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Wprowadzenie do sprawozdania merytorycznego za 2013 rok 

1. Wprowadzenie 

Stowarzyszenie Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią (PRAZE) 

rozpoczęła swoją działalność w marcu 2010 roku i została powołana do realizacji zadań z 

zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Agencja powstała przy 

wsparciu środków z programu Inteligentna Energia dla Europy II (IEE) będącego elementem 

Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 – 2013 (CIP). 

Główne zadania PRAZE wynikające z tego projektu to promocja efektywnego i 

racjonalnego zużycia energii, polepszanie efektywności energetycznej, promowanie 

odnawialnych źródeł energii i ich użytkowania, kompleksowej promocji rozwiązań 

wydajnych energetycznie w oparciu o korzystne warunki stworzone przez Kwidzyński Park 

Przemysłowo Technologiczny. Celem tych wszystkich działań jest realizacja dyrektyw 

unijnych określających docelowe wskaźniki w zakresie efektywności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. 

 

2. Informacje podstawowe 

Nazwa jednostki:  Stowarzyszenie Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią 

Siedziba:   Górki 3, 82-500 Kwidzyn 

Tel.:   (55) 279 70 79 

Tel/fax:   (55) 279 70 79 

www:   www.praze.pl 

email:  praze@praze.pl, prazekwidzyn@gmail.com 

NIP:   581-193-32-60 

REGON:   220917900 

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy KRS 

Numer w ewidencji KRS:  0000344125 

Data wpisu do KRS:   17.12.2009 r. 

 

3. Dane dotyczące członków zarządu: 

 

Prezes zarządu: Marcin Duda, 12-250 Kamieńskie, Kamieńskie 1 

Członek zarządu: Anna Korpalska, 82-500 Kwidzyn, ul. Chrobrego 2/50 

Członek zarządu: Edmund Wach, 80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Conradiego 3 

Członek zarządu: Jarosław Mysior, 82-500 Kwidzyn, ul. Szeroka 3/29 

Członek zarządu: Beata Zakrzewska, 82-230 Nowy Staw, ul. Adama Asnyka 8 



   

Członek zarządu: Magdalena Kawka, 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Zatorze 22 

Członek Zarządu: Mateusz Szauer, 14-260 Lubawa, ul. Toruńska 5 

Członek Zarządu:  Jarosław Rosiak, 86-300 Grudziądz, ul. Wierzbowa 12A 

4. Określenie celów statutowych organizacji: 

1. Poprawa efektywności energetycznej i oszczędności energii, planowania 

energetycznego, zastosowań alternatywnych i odnawialnych źródeł energii oraz szeroko 

rozumianej kogeneracji, oraz integrowanie lokalnych społeczności wokół tego celu. 

2. Wzrost poziomu inwestycji i jakości usług w zakresie efektywności energetycznej i 

wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na poziomie lokalnym i regionalnym oraz 

dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia  w energię. 

3. Zmniejszenie uzależnienia od dostaw energii z zewnątrz. 

4. Zmiana zachowań społeczności lokalnej w kierunku oszczędzania energii. 

5. Wspieranie lokalnych podmiotów działających w zakresie efektywności energetycznej 

i Odnawialnych Źródeł Energii, w celu wzmocnienia i ugruntowania ich pozycji rynkowej. 

6. Promowanie i popularyzacja informacji o alternatywnych i odnawialnych źródłach 

energii, możliwościach ich zastosowania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i 

oszczędzania energii, planowania energetycznego  oraz szeroko rozumianej kogeneracji. 

7. Podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zastosowań alternatywnych i 

odnawialnych źródeł energii, działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i 

oszczędności energii. 

8. Działalność na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy w dziedzinie energetyki i 

bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz prowadzenie działań i programów edukacyjnych 

poświęconych  źródłom energii odnawialnej i alternatywnej, efektywności energetycznej oraz 

oszczędności energii i planowania energetycznego jak również szeroko rozumianej 

kogeneracji. 

9. Współpraca z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami edukacyjnymi w zakresie 

energetyki, alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, możliwości działań na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania energii, planowania energetycznego  oraz 

szeroko rozumianej kogeneracji. 

