
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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 2022-09-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. BRATYSŁAWSKA Nr domu 6A Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 94-035 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 535877779

Nr faksu E-mail sloniklodz@gmail.com Strona www www.parkinsonowcy.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-01-31

2007-04-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10030990600000 6. Numer KRS 0000273267

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jacek Norbert prezes TAK

Bogusław Białek wiceprezes TAK

Juliusz Adamski sekretarz TAK

Maria Kulazińska skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Tądel przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krystyna Baranowicz członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Brodalko członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA I ICH RODZIN SŁONIK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym Stowarzyszeniu były zajęcia logopedyczne. Miały na celu 
powstrzymanie dalszego rozwoju zaburzeń mowy pojawiających się w przebiegu choroby Parkinsona. Terapia 
logopedyczna nie wpływa na przebieg choroby, ale jest niezbędna do zachowania przez pacjenta zdolności do 
normalnego funkcjonowania. Poszczególne rezultaty które osiągnięto to: przywrócono poprawne wzorce oddychania, 
zwiększono kontrolę nad oddechem, -  zmniejszyło się napięcie mięśni twarzy, poprawiła się koordynacja oddechu i 
fonacji, -zachowano sprawność ruchową warg i języka, -zachowano melodyjność wypowiedzi,-wypracowano nawyk 
systematycznego wykonywania ćwiczeń, - poprawiła się wyrazistość wypowiedzi, -usprawniono sposoby 
komunikowania się z otoczeniem - zachowano sprawności uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, - 
przygotowano osoby chore do samodzielnego wykonywania ćwiczeń logopedycznych w warunkach domowych. 
Wysokie kwalifikacje logopedy zagwarantowały prawidłową realizację zajęć. Zrealizowane działanie 
charakteryzowało się dużą przydatnością z punktu widzenia adresatów zwłaszcza w aspekcie społecznym. Do 
trwałych rezultatów , przeprowadzonych zajęć należy zaliczyć zdobycie wiedzy na temat samodzielnego 
wykonywania ćwiczeń.
Zajęcia odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia podczas poniedziałkowych spotkań. Rehabilitacja i fizykoterapia 
odbywała się w CREATORŻE- Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji NZOZ. Regularny udział w zajęciach rehabilitacji 
ruchowej zmniejsza skutki choroby podstawowej. Korzystnie wpływa na stan psychiczny, ogranicza bóle 
towarzyszące chorobie. poprawia równowagę i chód, utrzymuje prawidłową sylwetkę ciała oraz opóźnia wystąpienie 
zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa., na które osoby  z chorobą Parkinsona są szczególnie narażone. Ruch 
pomaga w zwalczaniu zaparć i jest potrzebny dla prawidłowego działania układu krążenia i układu oddechowego. 
Rehabilitacja odbywała się w trybie ambulatoryjnym , w trybie stacjonarnym w domu. W obecnym stanie organizacji 
opieki zdrowotnej publiczna służba zdrowia nie jest w stanie zapewnić wystarczającej rehabilitacji jak na potrzeby 
osób z chorobą Parkinsona. Konieczne jest korzystanie z wizyt prywatnych . dotyczy to szczególnie osób 
unieruchomionych w domu. Członkowie Stowarzyszenia korzystali również z zabiegów fizykoterapii. W większości 
członkowie zadowoleni są z masażu, ultradźwięków, wirówki wodnej, jonoforezy. Różnie znoszą solux, pole 
magnetyczne, diadynamic, krioterapię. Trzeba próbować wszystkich metod, ponieważ  reakcja na fizykoterapię jest 
indywidualna, a efekty mogą okazać się korzystne. Zabiegi wykonywane były pod fachową opieką fizjoterapeutów 
Ośrodka CREATOR.  Dnia 11 kwietnia jest to dla nas szczególna data. w tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień z chorobą Parkinsona.
Z tej okazji nasze spotkania mają szczególną wagę. Opłacamy mszę, która jest celebrowana ze szczególną oprawą 
dla nas chorych.
W czerwcu 2021 roku w Ośrodku Dobry Brat w Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjnym zorganizowany był turnus dla 
30 osób z całej Polski. Chorzy mieszkali w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych, z których każdy miał osobną 
łazienkę , TV, telefon i wi-fi. Wszystkie pokoje dysponują balkonami,  z których roztacza się piękny widok na jezioro 
Kałębie i Bory Tucholskie. Posiłki wydawane są w stołówce, a w Kawiarni po Strzechą podawane są pyszne desery. 
Organizatorzy zapewniają gościom dodatkowe atrakcje: wieczorki taneczne z muzyką na żywo, ogniska z 
pieczeniem kiełbasek, wieczorki z humorem lub poezją. Ciekawy jest też region i folklor. Organizowany jest Dzień 
Kociewski z regionalną kuchnią i kapelą ludową na żywo. Są piesze i rowerowe wycieczki po okolicy. Na plaży i przy 
kąpielisku korzystamy ze sprzętu pływającego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Łowimy ryby. 
W październiku Zarząd Stowarzyszenia zorganizował wyjazd do lasu do rancza w dolinie Ślądkowice. Przejazd 
autokarem, spacer, obiad w gospodarstwie agroturystycznym. Pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
W Święta Bożego Narodzenia Zarząd zorganizował Wigilię.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

