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1. DANE ORGANIZACJI:
Nazwa: STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA
Siedziba i adres: 30-510 KRAKÓW UL. REJTANA 2
Numer KRS: 0000162022
Numer REGON: 357220653
Numer NIP: 676-21-66-245

Członkowie Zarządu:
Ewa Piekarska - prezes
Jarosław Gucwa
Agnieszka Sobotowska-Siwor

2. CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą oraz ochrony i promocji zdrowia. W szczególności celem Stowarzyszenia
jest organizowanie, koordynowanie, prowadzenie oraz udział w akcjach ratowniczych i
humanitarnych oraz udzielanie pomocy rozwojowej, przygotowywanych także przez inne
podmioty, na rzecz ofiar katastrof, wojen i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu
ludzi w szczególności przez udzielanie pomocy medycznej w Polsce i poza jej granicami.
PMM może prowadzić również wszelkie działania prozdrowotne i edukacyjne w ramach
realizowanych projektów.

3. Przedmiot działalności statutowej
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:
1) organizowanie, koordynowanie, prowadzenie oraz udział w akcjach ratowniczych,
humanitarnych i udzielanie pomocy rozwojowej;
2) organizowanie osobowego i rzeczowego zaplecza medycznego dla potrzeb akcji
ratowniczych i humanitarnych oraz pomocy rozwojowej;

3) zbiórkę darów na rzecz ofiar dotkniętych katastrofami, wojnami oraz innymi
zdarzeniami;
4) organizowanie kwest na rzecz ofiar dotkniętych katastrofami, wojnami oraz innymi
zdarzeniami;
5) publikowanie materiałów ilustrujących działalność Stowarzyszenia i zachęcających do
jej wsparcia;
6) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz innych zagadnień
prozdrowotnych;
7) współuczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty
8) uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach;
9) pozyskiwanie i nieodpłatne wydawanie leków i innych materiałów medycznych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obrotu lekami;
10) prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po
spełnieniu niezbędnych warunków prawnych.
4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ
PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami zgodnymi z
prawem, w tym m.in. doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk
żywiołowych, humanitarna pomoc medyczna, kształcenie kadry medycznej i ludności
cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych
zabiegów ratujących życie, pomoc grupom niemającym dostępu do opieki medycznej, takim
jak społeczność Romów, środowiska imigrantów oraz bezdomnych, przeprowadzanie
kampanii profilaktycznych, aktywność zagraniczna poprzez realizację kilkuletnich programów
pomocowych.
W okresie 01.01.2014 - 31.12.2014r. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące działania :



realizacja projektu: „Zwiększenie skuteczności diagnostyki oraz leczenia
najczęstszych schorzeń chirurgicznych oraz zakaźnych, w tym
przenoszonych drogą płciową, poprzez szkolenia lokalnej służby zdrowia
oraz doposażenie szpitala w miejscowości Kakooge w Ugandzie" – projekt
realizowany od 2013r

W ramach realizacji drugiego modułu projektu (2014r.) wyposażono Health Centre
IV w Kakooge w specjalistyczny ambulans (przystosowana Toyota z napędem 4x4)
umożliwiający transport chorych/poszkodowanych do szpitala.
Ośrodek zdrowia wyposażono również w lodówkę do przechowywania krwi do
transfuzji i szczepionek.
Stworzono grupę lokalnych pracowników szpitala, która jest odpowiedzialna za
prowadzenie dalszych szkoleń (w podstawowym zakresie) z zakresu higieny, edukacji
medycznej, opieki nad matką i dzieckiem.
Przeszkolono 15 osób (zakładano 13) z personelu lokalnego szpitala w zakresie
chirurgii, anestezjologii, interny, pediatrii oraz ginekologii.
Przebadano ginekologicznie 120 dziewcząt w okresie pokwitania, udzielono porad
zdrowotnych 50 kobietom ciężarnym, przebadano również 350 pacjentów przez
lekarza pediatrę i internistę. Zespół chirurga i anestezjologa wykonał 61 operacji
szkoleniowych.
Budżet projektu wyniósł 371 850,00 PLN, w tym 223 940,00 PLN z dotacji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa
2014”.



