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 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 01.01.2015 - 31.12.2015r. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące działania :



realizacja projektu „Rozwój nowoczesnych usług fizjoterapeutycznych dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami w Azerbejdżanie”
Istotą projektu realizowanego przez Polską Misję Medyczną i Azerbejdżańskie
Stowarzyszenie

Fizjoterapii

(AzPTA)

był

rozwój

nowoczesnych

usług

fizjoterapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w Azerbejdżanie poprzez
zaadoptowanie do warunków tego kraju oraz upowszechnienie autorskiego modelu
wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Projekt składał się z cyklu szkoleń, spotkań, konsultacji oraz pomocy doradczej
online, a także nieodpłatnego doradztwa i pomocy w rozwoju organizacyjnym
i instytucjonalnym oraz przekazaniu przykładowych wzorcowych sposobów na rozwój
i finansowanie modernizacji rehabilitacji i fizjoterapii.

Budżet projektu wyniósł 29 380,00 PLN z dotacji Fundacji Edukacja dla Demokracji
w ramach programu „Przemiany w Regionie” RITA.



realizacja projektu: „ Kontynuacja działań medyczno-edukacyjnych w
Kakooge w Ugandzie”

Projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2013r. ramach dwumodułowego
projektu i zakładał dalszy rozwój placówki HCIV w Kakooge, Uganda, poprzez
odpowiednie doposażenie sali porodowej (w narzędzia i profesjonalne łóżko
porodowe) oraz dalszą edukację personelu medycznego. Zakładał również poprawę
dostępności do służby zdrowia zwłaszcza dla kobiet w ciąży i dzieci, podniesienie
kwalifikacji lokalnych pracowników służby zdrowia ale również niemedycznych (tzw.
health workers w wioskach), doposażenie karetki oraz ustalonych punktów
medycznych w 15 wioskach w dystrykcie Nakasangola w zestawy porodowe oraz
zestawy pierwszej pomocy. Przeprowadzono również kolejne operacje szkoleniowe –
tym razem dotyczące dzieci oraz dalszy rozwój opieki pediatrycznej i ginekologicznej
w HCIV w Kakooge.
Dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:
1. Poprawa jakości oraz długości życia lokalnej ludności poprzez zwiększenie
zakresu dostępnych świadczeń medycznych - w chwili obecnej HCIV w
Kakooge ma nowocześnie wyposażone laboratorium szpitala, salę operacyjną,
porodówkę, sprzęt diagnostyczny i wykwalifikowany personel w zakresie
zakładanej tematyki.
Możliwość przeprowadzenia prostych zabiegów związanych z przepuklinami i
tłuszczakami u dzieci poprawia jakość życia osób cierpiących na te schorzenia i

zapobiega powikłaniom, mogącym przejść w stan zagrożenia życia w przyszłości.
2. Rozszerzenie dostępności świadczeń poprzez utworzenie „mobilnej kliniki”. Dzięki
działaniom projektowym doraźna pomoc medyczna i badania przesiewowe
populacji mieszkającej w wioskach oddalonych od Kakooge jest możliwa i
kontynuowana po wyjeździe polskiego zespołu medycznego.
3. Zwiększenie przeżywalności kobiet w czasie porodu i noworodków - dzięki
przeprowadzonym szkoleniom dla personelu medycznego szpitala i
niemedycznego (village health workers) podniesiono poziom i jakość udzielanej
pomocy oraz opieki nad kobietami w ciąży, młodymi matkami i dziećmi do 5r.ż.
4. Poszerzenie kwalifikacji zawodowych 13 osób z personelu medycznego szpitala w
Kakooge w zakresie ginekologii i położnictwa oraz chirurgii dziecięcej ( operacje
przepuklin u dzieci).
5. Podniesienie kwalifikacji 15 health workers w wioskach (15) w dystrykcie
Nakasangola. Z zakresu położnictwa, poszerzonej edukacji zdrowotnej,
zaawansowanej pomocy przedmedycznej, zapobiegania rozprzestrzenianiu się
chorób zakaźnych (w tym transmisji HIV z matki na dziecko w czasie porodu)
oraz znaczenia szczepień dzieci do 5r.ż.
6. Sala porodowa wyposażona w specjalistyczny sprzęt (łóżko porodowe oraz
zestawy narzędzi ginekologicznych). Punkty medyczne w 15 wioskach oraz
karetka wyposażone w zestawy porodowe i zestawy pierwszej pomocy.
Budżet projektu wyniósł 199 120,00 PLN, w tym 128 920,00 PLN z dotacji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa
2015”.



