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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MOKOTOWSKA Nr domu 51/53 Nr lokalu 57

aƛŜƧǎŎƻǿƻǏŏ ²!w{½!²! Kod pocztowy 00-542 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@brd.org.pl Strona www www.brd.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

оΦ 5ŀǘŀ ǊŜƧŜǎǘǊŀŎƧƛ ǿ YǊŀƧƻǿȅƳ wŜƧŜǎǘǊȊŜ {ŊŘƻǿȅƳ

пΦ 5ŀǘŀ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ǎǘŀǘǳǎǳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ Ǉƻȍȅǘƪǳ 
publicznego 2009-05-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000223179

тΦ {ƪƱŀŘ ƻǊƎŀƴǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

LƳƛť ƛ ƴŀȊǿƛǎƪƻ Funkcja Wpisany do KRS

Jacek Zalewski tǊŜȊŜǎ ½ŀǊȊŊŘǳ TAK

Agata Wróblewska ²ƛŎŜǇǊŜȊŜǎ ½ŀǊȊŊŘǳΣ 
Dyrektor

TAK

уΦ {ƪƱŀŘ ƻǊƎŀƴǳ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƭǳō ƴŀŘȊƻǊǳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

LƳƛť ƛ ƴŀȊǿƛǎƪƻ Funkcja Wpisany do KRS

Marian Skrzypiec tǊȊŜǿƻŘƴƛŎȊŊŎȅ wŀŘȅ TAK

WŀŎŜƪ YƻƱŀŎȊ /ȊƱƻƴŜƪ wŀŘȅ TAK

Magdalena Dominik /ȊƱƻƴŜƪ wŀŘȅ TAK

Yw!Wh²9 /9b¢w¦a .9½tL9/½9c{¢²! w¦/I¦ 5whDh²9Dh

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1Φ tǊƻǇŀƎƻǿŀƴƛŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ǎȊŜǊƻƪƻ ǊƻȊǳƳƛŀƴŜƎƻ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀΣ ǿ ǘȅƳ 
ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǇǊƻōƭŜƳŀǘȅƪŊ ǊŀǘƻǿƴƛŎǘǿŀ ƻǊŀȊ 
ƻŎƘǊƻƴȅ ƭǳŘƴƻǏŎƛ ǇƻǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť ƳŀǎƻǿȅŎƘ ƛƳǇǊŜȊ ǎȊƪƻƭŜƴƛƻǿƻ π 
artystycznych
2Φ tǊƻǇŀƎƻǿŀƴƛŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀΦ
3Φ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƻƎƽƭƴƻǇƻƭǎƪƛŎƘ ŀƪŎƧƛ ǇǊƻǇŀƎǳƧŊŎȅŎƘ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ ǎȊŜǊƻƪƻ 
ǊƻȊǳƳƛŀƴŜƎƻ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ Ϧ.9½tL9/½bL9 π /I/9 {LB À¸0ΗϦ
4. Tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do kompleksowej 
ǇƻǇǊŀǿȅ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ƛ ƻŎƘǊƻƴȅ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀΦ
5Φ tƻǇƛŜǊŀƴƛŜ ƛ ǇǊƻƳƻǿŀƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ȊƳƛŜǊȊŀƧŊŎȅŎƘ Řƻ ǇƻǇǊŀǿȅ 
ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀΣ ǊŀǘƻǿƴƛŎǘǿŀΣ ƻŎƘǊƻƴȅ ƭǳŘƴƻǏŎƛ ƻǊŀȊ ƻŎƘǊƻƴȅ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀΦ

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1Φ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎť Ȋ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧŀƳƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳƛ ǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎť Ȋ 
tƻƭƛŎƧŊΣ {ǘǊŀȍŊ tƻȍŀǊƴŊ ƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀƳƛ ǇƻȊŀǊȊŊŘƻǿȅƳƛ ŘȊƛŀƱŀƧŊŎȅƳƛ ǿ 
ȊŀƪǊŜǎƛŜ ƻōƧťǘȅƳ ŎŜƭŀƳƛ YǊŀƧƻǿŜƎƻ /ŜƴǘǊǳƳ .ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ wǳŎƘǳ 
5ǊƻƎƻǿŜƎƻ ŀ ǘŀƪȍŜ Ȋ ƻǎƻōŀƳƛ ŦƛȊȅŎȊƴȅƳƛ ǿȅƪŀȊǳƧŊŎȅƳƛ ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴƛŜ 
tymi celami,
2Φ ǿǎǇƛŜǊŀƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ƛ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴȅŎƘ Ȋŀ ƱŀŘΣ 
ǇƻǊȊŊŘŜƪΣ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ƻǊŀȊ ƻŎƘǊƻƴť ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀΦ
3Φ ǇƻǇǳƭŀǊȅȊƻǿŀƴƛŜ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ƛ ƻŎƘǊƻƴȅ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ ǿ 
masmediach oraz wydawnictwach,
4Φ ƛƴǎǇƛǊƻǿŀƴƛŜ ōŀŘŀƵ ǇǊȊȅŎȊȅƴ Ǉƻǿǎǘŀǿŀƴƛŀ ȊŀƎǊƻȍŜƵ ƛ ƛŎƘ 
ǿǎǇƽƱŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴƛŜΣ
5. prowadzenie, wspieranie, promowanie, organizowanie, inicjowanie i 
ǘǿƻǊȊŜƴƛŜ ǿŀǊǳƴƪƽǿ Řƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴƛŜ ƛ ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊƻ 
ǳȍȅǘŜŎȊƴŜƧ ǿ ǘȅƳ ŘƻōǊƻŎȊȅƴƴŜƧΣ ŎƘŀǊȅǘŀǘȅǿƴŜƧΣ ƻǏǿƛŀǘƻǿŜƧ ƛ ƪǳƭǘǳǊŀƭƴŜƧΣ
6Φ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƻǏǿƛŀǘƻǿŜƧΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǎŜƳƛƴŀǊƛƽǿ ƛ ǎȊƪƻƭŜƵΣ 
kursów edukacyjnych, warsztatów, konferencji,
7Φ ǇƻŘŜƧƳƻǿŀƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƵ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ǊƻȊǿƻƧǳ ƪǳƭǘǳǊȅ ƛ ƻŎƘǊƻƴȅ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀΣ
8Φ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ǿȅŘŀǿƴƛŎȊŜƧΣ
9Φ ƎǊƻƳŀŘȊŜƴƛŜ ǏǊƻŘƪƽǿ ǇƛŜƴƛťȍƴȅŎƘ ƛ Ȋŀǎƻōƽǿ ƳŀǘŜǊƛŀƭƴȅŎƘ ƴŀ ǊȊŜŎȊ 
ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ǊŜŀƭƛȊǳƧŊŎȅŎƘ ŎŜƭŜ YǊŀƧƻǿŜƎƻ /ŜƴǘǊǳƳ .ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ wǳŎƘǳ 
Drogowego,
10Φ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ŀǊǘȅǎǘȅŎȊƴŜƧΦ

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

мΦмΦ hǇƛǎ ƎƱƽǿƴȅŎƘ 
ŘȊƛŀƱŀƵ ǇƻŘƧťǘȅŎƘ 
ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť

!ύ ²ǎǇƽƱǇǊŀŎŀ Ȋ ²ƻƧŜǿƽŘȊƪƛƳƛΣ aƛŜƧǎƪƛƳƛ ƛ tƻǿƛŀǘƻǿȅƳƛ YƻƳŜƴŘŀƳƛ tƻƭƛŎƧƛ ǇǊȊȅ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇǊƻƎǊŀƳƽǿ 
ƴŀ ǊȊŜŎȊ ǇƻǇǊŀǿȅ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿȅƳ
B) Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci 
aƻŘŀ ƴŀ ƻŘōƭŀǎƪƛ π ǇǊƻƎǊŀƳ Ƴŀ ŦƻǊƳǳƱť ƪƻƴƪǳǊǎǳ ȊŀƪƻƵŎȊƻƴŜƎƻ ŦƛƴŀƱŜƳ ǇƻƱŊŎȊƻƴȅƳ Ȋ ǿȅǎǘťǇŜƳ 
ŀǊǘȅǎǘȅŎȊƴȅƳΦ {ƪƛŜǊƻǿŀƴȅ Řƻ ƴŀƧƳƱƻŘǎȊȅŎƘ ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ ς ǳŎȊƴƛƽǿ ƪƭŀǎ LπLLL ǎȊƪƽƱ 
ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘΣ ƪǘƽǊȊȅ ƳŀƧŊ Ȋŀ ȊŀŘŀƴƛŜ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀŏ ǇƻƪŀȊ ƳƻŘȅ ƻŘōƭŀǎƪƻǿŜƧΦ /ŜƭŜƳ ƪƻƴƪǳǊǎǳ ƧŜǎǘ 
ȊŀƛƴǘŜǊŜǎƻǿŀƴƛŜ ŘȊƛŜŎƛ ǘŜƳŀǘȅƪŊ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿȅƳ ƻǊŀȊ ǇƻǇǊŀǿŀ ȊƴŀƧƻƳƻǏŎƛ ȊŀǎŀŘ 
ōŜȊǇƛŜŎȊƴŜƎƻ ǇƻǊǳǎȊŀƴƛŀ ǎƛť Ǉƻ ŘǊƻƎŀŎƘΦ ² 2013 ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴƻ ǇǊƻƎǊŀƳ ǿŜ ²ǊȊŜǏƴƛ ǿƻƧΦ²ƛŜƭƪƻǇƻƭǎƪƛŜΦ