realizacja projektu: „Program promocji zdrowia w Arunachal Pradesh
(Indie)”.
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Strzemieczna odbyła miesięczne szkolenie w CHRP Jamkhed w Indiach, w czasie
którego poznała metody prowadzenia wszechstronnych projektów medycznych,
opartych na współpracy z lokalną społecznością. Dzięki szkoleniu przygotowała
program, który został zrealizowany w ramach projektu w Arunachal Pradesh.
Główną częścią projektu były zajęcia edukacji zdrowotnej prowadzone wśród
mieszkańców Arunachal. Maria Strzemieczna przeprowadziła 17 zajęć edukacji
medycznej z wybranymi grupami. Zajęcia prowadzone były metodami angażującymi
uczestników. Większość prowadzona była z uczniami szkół podstawowych i dotyczyła
zapobiegania najczęstszym chorobom dzięki przestrzeganiu zasad higieny. W sumie
w zajęciach wzięło udział 780 osób. Prócz tego wolontariuszka włączała się w

bieżące działania organizacji Seva Kendra – między innymi przez pomoc przy
realizacji projektu pracowni komputerowej, sfinansowanego przez Ambasadę RP w
Delhi w ramach Projektu Małych Grantów. W czasie pobytu, w ramach inicjatywy
edukacyjnej powstał również film „Historia z Arunachal”, który został opublikowany
w internecie.
Budżet projektu wyniósł 51 236,00 PLN, w tym 48 536,00 PLN z dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc 2014”.



realizacja projektu: „Misja Madagaskar - pomoc medyczna i zdrowie
reprodukcyjne”.
Projekt został zrealizowany w rejonie Mampikony na Madagaskarze gdzie
wolontariusze w okresie trwania projektu świadczyli podstawową pomoc medyczną
ludności zamieszkującej ten teren. Pracowali oni w miejscowej klinice oraz odbywali
wizyty domowe w okolicznych miejscowościach. Ponadto założeniem projektu było
również przeprowadzenie szkoleń z zakresu zapobiegania chorobom oraz zdrowia
kobiet.
Budżet projektu wyniósł 65 752,00 PLN, w tym 62 052,00 PLN z dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc 2014”.



realizacja projektu: „Misja Medyczna w Zambii. Kontynuacja”.
Podstawowym założeniem projektu była praca wolontariuszek - lekarek w ramach
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zorganizowanych w tym celu, przy pomocy organizacji przyjmującej, tymczasowych
punktach podstawowej opieki medycznej. Umożliwiło to dotarcie do najbardziej
potrzebujących pacjentów, którzy ze względu na odległość, koszty transportu i
leczenia nie mieli możliwości dotarcia do placówek medycznych. Podobna pomoc
oraz rehabilitacja były także udzielane podczas wizyt domowych pacjentom, którzy
nie byli w stanie samodzielnie dotrzeć do lekarza. Wolontariuszki prowadziły także
działalność leczniczą i edukacyjną wśród Dzieci Ulicy. Kolejnym podstawowym
filarem działalności wolontariuszek była edukacja zdrowotna.

Budżet projektu wyniósł 69 958,00 PLN, w tym 65 818,00 PLN z dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc 2014”.



Realizacja projektu: „Wsparcie medyczne i edukacyjne dla przychodni Holy
Spirit w Maggotty na Jamajce”.
Czterech wolontariuszy świadczyło podstawową opiekę zdrowotną oraz edukowało
jamajską ludność z najbiedniejszego regionu tego kraju. Udzielanie pomocy
medycznej miało miejsce w klinikach wskazanych przez siostry z Maggotty. Na
początku projektu były to kliniki w Maggotty oraz w Santa Cruz. Po miesiącu, dzięki
obecności wolontariuszy udało się otworzyć na jeden dzień w tygodniu klinikę w
Seaford Town. Wolontariusze pracowali w klinikach od godziny 8:00 rano do
późnych godzin popołudniowych, w zależności od ilości pacjentów danego dnia. W
ciągu dnia przyjmowano od 30 do 100 pacjentów. Realizowane były także wizyty
domowe dla najbiedniejszych i najbardziej schorowanych pacjentów. Wolontariusze
zorganizowali łącznie ponad 18 szkoleń edukacyjnych. Nie wszyscy pacjenci mogli
dotrzeć na organizowane szkolenia, dlatego każdy pacjent z chorobą cywilizacyjną,
choroba przenoszoną drogą płciową, pacjentki zainteresowane metodami
planowania rodziny byli także edukowani indywidualnie podczas wizyt lekarskich.
Pacjenci dostawali specjalnie opracowane i dostosowane do poziomu edukacji i
dostępnych środków ulotki na temat : cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób
przenoszonych droga płciową oraz bólu pleców.
Budżet projektu wyniósł 105 850,00 PLN, w tym 95 010,00 PLN z dotacji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc
2014”.



