
Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2018

 (--

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-08

Kraj          POLSKA

Gmina ZAKOPANE Nr domu 63A Nr lokalu 

Kod pocztowy 34-500 Poczta ZAKOPANE Nr telefonu 601800385

Nr faksu E-mail fundacja@topr.pl Strona www fundacja.topr.pl

2. Adres siedziby i dane 

kontaktowe

publicznego
2010-04-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00441901000000 6. Numer KRS 0000030706

Funkcja Wpisany do KRS

viceprezes fundacji TAK

viceprezes fundacji TAK

prezes fundacji TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Józef Janczy prezes Rady Fundacji 

TOPR

TAK

Jan Krzysztof TAK

TAK

Maciej Pawlikowski TAK

NIE

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

Cele statutowe Fundacji:

rozwój ratownictwa górskiego w Tatrach,

górskim.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

stacji centralnej i stacji terenowych TOPR,

ratowników TOPR,

 - planowaniu wycieczek w Tatry w lecie i w zimie

Tatry.

1%

w Zakopanem w zakresie:

poszkodowanego w górach.

Druk: NIW-CRSO 2



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

0

1

3.2. 

PKD 2007

Druk: NIW-CRSO 3



4.2. 

Lp.
publicznego

Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 

poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych

Lp.
publicznego

Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 

poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych

1

szkolenia ratowników TOPR. Fundacja 

 - zasadach udzielania pierwszej pomocy 

osobistej

ratunkowym TOPR

 - planowaniu wycieczek w Tatry w lecie i w 

zimie

turystów w celu pozyskania informacji o 

94.99.Z

Druk: NIW-CRSO 4



1. Informacja o przychodach organizacji

d) przychody finansowe

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)

1 85.51.Z

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

w 
tym:

Druk: NIW-CRSO 5



publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów finansowana 

z 1% podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

1

dofinansowanie leczenia ratowników TOPR

podatku dochodowego od osób fizycznych

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

Druk: NIW-CRSO 6



1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
1 osób

0,50 etatów

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO 7



1 osób

0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 

tym:
b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7

4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

0 osób

okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6

okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 

tym:

0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 

tym:
b) inne osoby

0 osób

0 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie

w 

tym:

w 

tym:

Druk: NIW-CRSO 9



w pkt 1-11

sprawozdawczym

publicznych

000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Druk: NIW-CRSO 10



2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

5. Dodatkowe informacje

lub imiona i nazwiska  osób 

Lp. REGON lub akcji w 

kapitale

Lp Liczba kontroli

2019-07-08

Druk: NIW-CRSO 11