hŘōƭŀǎƪƻǿŀ {ȊƪƻƱŀ ς ǿǎǇƽƱƻǊƎŀƴƛȊŀǘƻǊ π ƛƴƛŎƧŀǘȅǿŀ ²ȅŘȊƛŀƱǳ wǳŎƘǳ 5ǊƻƎƻǿŜƎƻ YƻƳŜƴŘȅ 
Wojewódzkiej Policji w Krakowie 
² ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŎƛŜ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƱƻ ǎƛť ƻƪΦ 300 ǎȊƪƽƱ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ Ȋ ǘŜǊŜƴǳ ǿƻƧŜǿƽŘȊǘǿŀ 
ƳŀƱƻǇƻƭǎƪƛŜƎƻΦ tǊƻƎǊŀƳ Ƴŀ ŦƻǊƳť ƪƻƴƪǳǊǎǳ ǇǊƻƳǳƧŊŎŜƎƻ ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ ŀƪǘȅǿƴŜ ǎȊƪƻƱȅ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ƛ 
ǎǇƻƱŜŎȊƴƻǏŎƛ ƭƻƪŀƭƴŜΣ ǊŜŀƭƛȊǳƧŊŎŜ ƛŘŜť ǿȅǇƻǎŀȍŀƴƛŀ ǳŎȊƴƛƽǿ ǿ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ƻŘōƭŀǎƪƻǿŜΦ /ŜƭŜƳ ƪƻƴƪǳǊǎǳ 
ƧŜǎǘ ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ŘȅǊŜƪǘƻǊƽǿ ǎȊƪƽƱ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘΣ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ ǿƱŀŘȊ ǎŀƳƻǊȊŊŘƻǿȅŎƘ ƛ 
ǊƻŘȊƛŎƽǿ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŀ ǳŎȊƴƛƽǿ ǿ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ƻŘōƭŀǎƪƻǿŜΦ 5ŀƧŜ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǿȅƪŀȊŀƴƛŀΣ ȍŜ ƛŎƘ 
ǎȊƪƻƱŀ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ ǳŎȊȅΣ ŀƭŜ ǊƽǿƴƛŜȍ Řōŀ ƻ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ǎǿƻƛŎƘ ǇƻŘƻǇƛŜŎȊƴȅŎƘ ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ǿ ŘǊƻŘȊŜ 
Řƻ ƛ ȊŜ ǎȊƪƻƱȅΦ tƻƴŀŘǘƻ ŎŜƭŜƳ ŀƪŎƧƛ ƧŜǎǘ ȊǿǊƽŎŜƴƛŜ ǳǿŀƎƛ ǇŜŘŀƎƻƎƽǿΣ ǊƻŘȊƛŎƽǿ 
ƛ ƻǇƛŜƪǳƴƽǿ ƴŀ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ƪƻƴǘǊƻƭƻǿŀƴƛŀ ǳǎǘŀǿƻǿŜƎƻ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ ǇǊȊŜȊ ŘȊƛŜŎƛ Řƻ 15 lat z 
ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƻŘōƭŀǎƪƻǿȅŎƘ ƛ ǇǊƻƳƻǿŀƴƛŜ ǿǎȊŜƭƪƛŎƘ ƛƴƛŎƧŀǘȅǿ ƻƎǊŀƴƛŎȊŀƧŊŎȅŎƘ ȊŀƎǊƻȍŜƴƛŀ ǿ ǊǳŎƘǳ 
drogowym. 
Kamizelka dla pierwszaka –  inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu 

/ύ wŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ƪŀƳǇŀƴƛƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧ ah¢hth½¸¢¸²bL 
Projekt MOTOPOZYTYWNI wychodzi naprzeciw wymogom stawianym przed projektami innowacyjnymi, 

Druk: MPiPS 2



ƳƽǿƛŊŎȅƳƛ ƛȍ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ Ƴŀ ǇǊȊȅƴƛŜǏŏ ƪƻƴƪǊŜǘƴŜ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘȅ ǇǊȊȅ ƛŎƘ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿȅƳ ōǊŀƪǳΦ tǊƻƧŜƪǘ 
ma zatem charakter innowacyjny bowiem zastosowano w nim nowatorskie, niestosowane do tej pory 
ƳŜǘƻŘȅΣ Ŏƻ ǇǊȊȅŎȊȅƴƛ ǎƛť ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ Řƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ȊƻōƻǿƛŊȊŀƵ ƴŀ ŀǊŜƴƛŜ ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿŜƧΣ ŀƭŜ Ƴŀ ǎǇǊȊȅƧŀŏ 
ǊŜŘǳƪŎƧƛ ƪƻǎȊǘƽǿ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘ ǿȅǇŀŘƪƽǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴȅŎƘ Ȋ ǳŘȊƛŀƱŜƳ ƳƻǘƻŎȅƪƭƛǎǘƽǿΦ {ȊŎȊŜƎƽƭƴŊ 
ǳǿŀƎť ƴŀƭŜȍȅ ȊǿǊƽŎƛŏ ƴŀ ŦŀƪǘΣ ƛȍ ȊƳƛŀƴŀ ǇƻŘŜƧǏŎƛŀ Řƻ ƳƻǘƻŎȅƪƭƛǎǘƽǿ ƴƛŜ ƧŜǎǘ  Ƴƻȍƭƛǿŀ ǇƻǇǊȊŜȊ ǇƻǇǊŀǿť 
ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ŘǊƻƎƻǿŜƧΦ ½ŀȊƴŀŎȊŜƴƛŜΣ ȍŜ ŎƘƻŘȊƛ ƻ ǇƻŘŜƧǏŎƛŜ ƻȊƴŀŎȊŀΣ ƛȍ ƪƭǳŎȊŜƳ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ 
ȊƳƛŀƴȅ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƧ ǿ ǎƪŀƭƛ ƳŀƪǊƻ ǿ ǇƻŘŜƧǏŎƛǳ Řƻ ƳƻǘƻŎȅƪƭƛǎǘƽǿΣ ƻǊŀȊ ȊƳƛŀƴȅ ȊŀŎƘƻǿŀƵ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ 
uczestników ruchu drogowego. 