60

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Rehabilitacja logopedyczna
2. Rehabilitacja i fizykoterapia
3. Światowy Dzień osób chorych na Parkinsona
4. Turnus rehabilitacyjny w  Ośrodku Dobry Brat
5. Wypad jednodniowy na spacer do gospodarstwa 
agroturystycznego
1. Terapia logopedyczna nie wpływa na przebieg 
choroby ale jest niezbędna do zachowanie przez 
pacjenta zdolności do normalnego funkcjonowania. 
Trudności w mówieniu mogą narastać w miarę postępu 
choroby. Poszczególne rezultaty które można osiągnąć 
to:  przywrócić poprawne wzorce oddychania, zwiększyć 
kontrolę nad oddechem, zmniejszyć napięcie mięśni 
twarzy, poprawić koordynację oddechu i fonacji, 
zachować sprawność  ruchową warg i języka, zachować 
melodyjność wypowiedzi, wypracować nawyk 
systematycznego wykonywania ćwiczeń, poprawić 
wyrazistość wypowiedzi, usprawnić sposoby 
komunikowania się z otoczeniem, zachować sprawność 
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, 
przygotować osoby chore do samodzielnego 
wykonywania ćwiczeń logopedycznych w warunkach 
domowych. W zajęciach z terapii logopedycznej 
uczestniczyło ok 30 członków  stowarzyszenia 
dotkniętych chorobą Parkinsona.  Zajęcia trwały cały rok 
z wykluczeniem dni okresu pandemii, odbywały się w 
siedzibie stowarzyszenia, w Miejskiej Strefie Kultury w 
Ośrodku Karolew przy ul. Bratysławskiej 6a. z części 
grupy wybrano pięć osób które wymagały uczestnictwa 
w terapii indywidualnej , w terapii u chorego w domu.

4 500,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 22 259,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 22 259,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1 840,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13 957,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9 068,21 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