Projekt Wolontariatu Europejskiego nr PL-21-29-2013-R1 pn. „Ponad barierami”
dofinansowanie projektu 1123,31 EUR

Polska Misja Medyczna jako organizacja wysyłająca oraz VERAS jako organizacja
goszcząca. Tematem przewodnim projektu było wyrównywanie szans,

przełamywanie stereotypów oraz barier w społeczeństwie. Wolontariuszka
pracowała z grupą 14 osób w wieku 5 do 20 lat, niepełnosprawnych ruchowo lub
umysłowo. Dzięki specjalnie opracowanemu programowi rehabilitacji i adaptacji
społecznej dzieci i młodzież mają możliwość podjęcia nauki szkolnej oraz czynności
związanych z codziennym funkcjonowaniem. Program oparty jest na prawie osoby
niepełnosprawnej do edukacji, wyrażania siebie, komunikacji z innymi ludźmi oraz
rozwoju osobistego potencjału. Wolontariuszka towarzyszyła pracownikom w
dziennym ośrodku pomocy, gdzie realizowała zadania:
- pomoc pedagogom w prowadzeniu warsztatów edukacyjno-zajęciowych dla dzieci i
młodzieży;
- pomoc opiekunom i towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w czasie
wykonywania codziennych czynności, jak np. gotowanie, wyjście do sklepu, wspólny
spacer;
- pomoc przy organizacji licznych kampanii, seminariów i konferencji mających na
celu uwrażliwienie społeczeństwa i wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Rezultaty projektu:
- niwelowanie negatywnymi stereotypów;
- integracja społeczna podopiecznych;
- wzmocnienie postawy aktywności obywatelskiej wśród społeczności lokalnej;
- wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.



Projekt Wolontariatu Europejskiego nr GR-21-19-2013-R1, dofinansowanie działań
480 EUR
Polska Misja Medyczna jako partner w projekcie.
W projekcie organizacją goszczącą był ośrodek ”Special Education Center” w
Livadia. Ośrodek jest domem dla osób niepełnosprawnych, gdzie świadczona jest
całodobowa specjalistyczna opieka.
W ośrodku wolontariuszka współpracowała z profesjonalną kadrą przy prowadzeniu
zajęć dla osób niepełnosprawnych. Do głównych obowiązków wolontariuszki
należała pomoc w zajęciach dla pacjentów, takich jak: rękodzieło, malarstwo,
muzyka, wyroby ceramiczne, gry stołowe, ogrodnictwo, wychowanie fizyczne,
spędzanie czasu wolnego, planowanie zajęć, zajęcia sportowe i towarzyszenie
podopiecznym podczas podróży.



Projekt Wolontariatu Europejskiego w Polsce nr PL-21-216-2013-R3 pn. „East-WestPartnership”, w trakcie realizacji, dofinansowanie 15 395,00 EUR

W projekcie uczestniczą 3 organizacje: Polska Misja Medyczna, Down Syndrom
Associate oraz Fundacion Paideia Galiza. W projekt zaangażowane są 2
wolontariuszki. Tematem przewodnim projektu jest promocja i organizacja
wolontariatu, przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej, ochrona i promocja zdrowia
oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest praca
woluntarystyczna na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu,
wyrównywanie szans i aktywizacja społeczna młodych osób.
Zadania wolontariuszek skupiają się wokół:
- organizacji czasu wolnego dla podopiecznych;
- udziału w spotkaniach ze społecznością lokalną;
- promocji idei wolontariatu;
- pomocy pracownikom organizacji.
Projekt charakteryzuje się dużym wpływem na społeczność lokalną dzięki organizacji
licznych spotkań, kampanii i akcji promocyjnych, co wpływa korzystnie na
kształcenie społeczności lokalnej na temat rożnych form pracy woluntarystycznej
oraz wzmocnienie świadomości aktywnego obywatelstwa. Przyczynia się do
przeciwdziałania takim problemom jak: wykluczenie, dyskryminacja,
niepełnosprawność, ubóstwo.
Obie wolontariuszki były zaangażowane w działania wspomagające około 20 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizacją ze względu na trudną
sytuację życiową.



Stowarzyszenie wypożyczyło 2 aparaty USG na potrzeby realizacji kursów USG
w ramach projektu Medycyny Praktycznej - Szkolenia „Nowoczesne metody
diagnostyczne – szkolenia dla lekarzy”.