Wydarzenia realizowane w ramach kampanii MOTOPOZYTYWNI:
L αtǊƻƳƻǿŀƴƛŜ ƳƻǘƻǇƻȊȅǘȅǿƴȅŎƘ ȊŀŎƘƻǿŀƵ ǿǏǊƽŘ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ŘǊƽƎ π aƻǘƻǇƻȊȅǘȅǿƴƛέΣ ǘƻ ǇǊƻƧŜƪǘ 
ŘƻŦƛƴŀƴǎƻǿŀƴȅ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ tǊƻƎǊŀƳǳ hǇŜǊŀŎȅƧƴŜƎƻ CǳƴŘǳǎȊ LƴƛŎƧŀǘȅǿ hōȅǿŀǘŜƭǎƪƛŎƘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ 
ǇǊȊŜȊ YǊŀƧƻǿŜ /ŜƴǘǊǳƳ .ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ wǳŎƘǳ 5ǊƻƎƻǿŜƎƻ ƛ YƻƳŜƴŘť ²ƻƧŜǿƽŘȊƪŊ tƻƭƛŎƧƛ ǿ 
Bydgoszczy.
DƱƽǿƴȅƳ ŎŜƭŜƳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ōȅƱŀ ǇƻǇǊŀǿŀ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ƴŀ ŘǊƻƎŀŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ȊƳƛŀƴť ǿȊŀƧŜƳƴȅŎƘ ǊŜƭŀŎƧƛ 
ƳƛťŘȊȅ ǊƽȍƴȅƳƛ ƎǊǳǇŀƳƛ ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻΦ Wŀƪƻ ŎŜƭŜ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ǿǎƪŀȊŀƴƻΥ
ω ǿȊǊƻǎǘ ȊŀǳŦŀƴƛŀ ǎǇƻƱŜŎȊƴŜƎƻΣ ǇƻŘƴƛŜǎƛŜƴƛŜ ƻŎŜƴȅ ǇǊŀŎȅ tƻƭƛŎƧƛ ƻǊŀȊ ǇƻȊƛƻƳǳ ǇƻŎȊǳŎƛŀ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ 
ǿǏǊƽŘ ƭƻƪŀƭƴŜƧ ǎǇƻƱŜŎȊƴƻǏŎƛ ς ǿȅƪǿŀƭƛŦƛƪƻǿŀƴŀ ƪŀŘǊŀΣ
ω πǇƻǇǊŀǿť ǿƛȊŜǊǳƴƪǳ tƻƭƛŎƧƛ ς ŀƪǘȅǿƴŜ ƛ ƪƻƳǇŜǘŜƴǘƴŜ ǎƱǳȍōȅΣ
ω  ǿȊǊƻǎǘ ƪǿŀƭƛŦƛƪŀŎƧƛ ȊŀǿƻŘƻǿȅŎƘ ǿǏǊƽŘ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀǊƛǳǎȊȅ tƻƭƛŎƧƛ 
w aspekcie udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsca wypadku i techniki jazdy na 
motocyklu,
ω  ǇƻǇǊŀǿť ǎȅǎǘŜƳǳ ŘƻǎƪƻƴŀƭŜƴƛŀ ǇƻǇǊȊŜȊ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ǇǊƻƧŜƪǘǳ ȊƎƻŘƴŜƎƻ 
Ȋ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴƛŀƳƛ ōŜƴŜŦƛŎƧŜƴǘƽǿ ǎȊƪƻƭŜƵΣ
• podniesienie wiedzy motocyklistów w zakresie przyczyn i skutków wypadków drogowych, techniki 
jazdy na motocyklu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy,
ω π ȊƳƛŀƴť ǇƻŘŜƧǏŎƛŀ Řƻ ƳƻǘƻŎȅƪƭƛǎǘƽǿ ƛƴƴȅŎƘ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ŘǊƽƎΣ ōǳŘƻǿŀƴƛŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅŎƘ ǊŜƭŀŎƧƛ 
ƳƛťŘȊȅ ǳŎȊŜǎǘƴƛƪŀƳƛ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ ƻǊŀȊ ǘǿƻǊȊŜƴƛŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴŜƎƻ ǿƛȊŜǊǳƴƪǳ ƳƻǘƻŎȅƪƭƛǎǘƽǿ ǿǏǊƽŘ 
ƛƴƴȅŎƘ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ŘǊƽƎ ǇƻǇǊȊŜȊ ǇǊƻƳƻǿŀƴƛŜ ǇƻȊȅǘȅǿƴȅŎƘ ȊŀŎƘƻǿŀƵ ƴŀ ŘǊƻŘȊŜΦ 

tǊȊŜŘǎƛťǿȊƛťŎƛŜ ƻōŜƧƳƻǿŀƱƻ 6 etapów:
I etap - 3 szkolenia teoretyczne po 8 godzin dla 150 motocyklistów-cywilów i 18 funkcjonariuszy 
ǇŜƱƴƛŊŎȅŎƘ ǎƱǳȍōť ƴŀ ƳƻǘƻŎȅƪƭŀŎƘΣ ȊŀƎŘƴƛŜƴƛŀΥπ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿȅƳΣ π ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜ 
ƳƛŜƧǎŎŀ ȊŘŀǊȊŜƴƛŀ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ ƛ ǇƛŜǊǿǎȊŀ ǇƻƳƻŎΣπ ǘŜŎƘƴƛƪƛ ƧŀȊŘȅ ƳƻǘƻŎȅƪƭŜƳ {ȊƪƻƭŜƴƛŀ ƻŘōȅƱȅ ǎƛť ǿ 
ǎŀƭŀŎƘ tƻƭǎƪƛŜƎƻ ½ǿƛŊȊƪǳ aƻǘƻǊƻǿŜƎƻκƻŘŘȊƛŀƱ ǿ .ȅŘƎƻǎȊŎȊȅ ǿ ǘŜǊƳƛƴŀŎƘΥ L ƎǊǳǇŀ π08.06.2013 r., II 
grupa – 15.06.2013 r., III grupa – 22.06.2013 r.
LL ŜǘŀǇ π ǇǊŀƪǘȅŎȊƴŜ ǎȊƪƻƭŜƴƛŀ Ȋ ŘƻǎƪƻƴŀƭŜƴƛŀ ƧŀȊŘȅ ƴŀ ƳƻǘƻŎȅƪƭŀŎƘ ȊŀƪƻƵŎȊƻƴŜ ŜƎȊŀƳƛƴŜƳΣ{ȊƪƻƭŜƴƛŀ 
ƻŘōȅƱȅ ǎƛť ƴŀ ǘƻǊȊŜ ŎŀǊǘƻŘǊƻƳǳ tƻƭǎƪƛŜƎƻ ½ǿƛŊȊƪǳ aƻǘƻǊƻǿŜƎƻκƻŘŘȊƛŀƱ ǿ .ȅŘƎƻǎȊŎȊȅ ǿ ŘƴƛŀŎƘΥ L ƎǊǳǇŀ 
– 15.06.2013 r., II grupa – 22.06.2013 r., III grupa – 29.06.2013 r.
III etap to 8-godzinne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 
z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego dla 55 funkcjonariuszy jednostek Policji woj. 
ƪǳƧŀǿǎƪƻπǇƻƳƻǊǎƪƛŜƎƻ ǇŜƱƴƛŊŎȅŎƘ ǎƱǳȍōť ƴŀ ǳƭƛŎŀŎƘ ǊŜƎƛƻƴǳΦ
L± ŜǘŀǇ ƻōŜƧƳƻǿŀƱ 10-godzinny kurs w dniu 21.09.2013r. z zakresu udzielania pomocy wraz 
ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛŊ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ŎŜǊǘȅŦƛƪŀǘǳ 9Cw ό9ƳŜǊƎŜƴŎȅ CƛǊǎǘ wŜǎǇƻƴǎŜύΦ 5ƻ ǎȊƪƻƭŜƴƛŀ ȊŀƪǿŀƭƛŦƛƪƻǿŀƴƻ 20 
ƻǎƽōΣ ƪǘƽǊŜ ǳȊȅǎƪŀƱȅ ƴŀƧƭŜǇǎȊŜ ǿȅƴƛƪƛ ƴŀ ŜƎȊŀƳƛƴƛŜ ǿ ǊŀƳŀŎƘ LL ŜǘŀǇǳΦ
± ŜǘŀǇ π Ǉƛƪƴƛƪ ǇǊƻƳǳƧŊŎȅ ƳƻǘƻǇƻȊȅǘȅǿƴŜ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŀ ǿǏǊƽŘ ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ ƻŘōȅƱ ǎƛť 
w dniu 28.09.2013ǊΦ ƴŀ ŎŀǊǘƻŘǊƻƳƛŜ tƻƭǎƪƛŜƎƻ ½ǿƛŊȊƪǳ aƻǘƻǊƻǿŜƎƻ ǿ .ȅŘƎƻǎȊŎȊȅ
±L ŜǘŀǇ π ŘǿǳŘƴƛƻǿŀ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎƧŀ αbƛŜŎƘǊƻƴƛŜƴƛ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȅ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ ς ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƛ 
ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǿȅ ǇƻǇǊŀǿȅ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀέ 
ǿ ƪǘƽǊŜƧ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊȅƭƛ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŎƛŜƭŜ ƪŀŘǊȅ ƪƛŜǊƻǿƴƛŎȊŜƧ YƻƳŜƴŘȅ DƱƽǿƴŜƧ tƻƭƛŎƧƛ ǿ ²ŀǊǎȊŀǿƛŜΣ 16 
Komend Wojewódzkich Policji 
ǿ tƻƭǎŎŜΣ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŎƛŜƭŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅŎƘΣ ǎŀƳƻǊȊŊŘƽǿ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ ƛ ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ 
ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴȅŎƘ Ȋŀ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ƴŀ ŘǊƻƎŀŎƘ ǿ ƪǊŀƧǳΦ