Realizacja projektu „ Pomoc humanitarna dla osób wewnętrznie
przesiedlonych na Ukrainie”
Bezpośrednim celem projektu było udzielenie medycznego wsparcia rzeczowego
osobom wewnętrznie przesiedlonym na Ukrainie w okręgu zaporoskim. W ramach
projektu Polska Misja Medyczna zakupiła podstawowe leki, materiały opatrunkowe i
jednorazowe, materiały higieniczne oraz tabletki do oczyszczania wody pitnej.

Partner lokalny w porozumieniu ze Szpitalem Miejskim w Zaporożu przejął zadania
dystrybucji materiałów wśród lokalnych ośrodków medycznych oraz bezpośrednio
wśród uchodźców.
W Zaporożu zarejestrowanych było 62 000 uchodźców, wśród nich wiele kobiet i
dzieci. Dzięki przekazanej pomocy punkty medyczne w regionie otrzymały niezbędne
leki, podstawowe materiały jednorazowe a rodziny oraz kobiety w ciąży materiały
higieniczne.

Budżet projektu wyniósł 100 00,00 PLN, całość z dotacji Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu „Pomoc Humanitarna na Ukrainie”.



realizacja projektu: „Promocja zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie) –
kontynuacja”.
Na początku projektu wolontariuszki Maria Strzemieczna i Emilia Kowalska wzięły
udział w szkoleniu z pierwszej pomocy w Gurgaon (Indie). W ramach przygotowania
do projektu wolontariuszki odwiedziły instytucje związane z pomocą medyczną w
Indiach oraz przeprowadziły szkolenie pilotażowe dotyczące piewrszej pomocy
(wzięło w nim udział 26 osób).
Główną częścią projektu była edukacja zdrowotna prowadzona wśród mieszkańców
Arunachal. Emilia Kowalska i Maria Strzemieczna przeprowadziły 16 zajęć w szkołach
i na uczelni. Wolontariuszki przeprowadziły 9 szkoleń dla dzieci i młodzieży,
dotyczących pierwszej pomocy i 6 dotyczących higieny i zapobiegania “chorobom
brudnych rąk”. W sumie w zajęciach wzięło udział 977 osoby. Wolontariuszki
prowadziły również szkolenia dla profesjonalistów (pracowników służby zdrowia i
policji). W ramach współpracy z policją przygotowały film istruktażowy, który
zostanie włączony do szkoleń prowadzonych przez policję w szkołach w regionie.
Wolontariuszki włączyły się również w bieżącą działalność organizacji Seva Kendra
Arunachal East - m.in. uczestnicząc w obozach medycznych.
Budżet projektu wyniósł 61 070,00 PLN, w tym 57 815,00 PLN z dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc 2015”.



realizacja projektu: „Efektywne metody w edukacji medycznej, medycyna
ratunkowa i profilaktyka zdrowotna w Kenii”.
Projekt zakładał przeprowadzenie przez wolontariusza zajęć z zakresu edukacji
medycznej. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem symulacji medycznych i
pacjenta standaryzowanego dla uczniów szkoły pielęgniarskiej, oraz szkolenia z
zakresu dydaktyki oraz profesjonalizmu dla nauczycieli w Mary Ann Van Dam School
of Nursing. Drugim aspektem było włączenie wolontariusza w codzienne działania
szpitala Matibabu Fundation Kenya (MFK). oddalonego o ok. 14 km.
Szkoła oraz szpital zostały założone w ramach fundacji Matibabu Kenia
funkcjonującej od 2006 roku. Działania organizacji skierowano do 840 tyś. populacji
rejonu Siaya. Śmiertelność noworodków w tym obszarze wynosi 113/1000, aż 74
dzieci na 1000 umiera przed ukończeniem 5. roku życia, a 52 dzieci na 1000 umiera
przed ukończeniem pierwszego roku życia. Mieszkańcy tego rejonu cierpią gównie z
powodu malarii, HIV / AIDS, gruźlicy, chorób biegunkowych i zaburzeń układu
oddechowego.

