dofinansowania
w złotych

399,00
10 909,00
970,00
4 297,00