LL aƻǘƻǇƻȊȅǘȅǿƴƛ ς DŘŀƵǎƪ 
24 maja i 7 czerwca 2014 ǿ DŘŀƵǎƪǳ ƻŘōȅƱȅ ǎƛť ǎȊƪƻƭŜƴƛŀ ǘŜƻǊŜǘȅŎȊƴŜΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ǿȊƛťƱƻ ǳŘȊƛŀƱ ƻƪΦ 100 
ƳƻǘƻŎȅƪƭƛǎǘƽǿΦ ½ŀƪǊŜǎ ǘŜƳŀǘȅŎȊƴȅ ǎȊƪƻƭŜƵ ƻōŜƧƳƻǿŀƱΥ ǇƻŘǎǘŀǿȅ ǇǊŀǿƴŜ ǳŘȊƛŜƭŀƴƛŀ ǇƛŜǊǿǎȊŜƧ ǇƻƳƻŎȅΣ 
ǎǇǊŀǿŘȊŜƴƛŜ ǎǘŀƴǳ ƻǎƻōȅ ǇƻǎȊƪƻŘƻǿŀƴŜƧΣ ǇǊƻŎŜŘǳǊť ǿŜȊǿŀƴƛŀ ǎƱǳȍō ǊŀǘǳƴƪƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ ǳŘȊƛŜƭŀƴƛŜ 
pierwszej pomocy adekwatne do stanu osoby poszkodowanej. 20 ƻǎƽōΣ ƪǘƽǊŜ ǳȊȅǎƪŀƱƻ ƴŀƧƭŜǇǎȊŜ ǿȅƴƛƪƛ 
Ȋ ǘŜǎǘǳ ǇǊȊŜǎȊƱƻ Řƻ ƪƻƭŜƧƴŜƎƻ ŜǘŀǇǳΦ hǎƻōȅ ǘŜ ǿ ŘƴƛŀŎƘ 10-21 czerwca 2013r. odbyli 
15πƎƻŘȊƛƴƴŜ ǎȊƪƻƭŜƴƛŜ Ȋ ǇƛŜǊǿǎȊŜƧ ǇƻƳƻŎȅΦ ²ȅƪƱŀŘȅ ǇƻƱŊŎȊƻƴŜ ōȅƱȅ 
Ȋ ǇǊŀƪǘȅƪŊΦ bŀǘƻƳƛŀǎǘ 5 i 6 lipca 2013ǊΦ ƻŘōȅƱ ǎƛť ƻǎǘŀǘƴƛ ŜǘŀǇ ǎȊƪƻƭŜƴƛŀ ǇƻǏǿƛťŎƻƴȅ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛŎȊƴȅƳ 

Druk: MPiPS 3



ŀǎǇŜƪǘƻƳ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŀ ǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿȅƳΦ ¦ŎȊŜǎǘƴƛŎȅ ǎǇƻǘƪŀƴƛŀ ŘƻǿƛŜŘȊƛŜƭƛ ǎƛť ƳΦƛƴΦ ǿ Ƨŀƪƛ ǎǇƻǎƽō 
stereotypy 
ƛ ǳǇǊȊŜŘȊŜƴƛŀ ǿǇƱȅǿŀƧŊ ƴŀ ǿȊŀƧŜƳƴŜ ǊŜƭŀŎƧŜ ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻΣ ƴŀ ŎȊȅƳ ǇƻƭŜƎŀ ȊƧŀǿƛǎƪƻ 
ŦǳǊƛƛ ŘǊƻƎƻǿŜƧ όǊƻŀŘ ǊŀƎŜύ ƻǊŀȊ Ƨŀƪ ǳōƛƽǊ ƳƻǘƻŎȅƪƭƛǎǘƽǿ ƳƻȍŜ ƻŘŘȊƛŀƱȅǿŀŏ ƴŀ ƛŎƘ ȊŀŎƘƻǿŀƴƛŜΦ 
aƻǘƻŎȅƪƭƛǏŎƛ ōƛƻǊŊŎȅ ǳŘȊƛŀƱ ǿ ǇǊƻƧŜƪŎƛŜ aƻǘƻǇƻȊȅǘȅǿƴƛΦǇƭ ǇǊȊȅǎǘŊǇƛƭƛ Řƻ ŜƎȊŀƳƛƴǳ Ȋ ǳŘȊƛŜƭŀƴƛŀ 
ǇƛŜǊǿǎȊŜƧ ǇƻƳƻŎȅΦ /ŜǊǘȅŦƛƪŀǘ 9ƳŜǊƎŜƴŎȅ CƛǊǎǘ wŜǇƻƴǎŜ ό9CwύΣ ƻ ƪǘƽǊȅ ǎǘŀǊŀƧŊ ǎƛť ƳƻǘƻŎȅƪƭƛǏŎƛ 
ǇǊŜŦŜǊƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜȊ ǇǊŀŎƻŘŀǿŎƽǿ ƴŀ ǏǿƛŜŎƛŜΣ 
ŀ ǿƛŜƭǳ ƪǊŀƧŀŎƘ ǇƻȊƻǎǘŀƧŜ ƧŜŘȅƴȅƳ ŀƪŎŜǇǘƻǿŀƴȅƳ Řƭŀ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŀ ǳƳƛŜƧťǘƴƻǏŎƛ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ǇƛŜǊǿǎȊŜƧ 
pomocy dokumentem.

5ύ wŜŀƭƛȊŀŎƧŀ ǇǊƻƎǊŀƳǳ α.9½tL9/½bL9 ς /I/9 {LB À¸0Ηέ
α.9½tL9/½bL9 ς /I/9 {LB À¸0Ηέ ǘƻ ƻƎƽƭƴƻǇƻƭǎƪƛ ǇǊƻƎǊŀƳ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ǇǊȊŜŘŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǇƻǇǊȊŜȊ 
ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť ǎŜƳƛƴŀǊƛƽǿ ǇǊƻǇŀƎǳƧŊŎȅŎƘ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻΦ tǊȊȅ 
ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛǳ ǘŜŎƘƴƛƪƛ ƳǳƭǘƛƳŜŘƛŀƭƴŜƧ ǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴŜ ǎŊ ǘǊŜǏŎƛ ǎƱǳȍŊŎŜ ǇƻƎƱťōƛŀƴƛǳ ǏǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛ 
ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊŀƎǊƻȍŜƵ ǿȅƴƛƪŀƧŊŎȅŎƘ Ȋ ƴƛŜǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǎƛť Řƻ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ ŀ 
ǘŀƪȍŜ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŀƴŜ ǎŊ ǎƪǳǘƪƛ ōǊŀǿǳǊȅΣ ƭŜƪƪƻƳȅǏƭƴƻǏŎƛ ƛ ōǊŀƪǳ ǿȅƻōǊŀȋƴƛΦ ²ǎƪŀȊǳƧŜ ƴŀ ǇǊȊȅŎȊȅƴȅ 
ǿȅǇŀŘƪƽǿ ƻǊŀȊ ǇǊȊŜƪŀȊǳƧŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ƴŀ ŘǊƻƎŀŎƘ ǊŜƎƛƻƴǳΦ ¦ŎȊŜǎǘƴƛŎȅ 
ǎŜƳƛƴŀǊƛƽǿ ƳŀƧŊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǎǇǊŀǿŘȊŜƴƛŀ ǎǿƻƧŜƧ ǿƛŜŘȊȅ ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ ȊƴŀƧƻƳƻǏŎƛ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ǊǳŎƘǳ 
ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ ōƛƻǊŊŎ ǳŘȊƛŀƱ 
ǿ ƪƻƴƪǳǊǎŀŎƘΦ {ŜƳƛƴŀǊƛŀ ƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴŜ ǎŊ Ȋ ǳŘȊƛŀƱŜƳ tƻƭƛŎƧƛ ƻǊŀȊ tǊȊŜŘǎǘŀǿƛŎƛŜƭƛ ƛƴƴȅŎƘ ƭƻƪŀƭƴȅŎƘ 
ƛƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ŘȊƛŀƱŀƧŊŎȅŎƘ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ǇƻǇǊŀǿȅ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǘƧΦ ²ƻƧŜǿƽŘȊƪƛŜ hǏǊƻŘƪƛ wǳŎƘǳ 5ǊƻƎƻǿŜƎƻΣ 
²ƻƧŜǿƽŘȊƪƛŜ wŀŘȅ .ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ wǳŎƘǳ 5ǊƻƎƻǿŜƎƻΣ ²ƻƧŜǿƽŘȊƪƛŜ LƴǎǇŜƪŎƧŜ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘǳ 5ǊƻƎƻǿŜƎƻΦ 
5ǊǳƎŊ ŎȊťǏŏ ǎŜƳƛƴŀǊƛǳƳ ǎǘŀƴƻǿƛ ǘŜƳŀǘȅŎȊƴȅ ǿȅǎǘťǇ ŀǊǘȅǎǘȅŎȊƴȅΦ ² 2013 roku zrealizowano 89 
ǎǇƻǘƪŀƵΣ ƪǘƽǊŜ ȊƎǊƻƳŀŘȊƛƱȅ ƻƪΦ 65 tys. uczestników.
{ŜƳƛƴŀǊƛŀ ƻŘōȅƱȅ ǎƛť ǿ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ƳƛŀǎǘŀŎƘΥ
 