Stowarzyszenie

wypożyczyło trzykrotnie symulator do nauki postępowania

w stanach zagrożenia zdrowia i życia na potrzeby realizacji kursu Zaawansowane
zabiegi reanimacyjne w ramach projektu Medycyny Praktycznej - Szkolenia
„Nowoczesne metody diagnostyczne – szkolenia dla lekarzy”.


Stowarzyszenie przeprowadziło pokazu/sesję warsztatową z zakresu "Podstawowych
umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy" dla pracowników BOŚ S. A.,
uczestników spotkania szkoleniowo-motywacyjnego w Spale w dniu 24 maja 2014r.



Stowarzyszenie

zorganizowało

3
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przedmedycznej dla pracowników firmy SCGG Consulting Szkolenia Sp. z o.o. w
Krakowie.


Stowarzyszenie zorganizowało w dniach 5-6 lipca szkolenie „4T -Wybrane aspekty
medycyny podróży i ratownictwa” dla wolontariuszy biorących udział w projektach
stowarzyszenia w 2014r.



Prezes stowarzyszenia reprezentowała PMM uczestnicząc w międzynarodowych
szkoleniach i wizycie studyjnej w Londynie organizowanej przez RedR UK i Austriacki
Czerwony Krzyż w ramach projektu „Prepare to Respond II. Developing Capacity In
New UE and Candidate Countries”.



Wolontariusz stowarzyszenia reprezentował PMM podczas wizyty studyjnej polskich
organizacji pozarządowych w Brukseli w dniach 27-28.11.2014r. organizowanej w
związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską roku 2015 jako „Europejskiego
Roku Rozwoju”.



Stowarzyszenie uczestniczyło w Święcie Organizacji Pozarządowych - targi NGO na
Rynku Głównym w Krakowie w dniu 24 czerwca 2014r. Oprócz prezentacji działań
podejmowanych przez Polską Misję Medyczną, promocji profilaktyki chorób
cywilizacyjnych oraz pokazów udzielania pierwszej pomocy, stowarzyszenie było
odpowiedzialne za zabezpieczenie medyczne wydarzenia.



Stowarzyszenie wsparło zabezpieczenie medyczne XX Przystanku Woodstock
użyczając na czas trwania festiwalu część sprzętu ze szpitala polowego (m.in. stół
operacyjny z oprzyrządowaniem). Również wolontariusze PMM aktywnie włączyli się
w udzielanie pomocy medycznej podczas festiwalu.



Stowarzyszenie dwukrotnie zorganizowało akcję pomocy osobom poszkodowanym
na Ukrainie w wyniku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.
I.
W dniach 22-23 lutego na Ukrainie przebywała grupa 4 ratowników i 3 lekarzy z
Polskiej Misji Medycznej i Centrum Szkoleń Ratowniczych w Limanowej, dysponująca
dwoma ambulansami oraz transportem środków opatrunkowych, drobnego sprzętu i
leków.
Grupa polskich lekarzy i ratowników odwiedziła punkt medyczny Majdanu położony
obok klasztoru św. Michała. Po rozładowaniu przywiezionych leków oddała do dyspozycji służb medycznych Majdanu karetki: jedna pozostała na Majdanie, a drugą skierowano do Meżyhirii, gdzie urządzono punkt medyczny.
Ze Lwowa przewieziono trzech chorych z ranami postrzałowymi i przekazano do leczenia w Szpitalu Miejskim i Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu.

II.
Od 10 września do 31 grudnia stowarzyszenie prowadziło zbiórkę publiczną na cel
pomocy medycznej wybranym jednostkom w formie darów rzeczowych.
PMM otrzymała duże ilości materiałów opatrunkowych (bandaże, gazy, opaski
uciskowe, plastry), igły do znieczuleń, worki na mocz, igły i strzykawki, środki do
odkażania skóry, zestawy do przetoczeń, środki przeciwbólowe, wenflony, kroplówki,
rękawiczki diagnostyczne i chirurgiczne. Dodatkowo z darowizn celowych, które
wpłynęły na konto stowarzyszenia (poza zbiórką) zakupiono najpotrzebniejsze leki.
Zebrane dary i zakupione leki zostały przekazane w dniu 27 listopada 2014r. we
Lwowie reprezentantowi organizacji GO DIJA. Organizacja ta przekazała przedmiot
darowizny do szpitali znajdujących się w strefie walk i jej pobliżu na Wschodzie
Ukrainy, do ratowników medycznych operujących w strefie ATO, do ośrodków
medycznych zajmujących się pomocą uchodźcom i osobom poszkodowanym
w konflikcie. Przekazanie darów nastąpiło we współpracy z Fundacją Braterstwo z
Krynicy Zdroju.
Dokładny
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medycznego jest do wglądu w siedzibie stowarzyszenia.
Szacowana wartość przekazanych PMM darów to 7500zł, łączna kwota wpłat
celowych: 17500zł.