10. Działalność w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii. 

11. Docieranie do środowisk samorządowych z kompleksowymi programami 

edukacyjnymi i informacyjnymi. 

12. Niesienie wszechstronnej pomocy, wsparcia merytorycznego i informacyjnego 

samorządom, małym i średnim przedsiębiorcom, przedstawicielom mediów i instytucji 

naukowych zajmujących się przedmiotem działań Stowarzyszenia. 

13. Prowadzenie badań naukowych. 

14. Udzielanie wsparcia instytucjom naukowym w zdobywaniu kompendium informacji o 

alternatywnych i odnawialnych źródłach energii, podnoszeniu efektywności energetycznej, 

oszczędzania energii i kogeneracji. 

15. Pomoc i wspomaganie podobnych organizacji i instytucji rządowych i pozarządowych 

zajmujących się tematyką pozostającą w sferze zainteresowań Stowarzyszenia. 

16. Przygotowywanie projektów oraz współudział w wybranych projektach i ich 

kompleksowe nagłaśnianie w mediach zagranicznych ogólnopolskich, lokalnych i 

branżowych. 

17. Wspomaganie projektów promujących proekologiczne sposoby pozyskiwania i 

dystrybucji energii. 



   

18. Działalność w dziedzinie ekologii i rolnictwa poprzez wspieranie zrównoważonego 

rozwoju wsi. 

19. Działalność w zakresie ochrony środowiska i wspierania inicjatyw społecznych. 

20. Zwalczanie bezrobocia poprzez zwiększanie ilości miejsc pracy dzięki rozwojowi 

lokalnej aktywności przy rozbudowie lokalnej energetyki. 

 

1. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających 

samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań): 

 

Stowarzyszenie nie posiada wydzielonych jednostek organizacyjnych. 

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 

01 – uprawy rolne, chow i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową; 

02 – leśnictwo i pozyskiwanie drewna; 

09 – działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; 

20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych; 

35 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych; 

38 – działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, 

odzysk surowców; 

42 – roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; 

46 – handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; 

47 – handel detaliczny wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; 

49 – transport lądowy i transport rurociągowy; 

58 – działalność wydawnicza ; 

63 – działalność usługowa w zakresie informacji; 

71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania analizy techniczne; 

72 – badania naukowe i prace rozwojowe – badania, analizy, raporty; 

73 – usługi reklamowe; 

74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

79 - Usługi turystyczne  tym organizacja imprez turystycznych; 

82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; 



   

85 – edukacja ; 

94 – działalność organizacji członkowskich. 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Statut Stowarzyszenia przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej. W 2013 

roku Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

4. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w 

statucie: 

Nieograniczony 

5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, nieodpłatnych świadczeń 

realizowanych w ramach celów statutowych: 

Składki członkowskie:              240,00 zł 

Starostwo Kwidzyn:                  19 000,00 zł 

WFOŚiGW:                        12 500,00 zł 

Gmina Miejska Kwidzyn           20 000,00 zł 

Gmina Wiejska Kwidzyn           20 000,00 zł 

Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia”   8 400,00 zł 

6. Informacje o poniesionych kosztach: 

Koszty realizacji zadań statutowych: 257.569,91 

 

7. Informacje dodatkowe: 

a. Liczba osób zatrudnionych z podziałem według zajmowanych stanowisk 

- Dyrektor Agencji 1 osoba (1 etat) 

- Specjaliści energetyczni 1 osoba (1 etat) 

- Pracownik administracyjny 1 osoba (1 etat) 

b. Wysokość rocznego lub przeciętnego 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 Zarządu Stowarzyszenia oraz członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią 

swoje funkcje społecznie, nie pobierając wynagrodzenia. W 2013 roku nie 

przyznano premii i nagród. 



   

c. Udzielone pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 

udzielania takich pożyczek 

Stowarzyszenie w 2013 roku nie udzielało pożyczek. Statut Stowarzyszenia nie 

przewiduje udzielania pożyczek. 

d. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, ul. Kopernika 28, 82-500 Kwidzyn 

Salda na dzień 31.12.2013r. 