Augustów
.ŜƱŎƘŀǘƽǿ
.ƛŀƱȅǎǘƻƪ
.ƛŜƭǎƪƻπ.ƛŀƱŀ
Bydgoszcz
/ƘŜƱƳ
/ƘƻŘȊƛŜȍ
Chojnice
Chrzanów
Cieszyn
/ȊťǎǘƻŎƘƻǿŀ
9Ʊƪ
DŘŀƵǎƪ
DƱǳōŎȊȅŎŜ
Gniezno
DǊǳŘȊƛŊŘȊ
Hrubieszów
LƴƻǿǊƻŎƱŀǿ
Jarocin
WŀǎǘǊȊťōƛŜ ½ŘǊƽƧ
Kalisz
Katowice
YťŘȊƛŜǊȊȅƴπYƻȋƭŜ
YťǇƴƻ
Kielce
YƱƻŘȊƪƻ
YƻƱƻōǊȊŜƎ
Konin
Koszalin
YƻǏŎƛŀƴ
Kraków
Krotoszyn
Legnica
Leszno
Lublin
_ƻƳȍŀ
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Mielec
aȅǏƭŜƴƛŎŜ
bƻǿȅ {ŊŎȊ
Nysa
Opoczno
Opole
hǎǘǊƻǿƛŜŎ |ǿƛťǘƻƪǊȊȅǎƪƛ
Ostrów Wielkopolski
Ostrzeszów
hǏǿƛťŎƛƳ 
tƛƱŀ
Piotrków Trybunalski
tƱƻŎƪ
tƻȊƴŀƵ
tǳƱŀǿȅ
Racibórz
Radom
Radomsko
Rybnik
Rzeszów
Sanok
Siedlce
Siedlce
Sieradz
{ƱǳǇǎƪ
Sochaczew
Stalowa Wola 
{ǳǿŀƱƪƛ
Szczecin
Szczytno
Tarnobrzeg 
Tarnów
¢ƻǊǳƵ
Wadowice
²ŀƱōǊȊȅŎƘ
Warszawa
²ƱƻŎƱŀǿŜƪ
²ǊƻŎƱŀǿ
²ǊƻŎƱŀǿ
½ŀƳƻǏŏ
Zawiercie
ÀȅǊŀǊŘƽǿ
ÀȅǿƛŜŎ
 

tǊƻƎǊŀƳ ŎȊťǏŎƛ ǎȊƪƻƭŜƴƛƻǿŜƧ α.9½tL9/½bL9 ς /I/9 {LB À¸0Ηέ
1Φ .ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿȅƳ Ƨŀƪƻ ǇǊƻōƭŜƳ ǎǇƻƱŜŎȊƴȅ ƛ ŜƪƻƴƻƳƛŎȊƴȅΦ
2. Przyczyny i skutki wypadków drogowych.
3Φ !ƴŀƭƛȊŀ ȊŀŎƘƻǿŀƵ ǳŎȊŜǎǘƴƛƪƽǿ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻΦ
4. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.
5Φ bƛŜǘǊȊŜȋǿƻǏŏ Ƨŀƪƻ ƧŜŘƴŀ Ȋ ǇǊȊȅŎȊȅƴ ǿȅǇŀŘƪƽǿ ŘǊƻƎƻǿȅŎƘΦ
6Φ tǊƻŦƛƭŀƪǘȅƪŀ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ ǿ ǊŜƎƛƻƴƛŜΦ

E) Promocja elementów odblaskowych 
Cύ ²ǎǇƽƱƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎƧƛ Ȋ ȊŀƪǊŜǎǳ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ǊǳŎƘǳ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻ
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ƴŀƧōƭƛȍǎȊŜ ǎŊǎƛŜŘȊǘǿƻ όƻǎƛŜŘƭŜΣ ŘȊƛŜƭƴƛŎŀΣ ǎƻƱŜŎǘǿƻΣ ǿƛŜǏΣ ǇǊȊȅǎƛƽƱŜƪύ

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

ŎŀƱȅ ƪǊŀƧ

poza granicami kraju

мΦнΦ ½ŀǎƛťƎ ǘŜǊȅǘƻǊƛŀƭƴȅ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜƧ ǇǊȊŜȊ 
ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

нΦмΦ [ƛŎȊōŀ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ ŘȊƛŀƱŀƵ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

70000

100

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
ƛƴƴȅŎƘ όƴƛȍ ǿȅƳƛŜƴƛƻƴȅŎƘ ǿ 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
ƪǘƽǊȅŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ŘȊƛŀƱŀƱŀ

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

оΦмΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǇǊƻǿŀŘȊƛƱŀ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ƴƛŜƻŘǇƱŀǘƴŊ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

пΦмΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǇǊƻǿŀŘȊƛƱŀ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ƻŘǇƱŀǘƴŊ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ

 {ŦŜǊŀ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ Ǉƻȍȅǘƪǳ 
publicznego

tǊȊŜŘƳƛƻǘ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 {ŦŜǊŀ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ Ǉƻȍȅǘƪǳ 
publicznego

tǊȊŜŘƳƛƻǘ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ Numer Kodu (PKD)

ratownictwo i ochrona 
ƭǳŘƴƻǏŎƛ

prowadzenie 
ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƻǏǿƛŀǘƻǿŜƧ 
organizacja seminariów 
ƛ ǎȊƪƻƭŜƵΣ ƪǳǊǎƽǿ 
edukacyjnych 
warsztatów, 
ƪƻƴŦŜǊŜƴŎƧƛΣ ǿǎǇƽƱǇǊŀŎŀ 
z instytucjami 
publicznymi w 
ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ǇƻƭƛŎƧŊΣ 
ǿǎǇƛŜǊŀƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ 
instytucji i organizacji 
odpowiedzialnych za 
ƱŀŘΣ ǇƻǊȊŊŘŜƪ 
ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ƻǊŀȊ 
ƻŎƘǊƻƴť ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ

94.12 Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

мΦ _ŊŎȊƴŀ ƪǿƻǘŀ ǇǊȊȅŎƘƻŘƽǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƻƎƽƱŜƳ όȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ǊŀŎƘǳƴƪƛŜƳ ǿȅƴƛƪƽǿκȊȅǎƪƽǿ ƛ ǎǘǊŀǘύ томΣпрсΦон ȊƱ

ŀύ tǊȊȅŎƘƻŘȅ Ȋ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƴƛŜƻŘǇƱŀǘƴŜƧ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ рмΣтнсΦту ȊƱ

ōύ tǊȊȅŎƘƻŘȅ Ȋ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƻŘǇƱŀǘƴŜƧ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ лΦлл ȊƱ

Ŏύ tǊȊȅŎƘƻŘȅ Ȋ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜƧ рорΣтоуΦмл ȊƱ

d) Przychody finansowe лΦлл ȊƱ

Ŝύ tƻȊƻǎǘŀƱŜ ǇǊȊȅŎƘƻŘȅ мпоΣффмΦпп ȊƱ

лΦлл ȊƱ

лΦлл ȊƱ

лΦлл ȊƱ

мпоΣффмΦпп ȊƱ

нΦоΦ ½Ŝ ȋǊƽŘŜƱ ǇǊȅǿŀǘƴȅŎƘ ƻƎƽƱŜƳΥ ооΣунлΦлл ȊƱ

лΦлл ȊƱ

лΦлл ȊƱ

ооΣунлΦлл ȊƱ

лΦлл ȊƱ

ŀύ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ ŜǳǊƻǇŜƧǎƪƛŎƘ ǿ ǊƻȊǳƳƛŜƴƛǳ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ  ƻ ŦƛƴŀƴǎŀŎƘ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ

Ŏύ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ ōǳŘȍŜǘǳ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ǎŀƳƻǊȊŊŘǳ ǘŜǊȅǘƻǊƛŀƭƴŜƎƻ

ōύ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ ōǳŘȍŜǘǳ ǇŀƵǎǘǿŀ

Řύ ȊŜ ǏǊƻŘƪƽǿ ǇŀƵǎǘǿƻǿȅŎƘ ŦǳƴŘǳǎȊȅ ŎŜƭƻǿȅŎƘ

ŀύ ȊŜ ǎƪƱŀŘŜƪ ŎȊƱƻƴƪƻǿǎƪƛŎƘ

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

Řύ Ȋ ƻŦƛŀǊƴƻǏŎƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ όȊōƛƽǊŜƪ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΣ ƪǿŜǎǘύ

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

рΦмΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǇǊƻǿŀŘȊƛƱŀ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊŊ

Numer Kodu (PKD) tǊȊŜŘƳƛƻǘ ƛ ƻǇƛǎ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ

85.59.B pozaszkolne formy, gdzie indziej 
nieskwalifikowane

58.19.Z ǇƻȊƻǎǘŀƱŀ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ǿȅŘŀǿƴƛŎȊŀ

90.02.Z ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ ǿǎǇƻƳŀƎŀƧŊŎŀ ǿȅǎǘŀǿƛŀƴƛŜ 
ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛŜƵ ŀǊǘȅǎǘȅŎȊƴȅŎƘ

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych мΣлфтΦфл ȊƱ

нΦнΦ ½Ŝ ȋǊƽŘŜƱ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ ƻƎƽƱŜƳΥ мпоΣффмΦпп ȊƱ
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лΦлл ȊƱ

лΦлл ȊƱ

нΦпΦ ½ ƛƴƴȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱ лΦлл ȊƱ

e) ze spadków, zapisów

Ŧύ Ȋ ǿǇƱȅǿƽǿ Ȋ ƳŀƧŊǘƪǳ όǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ǎǇǊȊŜŘŀȍȅ ƭǳō ǿȅƴŀƧƳǳ ǎƪƱŀŘƴƛƪƽǿ ƳŀƧŊǘƪƻǿȅŎƘύ

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

рΦмΦ ²ȅƴƛƪ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƴƛŜƻŘǇƱŀǘƴŜƧ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ рмΣтнсΦту ȊƱ

рΦнΦ ²ȅƴƛƪ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƻŘǇƱŀǘƴŜƧ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ лΦлл ȊƱ

ǿ ǘȅƳΥ ǿȅǎƻƪƻǏŏ ǏǊƻŘƪƽǿ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ ƴŀ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŏ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ нрфΣмсуΦум ȊƱ

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

оΦмΦ {ǘŀƴ ǏǊƻŘƪƽǿ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎȅŎƘ Ȋ м҈ ǇƻŘŀǘƪǳ ŘƻŎƘƻŘƻǿŜƎƻ ƻŘ ƻǎƽō ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘ ƴŀ ǇƛŜǊǿǎȊȅ ŘȊƛŜƵ 
roku sprawozdawczego лΦлл ȊƱ

оΦнΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ ƪǿƻǘȅ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎŜƧ Ȋ м҈ ǇƻŘŀǘƪǳ ŘƻŎƘƻŘƻǿŜƎƻ ƻŘ ƻǎƽō ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘ ǿȅŘŀǘƪƻǿŀƴŜƧ 
ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀǿŎȊȅƳ ƻƎƽƱŜƳ мΣлфтΦфл ȊƱ

оΦоΦ 5ȊƛŀƱŀƴƛŀΣ ƴŀ ƪǘƽǊŜ ǿȅŘŀǘƪƻǿŀƴƻ ǏǊƻŘƪƛ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎŜ Ȋ м҈ ǇƻŘŀǘƪǳ ŘƻŎƘƻŘƻǿŜƎƻ ƻŘ ƻǎƽō ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀǿŎȊȅƳ όǿ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƻǏŎƛ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜ ǿ Ǉƪǘ LLΦмΦмύΣ ƻǊŀȊ ǎȊŀŎǳƴƪƻǿŜ ƪǿƻǘȅ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŜ ƴŀ ǘŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ

оΦпΦ /ŜƭŜ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜΣ ǿ ǊƻȊǳƳƛŜƴƛǳ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ƻ ǇƻŘŀǘƪǳ ŘƻŎƘƻŘƻǿȅƳ ƻŘ ƻǎƽō ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘΣ ǿǎƪŀȊŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ǇƻŘŀǘƴƛƪƽǿ 
ǇƻŘŀǘƪǳ ŘƻŎƘƻŘƻǿŜƎƻ ƻŘ ƻǎƽō ŦƛȊȅŎȊƴȅŎƘΣ ƴŀ ƪǘƽǊŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ ǿȅŘŀǘƪƻǿŀƱŀ ƴŀƧǿƛťŎŜƧ ǏǊƻŘƪƽǿ 
ǇƻŎƘƻŘȊŊŎȅŎƘ Ȋ м҈ ǇƻŘŀǘƪǳ ŘƻŎƘƻŘƻǿŜƎƻ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀǿŎȊȅƳ ǿǊŀȊ Ȋ ǿȅŘŀƴŊ ƪǿƻǘŊ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

пΦмΦ YƻǎȊǘȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀǿŎȊȅƳ ƻƎƽƱŜƳΥ тмуΣфупΦну ȊƱ мΣлфтΦфл ȊƱ

YƻǎȊǘȅ ƻƎƽƱŜƳΥ

² ǘȅƳΥ ǿȅǎƻƪƻǏŏ 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

ŀύ ƪƻǎȊǘȅ Ȋ ǘȅǘǳƱǳ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ƴƛŜƻŘǇƱŀǘƴŜƧ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ

ōύ ƪƻǎȊǘȅ Ȋ ǘȅǘǳƱǳ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ƻŘǇƱŀǘƴŜƧ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ

Ŏύ ƪƻǎȊǘȅ Ȋ ǘȅǘǳƱǳ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜƧ

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

Ŧύ ǇƻȊƻǎǘŀƱŜ ƪƻǎȊǘȅ ƻƎƽƱŜƳ

лΦлл ȊƱ мΣлфтΦфл ȊƱ

лΦлл ȊƱ лΦлл ȊƱ

нтнΣтупΦло ȊƱ

ттпΦфр ȊƱ

ппнΣпмрΦлм ȊƱ

оΣлмлΦнф ȊƱ лΦлл ȊƱ

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Motopozytywni мΣлфтΦфл ȊƱ

1 Motopozytywni мΣлфтΦфл ȊƱ

пΦнΦ YƻǎȊǘȅ ƪŀƳǇŀƴƛƛ ƛƴŦƻǊƳŀŎȅƧƴŜƧ ƭǳō ǊŜƪƭŀƳƻǿŜƧ ȊǿƛŊȊŀƴŜƧ Ȋ ǇƻȊȅǎƪƛǿŀƴƛŜƳ м҈ ǇƻŘŀǘƪǳ 
dochodowego od osób fizycznych

лΦлл ȊƱ

рΦоΦ ²ȅƴƛƪ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜƧ нрфΣмсуΦум ȊƱ

лΦлл ȊƱ

Druk: MPiPS 8



мΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƪƻǊȊȅǎǘŀƱŀ Ȋ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ 
ȊǿƻƭƴƛŜƵ

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

Ȋ ǇƻŘŀǘƪǳ ƻŘ ƴƛŜǊǳŎƘƻƳƻǏŎƛ

Ȋ ǇƻŘŀǘƪǳ ƻŘ ŎȊȅƴƴƻǏŎƛ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴȅŎƘ

Ȋ ƻǇƱŀǘȅ ǎƪŀǊōƻǿŜƧ

Ȋ ƻǇƱŀǘ ǎŊŘƻǿȅŎƘ

Ȋ ƛƴƴȅŎƘ ȊǿƻƭƴƛŜƵΣ ƧŀƪƛŎƘΥ 

нΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƪƻǊȊȅǎǘŀƱŀ Ȋ ǇǊŀǿŀ Řƻ ƴƛŜƻŘǇƱŀǘƴŜƎƻ ƛƴŦƻǊƳƻǿŀƴƛŀ ǇǊȊŜȊ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ 
ǊŀŘƛƻŦƻƴƛƛ ƛ ǘŜƭŜǿƛȊƧƛ ƻ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŜƧ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛ ƴƛŜƻŘǇƱŀǘƴŜƧ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻΣ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ŀǊǘΦ ноŀ 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
ǇƽȋƴΦ ȊƳΦύ

оΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƪƻǊȊȅǎǘŀƱŀ Ȋ ǳǇǊŀǿƴƛŜƴƛŀ Řƻ ƴŀōȅŎƛŀ ƴŀ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ȊŀǎŀŘŀŎƘ 
ǇǊŀǿŀ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ƭǳō ǇǊŀǿŀ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǿƛŜŎȊȅǎǘŜƎƻ ƴƛŜǊǳŎƘƻƳƻǏŎƛ Ȋ Ȋŀǎƻōǳ 
{ƪŀǊōǳ tŀƵǎǘǿŀ ƭǳō ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ǎŀƳƻǊȊŊŘǳ ǘŜǊȅǘƻǊƛŀƭƴŜƎƻΣ  ƭǳō ȊŀǿŀǊƱŀ ƴŀ 
ǇǊŜŦŜǊŜƴŎȅƧƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ Ȋ ǇƻŘƳƛƻǘŀƳƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅƳƛ ǳƳƻǿȅ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀΣ 
ƴŀƧƳǳΣ ŘȊƛŜǊȍŀǿȅ ƭǳō ǳȍȅŎȊŜƴƛŀ ƛ ǇǊȊȅǎƱǳƎǳƧŜ ƧŜƧ w odniesieniu do tych 
ƴƛŜǊǳŎƘƻƳƻǏŎƛ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ǇǊŀǿƻΥ