Szpital polowy (zaplecze logistyczno-namiotowe bez części medycznej) został
przekazany Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

5. Odpisy uchwał Stowarzyszenia
Odpisy uchwał Zarządu Stanowią stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.
6. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z
WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH W TYM BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU
GMINY), ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ
STOWARZYSZENIE W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM
KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ; JEŻELI PROWADZONO DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ, WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROCENTOWY
STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO
PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ.

W ramach działalności statutowej (odpłatnej i nieodpłatnej) Stowarzyszenie Polska Misja
Medyczna uzyskało ogółem przychody za 2014 r. w kwocie 614 672,29 zł.
Składają się na nie:


składki członków 0,00 zł



otrzymane darowizny rzeczowe i pieniężne oraz dotacje 580 696,39 zł



darowizny 1% w ramach ulgi pdof 10 175,90 zł



przychody z odpłatnej działalności statutowej 23 800,00 zł

Ogółem przychody Stowarzyszenia w 2014 r. wyniosły 614 672,29 zł, z czego 0,00 zł to
przychody finansowe od środków zgromadzonych w walutach obcych, oraz 0,00 zł to
pozostałe przychody operacyjne.

7. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA : REALIZACJE CELÓW
STATUTOWYCH, ADMINISTRACJĘ (CZYNSZE, OPŁATY TELEFONICZNE,
POCZTOWE ITP.), DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, POZOSTAŁYCH KOSZTACH:
Koszty działalności statutowej 516 064,09 zł

Koszty administracyjne: 22 343,69 zł
w tym:
• Usługi obce 1907,12 zł
• Zużycie materiałów i energii 0,00 zł
• Wynagrodzenia 6979,00 zł
• Pozostałe koszty (poza koszt. dział. Oper.) 12 457,57 zł
• Podatki i opłaty 0,00 zł
Koszty finansowe 0,00 zł
Pozostałe koszty (operacyjne, w tym strata z lat ubiegłych) 179 548,38 zł
Razem koszty 717 956,16 zł
Ogółem wynik finansowy stowarzyszenia za 2014 r. to strata w wysokości 103 232,94 zł.

8. DANE O:
LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W STOWARZYSZENIU Z PODZIAŁEM WEDŁUG
ZAJMOWANYCH STANOWISK I Z WYODRĘBNIENIEM OSÓB ZATRUDNIONYCH
WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Dyrekcja Biuro Koordynacja projektów:
osoby zatrudnione w celu realizacji projektów oraz celów statutowych – 10 osób (umowy cywilnoprawne, rachunki)

B. ŁĄCZNEJ KWOCIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE Z
PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA,
Z WYODRĘBNIENIEM CAŁOŚCI TYCH WYNAGRODZEŃ OSÓB ZATRUDNIONYCH
WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Rodzaj zatrudnienia

Kwota brutto

Umowy o pracę

0,00 zł

Umowy o dzieło i zlecenia

27 795,00

Stowarzyszenie nie prowadziło w 2014 roku działalności gospodarczej.
C. WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA
WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH ORGANÓW
STOWARZYSZENIA ORAZ OSOBOM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ Z PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE
ŚWIADCZENIA:
Członkowie władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) wykonują swoje funkcje
społecznie nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

D. UDZIELONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH, Z
PODZIAŁEM WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI, ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I
WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK ORAZ Z PODANIEM PODSTAWY STATUTOWEJ U
DZIAŁANIA TAKICH POŻYCZEK:
Stowarzyszenie nie zawierało umów o udzielenie osobom trzecich pożyczek pieniężnych.
E. KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM
BANKU:
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014
Środki pieniężne w bankach – 12 540,96 zł
Środki pieniężne w kasie – 34 459,53 zł

F. WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW
LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM
TYCH SPÓŁEK:
Stowarzyszenie w 2014 r. nie nabywało obligacji, akcji, udziałów.