Lp. Rachunek Kwota 

1. 31 8300 0009 0006 8016 2000 0040 5 695,52 

2. 65 8300 0009 0006 8016 2000 0010 1 053,01 

3. 86 8300 0009 0006 8016 2000 0020 0,00 

4. 73 8300 0009 0006 8016 2000 0060 0,00 

 

e. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

Stowarzyszenie w roku 2013 nie nabyło obligacji, nie posiada również udziałów 

ani akcji w spółkach prawa handlowego. 

f. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie 

Stowarzyszenie w 2013 roku nie nabyło żadnych nieruchomości. 

g. Nabyte środki trwałe 

W 2013 Stowarzyszenie nie nabyło środków trwałych. 

h. Wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych do celów statystycznych 

Nie dotyczy 

8. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowym tej 

działalności: 

 



   

Opis zadań zrealizowanych w 2013 roku. 

„Stworzenie lokalnej agencji energetycznej - Powiślańska Regionalna Agencja 

Zarządzania Energią” 

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią (PRAZE) rozpoczęła swoją działalność 

w marcu 2010 roku i została powołana do realizacji zadań z zakresu efektywności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii. Agencja powstała przy wsparciu środków z programu Inteligentna 

Energia dla Europy II (IEE) będącego elementem Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i 

Innowacji 2007 – 2013 (CIP). 

Główne zadania PRAZE wynikające z tego projektu to promocja efektywnego i racjonalnego 

zużycia energii, polepszanie efektywności energetycznej, promowanie odnawialnych źródeł energii i 

ich użytkowania, kompleksowej promocji rozwiązań wydajnych energetycznie w oparciu o korzystne 

warunki stworzone przez Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny. Celem tych wszystkich 

działań jest realizacja dyrektyw unijnych określających docelowe wskaźniki w zakresie efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. 

 

 

Termin realizacji projektu: marzec 2010 - luty 2013 

Całkowity koszt projektu: 333 333 € 

Źródła finansowania: 

 Komisja Europejska 250 000 € (lata 2010- 2013) 

 Dotacja z budżetów Powiatów Kwidzyńskiego, Malborskiego, Sztumskiego i Iławskiego w 

wysokości ok. 83 333 € (lata 2010- 2013) 

Koszt projektu w 2013 roku:  zł 

 Komisja Europejska  : 307 452,08 zł   

W lutym 2013 roku Projekt zakończył się.  

Powiat Kwidzyński 

„Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego II” 

Celem realizacji zadania było: 

- kontynuacja promowania odnawialnych źródeł energii realizowanego od wielu lat przez Powiat 

Kwidzyński, 

- przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci broszur, plakatów, posterów 

-przeprowadzenie szkoleń dotyczących odnawialnych źródeł energii, 

- rozwijanie sieci współpracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się problematyką energetyczną, 

-dalsze rozwijanie możliwości współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym rozpoczęte i 

prowadzone przez Powiat Kwidzyński, 

- zamieszczanie informacji o prowadzonych działaniach na stronie Managenergy i Intelligent Energy 

Europe II, 

- aktualizowanie strony internetowej w zakresie informacji i danych dotyczących: 

 a) wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 



   

b) efektywności energetycznej 

c) oszczędności energii 

d)planowania energetycznego  

 

 Termin realizacji zadania: 1 luty 2013 – 31 marca 2013 r. 

Kwota dotacji Powiat Kwidzyński:  9 500 zł 

Głównymi rezultatami wynikającymi z realizacji zadania było zwiększenie świadomości 

dotyczącej odnawialnych źródeł energii, rozwiązań wydajnych energetycznie i nowych technologiach 

pośród zainteresowanych grup docelowych projektu i społeczności lokalnej. Ulepszenie już 

istniejących i tworzenie nowych lokalnych strategii energetycznych z uwzględnieniem odnawialnych 

źródeł energii. Dostarczanie nowych technologii, szkoleń, doradztwa i konsultacji w ramach 

racjonalizacji zużycia energii, odnawialnych źródeł energii. Udoskonalenie wydajności energetycznej 

w istniejących budynkach (szkoły, biura, domy prywatne).   