7 792,57 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 216,98 zł

0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 14 009,55 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 8 249,85 zł
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1 Udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej w warunkach ambulatoryjnych w przychodni CREATOR - 
Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji NZOZ, jak i w trybie stacjonarnym. Podstawowym celem terapii 
jest praca nad funkcja , której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to , co jest ważne w 
tradycyjnym postepowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu. Rehabilitacja 
zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony 
ciała. Umożliwia pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego 
działania. Regularny udział w zajęciach rehabilitacji ruchowej zmniejsza skutki choroby 
podstawowej. Korzystnie wpływa na stan psychiczny, ogranicza bóle towarzyszące chorobie, 
poprawia równowagę i chód, utrzymuje prawidłową sylwetkę ciała oraz opóźnia wystąpienie 
zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, na które osoby z chorobą Parkinsona są szczególnie 
narażone. Ruch pomaga w zwalczaniu zaparć i jest potrzebny do prawidłowego działania układu 
krążenia i układu oddechowego. W obecnym stanie organizacji opieki zdrowotnej publiczna służba 
zdrowia nie jest w stanie zapewnić wystarczającej rehabilitacji jak na potrzeby osób z chorobą 
Parkinsona. Konieczne jest korzystanie z wizyt prywatnych. Dotyczy to szczególnie osób 
unieruchomionych w domu. Zabiegi fizykoterapii są różnie tolerowane w chorobie Parkinsona. W 
większości przypadków pacjenci są zadowoleni z masażu, ultradźwięków , basenu, wirówki 
wodnej, jonoforezy.

5 199,21 zł

2 W czerwcu 2021 roku w Ośrodku Dobry Brat w Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjnym 
zorganizowany był turnus dla 30 osób z całej Polski. Chorzy mieszkali w pokojach jedno-, dwu- lub 
trzyosobowych, z których każdy miał osobną łazienkę , TV, telefon i wi-fi. Wszystkie pokoje 
dysponują balkonami,  z których roztacza się piękny widok na jezioro Kałębie i Bory Tucholskie. 
Posiłki wydawane są w stołówce, a w Kawiarni po Strzechą podawane są pyszne desery. 
Organizatorzy zapewniają gościom dodatkowe atrakcje: wieczorki taneczne z muzyką na żywo, 
ogniska z pieczeniem kiełbasek, wieczorki z humorem lub poezją. Ciekawy jest też region i folklor. 
Organizowany jest Dzień Kociewski z regionalną kuchnią i kapelą ludową na żywo. Są piesze i 
rowerowe wycieczki po okolicy. Na plaży i przy kąpielisku korzystamy ze sprzętu pływającego 
przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Łowimy ryby. 
W październiku Zarząd Stowarzyszenia zorganizował wyjazd do lasu do rancza w dolinie 
Ślądkowice. Przejazd autokarem, spacer, obiad w gospodarstwie agroturystycznym. Pieczenie 
kiełbasek przy ognisku. Centrum jest pięknie położone w samym sercu Borów Tucholskich, na 
Kociewiu, około 2 km od osady Osiek. Centrum leży nad największym w powiecie starogardzkim 
jeziorem Kałębie. Na terenie gminy znajdują się aż cztery rezerwaty przyrody: Udzierz, Zdrójno, 
Krzywe Koło, Czapli Wierch. Są one niezmiernie interesujące zarówno pod względem 
krajobrazowym jak i unikatowej roślinności oraz chronionych gatunków zwierząt.

2 724,00 zł

3 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Zakupiony sprzęt dla osób z chorobą Parkinsona dostosowany 
jest  do ich występujących dolegliwości. Pogorszenie sprawności ruchowej. Ruchy ręki lub nogi, 
najczęściej po jednej stronie ciała, stają się spowolniałe, mniej zgrabne, z towarzyszącym 
uczuciem sztywności mięśni. Występuje również szuranie lub utykanie na jedną nogę. /duże piłki/ 
Drżenie - obejmuje palce i dłonie./małe piłeczki/. Uporczywe   zaparcia stolca - zwolniona praca 
jelit powoduje wielodniowe zaparcia. mogą wytwarzać się kamienie kałowe. Groźną komplikacją 
zaparć jest ostra niedrożność jelit oraz przepuklina, - przewidzieliśmy na tą przypadłość rotorek 
rehabilitacyjny.

1 145,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

34 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Prezes Jacek Norbert
Wice prezes Bogusław Białek Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-22

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