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

ǿƱŀǎƴƻǏŏ

ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŜ ǿƛŜŎȊȅǎǘŜ

najem

ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŜ

ǳȍȅŎȊŜƴƛŜ

ŘȊƛŜǊȍŀǿŀ

ƴƛŜ ƪƻǊȊȅǎǘŀƱŀ

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

3.0 osób

мΦнΦ tǊȊŜŎƛťǘƴŀ ƭƛŎȊōŀ ȊŀǘǊǳŘƴƛƻƴȅŎƘ ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǎǘƻǎǳƴƪǳ ǇǊŀŎȅ ǿ ǇǊȊŜƭƛŎȊŜƴƛǳ ƴŀ 
ǇŜƱƴŜ Ŝǘŀǘȅ
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

2.3 etatów

25.0 osóbмΦоΦ [ƛŎȊōŀ ƻǎƽō ǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǏǿƛŀŘŎȊŊŎȅŎƘ ǳǎƱǳƎƛ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜƧ

2. Członkowie

нΦмΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǇƻǎƛŀŘŀ ŎȊƱƻƴƪƽǿ

0.00 osób fizycznych
нΦнΦ [ƛŎȊōŀ ŎȊƱƻƴƪƽǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǿƎ ǎǘŀƴǳ ƴŀ ƻǎǘŀǘƴƛ ŘȊƛŜƵ Ǌƻƪǳ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀǿŎȊŜƎƻ

0.00 osób prawnych

Ȋ ǇƻŘŀǘƪǳ ƻŘ ǘƻǿŀǊƽǿ ƛ ǳǎƱǳƎ

ƴƛŜ ƪƻǊȊȅǎǘŀƱŀ

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

оΦмΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ƪƻǊȊȅǎǘŀƱŀ ȊŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƵ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ǿƻƭƻƴǘŀǊƛǳǎȊȅ
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

оΦнΦ [ƛŎȊōŀ ǿƻƭƻƴǘŀǊƛǳǎȊȅ ǿȅƪƻƴǳƧŊŎȅŎƘ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ƻƪǊŜǎ ƪǊƽǘǎȊȅ ƴƛȍ ол 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

ŀύ ŎȊƱƻƴƪƻǿƛŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ƻǎƻōȅ ǏǿƛŀŘŎȊŊŎŜ ǳǎƱǳƎƛ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ 
ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜƧΣ ŎȊƱƻƴƪƻǿƛŜ ƻǊƎŀƴǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻ

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

мΦ_ŊŎȊƴŀ ƪǿƻǘŀ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƵ όōǊǳǘǘƻύ ǿȅǇƱŀŎƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀǿŎȊȅƳ 196,982.91 zł

ŀύ Ȋ ǘȅǘǳƱǳ ǳƳƽǿ ƻ ǇǊŀŎť

- wynagrodzenie zasadnicze

120,377.91 zł

120,377.91 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

π ƛƴƴŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ 0.00 zł

ōύ Ȋ ǘȅǘǳƱǳ ǳƳƽǿ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴȅŎƘ 76,605.00 zł

нΦ _ŊŎȊƴŀ ƪǿƻǘŀ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƵ ǿȅǇƱŀŎƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƻƳ ƻǊŀȊ ƻǎƻōƻƳ 
ǏǿƛŀŘŎȊŊŎȅƳ ǳǎƱǳƎƛ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜƧΣ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŊ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛŊ 
Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ

139,568.22 zł

w 
tym:

ŀύ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŊ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛŊ ƻŘǇƱŀǘƴŊ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ 0.00 zł

ōύ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŊ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛŊ ƴƛŜƻŘǇƱŀǘƴŊ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ 139,568.22 zł

оΦ _ŊŎȊƴŀ ƪǿƻǘŀ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƵ ǿȅǇƱŀŎƻƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧť ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƻƳ ƻǊŀȊ ƻǎƻōƻƳ 
ǏǿƛŀŘŎȊŊŎȅƳ ǳǎƱǳƎƛ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜƧ ǿ ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ǇǊƻǿŀŘȊƻƴŊ ŘȊƛŀƱŀƭƴƻǏŎƛŊ 
ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊŊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ

77,428.15 zł

0.00 osób

оΦоΦ [ƛŎȊōŀ ǿƻƭƻƴǘŀǊƛǳǎȊȅ ǿȅƪƻƴǳƧŊŎȅŎƘ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ƻƪǊŜǎ od 30 dni do 6 
ƳƛŜǎƛťŎȅ
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

ŀύ ŎȊƱƻƴƪƻǿƛŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ƻǎƻōȅ ǏǿƛŀŘŎȊŊŎŜ ǳǎƱǳƎƛ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ 
ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜƧΣ ŎȊƱƻƴƪƻǿƛŜ ƻǊƎŀƴǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻ

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
оΦпΦ [ƛŎȊōŀ ǿƻƭƻƴǘŀǊƛǳǎȊȅ ǿȅƪƻƴǳƧŊŎȅŎƘ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƴŀ ǊȊŜŎȊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǇǊȊŜȊ ƻƪǊŜǎ ŘƱǳȍǎȊȅ ƴƛȍ с 
ƳƛŜǎƛťŎȅ
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

ŀύ ŎȊƱƻƴƪƻǿƛŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǇǊŀŎƻǿƴƛŎȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ƻǎƻōȅ ǏǿƛŀŘŎȊŊŎŜ ǳǎƱǳƎƛ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ 
ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜƧΣ ŎȊƱƻƴƪƻǿƛŜ ƻǊƎŀƴǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻ

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 10



пΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ przeciętnego ƳƛŜǎƛťŎȊƴŜƎƻ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŀ όōǊǳǘǘƻύ ǿȅǇƱŀŎƻƴŜƎƻ ŎȊƱƻƴƪƻƳ ƻǊƎŀƴǳ 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǿƭƛŎȊŀƧŊŎ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŜ ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜΣ ƴŀƎǊƻŘȅΣ ǇǊŜƳƛŜ ƛ ƛƴƴŜ 
ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜ
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

6,221.49 zł

рΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ przeciętnego ƳƛŜǎƛťŎȊƴŜƎƻ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŀ όōǊǳǘǘƻύ ǿȅǇƱŀŎƻƴŜƎƻ ŎȊƱƻƴƪƻƳ ƻǊƎŀƴǳ 
ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƭǳō ƴŀŘȊƻǊǳΣ ǿƭƛŎȊŀƧŊŎ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŜ ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜΣ ƴŀƎǊƻŘȅΣ ǇǊŜƳƛŜ ƛ ƛƴƴŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

сΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ przeciętnego ƳƛŜǎƛťŎȊƴŜƎƻ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŀ όōǊǳǘǘƻύ ǿȅǇƱŀŎƻƴŜƎƻ ŎȊƱƻƴƪƻƳ ƛƴƴȅŎƘΣ 
ƴƛȍ ƻǊƎŀƴǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻΣ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƭǳō ƴŀŘȊƻǊǳΣ ƻǊƎŀƴƽǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǿƭƛŎȊŀƧŊŎ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŜ 
ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜΣ ƴŀƎǊƻŘȅΣ ǇǊŜƳƛŜ ƛ ƛƴƴŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜ
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

тΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ przeciętnego ƳƛŜǎƛťŎȊƴŜƎƻ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŀ όōǊǳǘǘƻύ ǿȅǇƱŀŎƻƴŜƎƻ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƻƳ 
ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǿƭƛŎȊŀƧŊŎ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŜ ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜΣ ƴŀƎǊƻŘȅΣ ǇǊŜƳƛŜ ƛ ƛƴƴŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀΣ ƻǊŀȊ ƻǎƻōƻƳ 
ǏǿƛŀŘŎȊŊŎȅƳ ǳǎƱǳƎƛ na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

6,383.75 zł

уΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ najwyższego ƳƛŜǎƛťŎȊƴŜƎƻ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŀ όōǊǳǘǘƻύ ǿȅǇƱŀŎƻƴŜƎƻ ŎȊƱƻƴƪƻƳ ƻǊƎŀƴǳ 
ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻΣ ǿƭƛŎȊŀƧŊŎ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŜ ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜΣ ƴŀƎǊƻŘȅΣ ǇǊŜƳƛŜ ƛ ƛƴƴŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ 
umowy cywilnoprawne

6,360.00 zł

фΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ najwyższego ƳƛŜǎƛťŎȊƴŜƎƻ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŀ όōǊǳǘǘƻύ ǿȅǇƱŀŎƻƴŜƎƻ ŎȊƱƻƴƪƻƳ ƻǊƎŀƴǳ 
ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƭǳō ƴŀŘȊƻǊǳΣ ǿƭƛŎȊŀƧŊŎ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŜ ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜΣ ƴŀƎǊƻŘȅΣ ǇǊŜƳƛŜ ƛ ƛƴƴŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

мнΦ 5ƻŘŀǘƪƻǿŜ ǳǿŀƎƛ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƵ
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Kwota 13576,00 to wartość rachunku do umowy o dzieło, 
realizowanej przez kilka miesięcy.  

мΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǳŘȊƛŜƭŀƱŀ ǇƻȍȅŎȊŜƪ ǇƛŜƴƛťȍƴȅŎƘ

нΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ ǳŘȊƛŜƭƻƴȅŎƘ ǇƻȍȅŎȊŜƪ ǇƛŜƴƛťȍƴȅŎƘ лΦлл ȊƱ

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

мΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƱŀ ȊŀŘŀƴƛŀ ȊƭŜŎƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴȅ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ǎŀƳƻǊȊŊŘǳ ǘŜǊȅǘƻǊƛŀƭƴŜƎƻ

нΦ LƴŦƻǊƳŀŎƧŀ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ƎƱƽǿƴȅŎƘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ȊŀŘŀƵ ƛ ƪǿƻǘ ŘƻǘŀŎƧƛ ƻǘǊȊȅƳŀƴȅŎƘ ƴŀ ƛŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania bŀȊǿŀ ƻǊƎŀƴǳ ǳŘȊƛŜƭŀƧŊŎŜƎƻ ŘƻǘŀŎƧƛ Kwota

млΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ najwyższego ƳƛŜǎƛťŎȊƴŜƎƻ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŀ όōǊǳǘǘƻύ ǿȅǇƱŀŎƻƴŜƎƻ ŎȊƱƻƴƪƻƳ ƛƴƴȅŎƘΣ 
ƴƛȍ ƻǊƎŀƴǳ ȊŀǊȊŊŘȊŀƧŊŎŜƎƻΣ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƭǳō ƴŀŘȊƻǊǳΣ ƻǊƎŀƴƽǿ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǿƭƛŎȊŀƧŊŎ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŜ 
ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜΣ ƴŀƎǊƻŘȅΣ ǇǊŜƳƛŜ ƛ ƛƴƴŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ƻǊŀȊ ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜ

0.00 zł

ммΦ ²ȅǎƻƪƻǏŏ najwyższego ƳƛŜǎƛťŎȊƴŜƎƻ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŀ όōǊǳǘǘƻύ ǿȅǇƱŀŎƻƴŜƎƻ ǇǊŀŎƻǿƴƛƪƻƳ 
ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛΣ ǿƭƛŎȊŀƧŊŎ ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŜ ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜΣ ƴŀƎǊƻŘȅΣ ǇǊŜƳƛŜ ƛ ƛƴƴŜ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀΣ ƻǊŀȊ 
ǿȅƴŀƎǊƻŘȊŜƴƛŀ ǿȅǇƱŀŎƻƴŜƎƻ ƻǎƻōƻƳ ǏǿƛŀŘŎȊŊŎȅƳ ǳǎƱǳƎƛ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǳƳƻǿȅ ŎȅǿƛƭƴƻǇǊŀǿƴŜƧ

13,576.00 zł

оΦ {ǘŀǘǳǘƻǿŀ ǇƻŘǎǘŀǿŀ ǇǊȊȅȊƴŀƴƛŀ ǇƻȍȅŎȊŜƪ ǇƛŜƴƛťȍƴȅŎƘ

Druk: MPiPS 11



оΦ ² ƻƪǊŜǎƛŜ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀǿŎȊȅƳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƱŀ ȊŀŘŀƴƛŀ ȊƭŜŎƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ƻǊƎŀƴȅ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƧƛ 
ǊȊŊŘƻǿŜƧ ƭǳō ǇŀƵǎǘǿƻǿŜ ŦǳƴŘǳǎȊŜ ŎŜƭƻǿŜ

пΦ LƴŦƻǊƳŀŎƧŀ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ȊŀŘŀƵ ƛ ƪǿƻǘ ŘƻǘŀŎƧƛ ƻǘǊȊȅƳŀƴȅŎƘ ƴŀ ƛŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

мΦ ² ƻƪǊŜǎƛŜ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀǿŎȊȅƳ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƱŀ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŀ ǇǳōƭƛŎȊƴŜ

нΦ LƴŦƻǊƳŀŎƧŀ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǊŜŀƭƛȊƻǿŀƴȅŎƘ ȊŀƳƽǿƛŜƵ ƛ ƪǿƻǘ ƻǘǊȊȅƳŀƴȅŎƘ ƴŀ ƛŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

мΦ ²ȅƪŀȊ ǎǇƽƱŜƪΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǇƻǎƛŀŘŀ Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ нл҈ ǳŘȊƛŀƱƽǿ ƭǳō ŀƪŎƧƛ ǿ ƪŀǇƛǘŀƭŜ ȊŀƪƱŀŘƻǿȅƳ ƭǳō Ŏƻ ƴŀƧƳƴƛŜƧ нл҈ 
ƻƎƽƭƴŜƧ ƭƛŎȊōȅ ƎƱƻǎƽǿ ǿ ƻǊƎŀƴƛŜ ǎǘŀƴƻǿƛŊŎȅƳ ǎǇƽƱƪƛ

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

пΦ hǊƎŀƴƛȊŀŎƧŀ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛƱŀ ōŀŘŀƴƛŜ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƴƛŀ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜƎƻ ƴŀ ǇƻŘǎǘŀǿƛŜ ǳǎǘŀǿȅ Ȋ Řƴƛŀ нф 
ǿǊȊŜǏƴƛŀ мффп ǊΦ ƻ ǊŀŎƘǳƴƪƻǿƻǏŎƛ ό5ȊΦ ¦Φ Ȋ нллф ǊΦ bǊ мрнΣ ǇƻȊΦ мнноΣ Ȋ ǇƽȋƴΦ ȊƳΦύ ƭǳō 
ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀ aƛƴƛǎǘǊŀ Cƛƴŀƴǎƽǿ Ȋ Řƴƛŀ но ƎǊǳŘƴƛŀ нллп ǊΦ ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ƻōƻǿƛŊȊƪǳ ōŀŘŀƴƛŀ 
ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƵ ŦƛƴŀƴǎƻǿȅŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ Ǉƻȍȅǘƪǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƎƻ ό5ȊΦ ¦Φ bǊ нурΣ ǇƻȊΦ нурнύ

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

/ȊȅǘŜƭƴȅ ǇƻŘǇƛǎ ƻǎƻōȅ ǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜƧ 
ƭǳō ǇƻŘǇƛǎȅ ƻǎƽō ǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴȅŎƘ Řƻ 
ǎƪƱŀŘŀƴƛŀ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƵ ǿƻƭƛ ǿ ƛƳƛŜƴƛǳ 

organizacji

Jacek Zalewski - Prezes Zarządu 
Agata Wróblewska - Wiceprezes 

Zarządu, Dyrektor 5ŀǘŀ ǿȅǇŜƱƴƛŜƴƛŀ ǎǇǊŀǿƻȊŘŀƴƛŀ

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp bŀȊǿŀ ǎǇƽƱƪƛ {ƛŜŘȊƛōŀ ǎǇƽƱƪƛ ҈ ǳŘȊƛŀƱƽǿ 
lub akcji w 

kapitale

҈ ǳŘȊƛŀƱǳ ǿ ƻƎƽƭƴŜƧ 
ƭƛŎȊōƛŜ ƎƱƻǎƽǿ

Lp hǊƎŀƴ ƪƻƴǘǊƻƭǳƧŊŎȅ Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania bŀȊǿŀ ƻǊƎŀƴǳ ǳŘȊƛŜƭŀƧŊŎŜƎƻ ŘƻǘŀŎƧƛ Kwota

1 "Promowanie 
motopozytywnych 
ȊŀŎƘƻǿŀƵ ǿǏǊƽŘ 
ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ŘǊƽƎ π 
Motopozytywni"

poprawa wzajemnych relacji 
ƳƛťŘȊȅ ǊƽȍƴȅƳƛ ǳŎȊŜǎǘƴƛƪŀƳƛ 
ruchu drogowego

aƛƴƛǎǘǊŜƳ tǊŀŎȅ ƛ tƻƭƛǘȅƪƛ {ǇƻƱŜŎȊƴŜƧ мпоΣффмΦпп ȊƱ

Druk: MPiPS 12