„Modelowy Domek Energetyczny” 

W okresie od 20 sierpnia do 20 listopada 2013 r. realizowane było zadanie pn. „Modelowy 

Domek Energetyczny” w ramach tego zadania Stowarzyszenie przeprowadziło akcję  przewozu i 

sprowadzenia Domku Energetycznego do Kwidzyna oraz zapewniło montaż potrzebnych urządzeń 

wchodzących w skład Modelowego Domku Energetycznego. W ramach zadania zrealizowano również 

akcję promocyjną wśród mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego na temat możliwości i działania 

Modelowego Domku Energetycznego. 

Termin realizacji zadania: 20 sierpnia 2013 – 20 listopada 2013 r. 

Kwota dotacji Powiat Kwidzyński:  9 500 zł 

 

WFOŚiGW 

„Zrównoważona lokalna gospodarka energetyczna – tworzenie, efektywne wdrażanie i 

optymalizacja finansowa. Opracowanie poradnika dla władz jednostek samorządu 

terytorialnego województwa pomorskiego” 

 

W związku z realizowanym zadaniem pn. „Zrównoważona lokalna gospodarka energetyczna – 

tworzenie, efektywne wdrażanie i optymalizacja finansowa. Opracowanie poradnika dla władz 

jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.”, został opracowany w formie 

elektronicznej, w formacie PDF oraz został zamieszczony na stronie internetowej Powiślańskiej 

Regionalnej Agencji Zarządzania Energią, pod nazwą „Zrównoważona energetyka jako narzędzie 

realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym” oraz została 

zorganizowana konferencja „Energetyka a samorząd” w dniu 11.02.2013 w Starostwie Powiatowym w 

Sztumie.  

 



   

 Kwota dotacji WFOŚiGW – 12 500 zł 

  

 

Gmina Wiejska Kwidzyn 

„Chrońmy środowisko- segregujmy odpady” 

 

W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2013 r. realizowane było zadanie pn. „Chrońmy 

środowisko- segregujmy odpady” dofinansowane przez Gminę Wiejską Kwidzyn. Celem zadania było 

propagowanie, rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Kwidzyn na 

temat przyczyn, skutków oraz sposobów przeciwdziałania negatywnym zmianom w środowisku 

poprzez kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych z zakresie gospodarki i segregacji 

odpadów.   Głównymi rezultatami wynikającymi z realizacji zadania jest zwiększenie świadomości w 

zakresie konieczności racjonalnego gospodarowania odpadami i ograniczenie ich wytwarzania. 

Mierzalnym rezultatem jest liczba osób, które skorzystały z zajęć edukacyjnych „Chrońmy 

środowisko – segregujmy odpady”. Przeprowadzono jednogodzinne zajęcia dla młodzieży 

zwiększające ich wiedzę i świadomość ekologiczną. Przeprowadzono spotkania  z mieszkańcami 

Gminy Kwidzyn oraz dwa wyjazdy studyjne do  ZUO w Gilwie Małej pozwoliły mieszkańcom 

zapoznanać się z problemami związanymi z utylizacją odpadów i koniecznością ich segregowania w 

celu maksymalnego wykorzystania ich części i bezpiecznego utylizowania pozostałości. 

 

  

 Kwota dotacji Gminy Wiejskiej Kwidzyn – 10 000 zł 

 Realizacja zadania: 1 kwietnia 2013 – 30 listopada 2013 

 

„Szkoła młodych ekspertów ekologicznych” 

 

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2013 r. realizowane było zadanie pn. „Szkoła 

młodych ekspertów ekologicznych” dofinansowane przez Gminę Wiejską Kwidzyn. Celem realizacji 

zadania było propagowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Gminy 

Kwidzyn na temat przyczyn, skutków oraz sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian 

klimatu poprzez kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych z zakresie lokalnego 

ograniczania emisji CO2, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu 

efektywności energetycznej (Pakiet 3x20). Wszystkie cele realizacji zadania zostały wykonane w pełni 

poprzez propagowanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Kwidzyn (w tym m.in. 

zajecie na temat oszczędności energii i wykorzystania OZE w szkołach z terenu Gminy Kwidzyn), 

promowanie zachowań przyjaznych środowisku (w tym m.in. promowanie zachowań wśród 

mieszkańców, władz lokalnych o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii), rozpowszechnianie 

materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych z ochroną środowiska (w tym m.in. 

regulacji prawnych związanych z oddziaływaniem człowieka na najbliższe otoczenie. 

 

Kwota dotacji Gminy Wiejskiej Kwidzyn – 10 000 zł 

Realizacja zadania: 1 kwietnia 2013 – 30 września 2013 



   

 

 

Miasto Kwidzyn 

„Miasto Kwidzyn chroni klimat II” 

W okresie od 18 lutego do 31 grudnia 2013 r. Agencja przeprowadziła zadanie pn. „Miasto 

Kwidzyn chroni klimat II” dofinansowane przez Gminę Miejską Kwidzyn. Celem zadania było 

propagowanie, rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Kwidzyna na temat 

właściwego wykorzystania zasobów naturalnych (surowców i energii) w kontekście m.in. zmian 

klimatu poprzez kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych w zakresie lokalnego 

ograniczania emisji CO2, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, powtórnego wykorzystania 

odpadów, oszczędzania energii, surowców wtórnych, wody. Głównymi rezultatami wynikającymi z 

realizacji zadania jest zwiększenie świadomości o odnawialnych źródłach energii, rozwiązaniach 

wydajnych energetycznie i nowych technologiach pośród zainteresowanych i społeczności. Ulepszenie 

już istniejących i tworzenie nowych lokalnych strategii energetycznych i odnawialnych źródeł energii. 

Rozwijanie profesjonalnych planów energetycznych dla lokalnych władz. Dostarczanie nowych 

technologii, szkoleń, doradztwa i konsultacji w ramach racjonalizacji zużycia energii, odnawialnych 

źródeł energii. Udoskonalanie wydajności energetycznej w istniejących budynkach (szkoły, biura, 

domy prywatne). W ramach zrealizowanych działań wykonano: 

- 20 interaktywnych lekcji ( ok. 400 uczestników) 

- 6 spotkań z mieszkańcami  ( ok. 120 osób )  

 

 

 

Termin realizacji zadania: 18 lutego 2013 – 31 grudnia 2013 

Kwota dotacji Gminy Miejskiej Kwidzyn : 20 000 zł 

 

 

Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” 

 

 W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w dniu 12.12.2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem 

Pomorskim a Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na dofinansowanie projektu o 

numerze UDA-POKL.07.02.01-22-096/13-00. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII, 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” realizowany jest w oparciu o zawartą umowę 

partnerską Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Gminą Ryjewo i Powiślańską 

Regionalną Agencją Zarządzania Energią.  

Stowarzyszenie na podstawie umowy partnerskiej jest współodpowiedzialne za realizację zadań 

określonych we wniosku o dofinansowanie w zakresie koordynacji organizacji szkoleń oraz nadzór 

merytoryczny nad szkoleniami oraz pozyskiwaniem pracodawców na staże. W ramach zarządzania 



   

projektem Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za zatrudnienie Zastępcy Kierownika Projektu i w 

ramach tego stanowiska oddelegowano jedną osobę (pracownik administracyjny) na czas trwania 

projektu do pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Projektu. Stowarzyszenie w ramach tego 

zadania utworzyło odrębny rachunek bankowy na który są przekazywane środki na wynagrodzenie 

Zastępcy Kierownika Projektu.  

Termin realizacji zadania: 1.09.2013-31.12.2014 

 

 

1. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz 

informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada zobowiązań.  W trakcie roku 

obrachunkowego Stowarzyszenie zobowiązane było do składania następujących deklaracji 

podatkowych CIT 8, CIT 8/0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Prezes zarządu: Marcin Duda                         ………………………………………… 

Członek zarządu: Anna Korpalska  ………………………………………… 

Członek zarządu: Mateusz Szauer  ………………………………………… 

Członek zarządu: Edmund Wach              ………………………………………… 

Członek zarządu: Jarosław Mysior  ………………………………………… 

Członek zarządu: Beata Zakrzewska                   ………………………………………… 

Członek zarządu: Magdalena Kawka                  ………………………………………… 

Członek zarządu: Jarosław Rosiak                       ………………………………………… 

 

Data sporządzenia: Kwidzyn 11.03.2014 r. 