Budżet projektu wyniósł 45 070,00 PLN, w tym 42 070,00 PLN z dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc 2015”.



realizacja projektu: „Back to basics. Działania medyczno-edukacyjne w
Mendi w Papui Nowej Gwinei”.
Głównym celem projektu było ułatwienie dostępu do postanowienia diagnozy i
opieki medycznej społeczności zamieszkującej górzyste prowincje Papui Nowej
Gwinei (głównie Southern Highlands), poprawę świadomości pacjentów na temat
chorób zakaźnych i przenoszonych drogą płciową oraz nauczenie zasad dbania o
codzienną higienę.
Podstawowy screening (badania przesiewowe) populacji w Mendi oraz okolicznych
wioskach służył do opracowania raportu nt. zdrowia lokalnej ludności i wdrożenia
dalszych działań medycznych w regionie.
Wolontariusze współpracowali z lokalnym personelem w celu wdrożenia efektywnych
metod diagnostyki i leczenia, zaopatrywania drobnych ran i wykonywania prostych
zabiegów chirurgicznych. Wszystkie działania na miejscu wykonywało czterech
wolontariuszy – Jerzy Jaskuła, Przemysław Lipiński, Joanna Fąferek oraz Ewa

Piekarska

Budżet projektu wyniósł 57 892,00 PLN, w tym 50 092,00 PLN z dotacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wolontariat polska pomoc 2015”. Koszty
wolontariatu p.Jaskuły i p.Lipińskiego zostały pokryte w ramach w/w dotacji.



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

W projekcie uczestniczyły 3 organizacje: Polska Misja Medyczna, Down Syndrom
Associate oraz Fundacion Paideia Galiza. W projekt zaangażowane były 2
wolontariuszki. Tematem przewodnim projektu była promocja i organizacja
wolontariatu, przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej, ochrona i promocja zdrowia
oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem projektu była praca
woluntarystyczna na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu,
wyrównywanie szans i aktywizacja społeczna młodych osób.
Zadania wolontariuszek skupiały się wokół:
- organizacji czasu wolnego dla podopiecznych;
- udziału w spotkaniach ze społecznością lokalną;
- promocji idei wolontariatu;
- pomocy pracownikom organizacji.
Projekt charakteryzował się dużym wpływem na społeczność lokalną dzięki
organizacji licznych spotkań, kampanii i akcji promocyjnych, co wpłynęło korzystnie
na kształcenie społeczności lokalnej na temat rożnych form pracy woluntarystycznej
oraz wzmocnienie świadomości aktywnego obywatelstwa. Przyczynił 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 objęła patronatem i wsparciem finansowym półroczny wolontariat
medyczny Dominiki Pomorskiej w szpitalu Haydom w Tanzanii. Dominika pracowała
głównie na oddziale neonatologicznym. W ramach zebranych środków finansowych
zakupiono wagi dla niemowląt do ośrodka a także wsparto budowę domu dla kobiet
oczekujących na rozwiązanie przy szpitalu.
Suma zebranych środków : 4800 zł.



Stowarzyszenie uczestniczyło w Święcie Organizacji Pozarządowych - targi NGO na
Rynku Głównym w Krakowie w dniu 27 kwietnia 2015r. 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 zorganizowało akcję pomocy osobom poszkodowanym w Nepalu w
wyniku trzęsienia ziemi.
Od 26 kwietnia do 30 listopada stowarzyszenie prowadziło pieniężną zbiórkę
publiczną na cel pomocy medycznej ofiarom w formie darów rzeczowych.
PMM zakupiła duże ilości materiałów opatrunkowych (bandaże, gazy, opaski
uciskowe, plastry), igły i strzykawki, środki do odkażania skóry, wenflony, kroplówki,
rękawiczki diagnostyczne i chirurgiczne. Zebrane dary i zakupione leki zostały
przekazane w dniu 5 maja 2015r. w Katmandu za pośrednictwem Caritas Nepal.
Łączna kwota wpłat celowych: 15 500zł.



Pani Prezes prezentowała najważniejsze działania i projekty PMM z naciskiem na
efektywność udzielanej pomocy podczas konferencji „Medycy dla Afryki” w dniu 14
czerwca 2015r. w Katowicach.



Pani Prezes była prelegentem podczas spotkania Maltańskiego Koła Ratunkowego w
Bielsku-Białej w dniu 27 czerwca 2015r, gdzie opowiadała o najważniejszych
działaniach PMM w ciągu ostatnich 15 lat działalności.



Pani Prezes reprezentowała PMM podczas spotkania organizowanego przez Komisję
Europejską w Brukseli w dniach 6-7 lipca 2015r. dotyczącego m.in. rodzajów

modułów medycznych, które mogłyby wchodzić w skład European Emergency
Response Capacity a także stworzenia grupy tzw. EU Aid Volunteers.


Stowarzyszenie wsparło zabezpieczenie medyczne XXI 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

zorganizowało

5

szkoleń

z

zakresu

pierwszej

pomocy

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



Pani Prezes uczestniczyła w III Kongresie Ratowników Medycznych w dniach 810.10.2015r. w Krakowie, gdzie wygłosiła prezentację dot. możliwości współpracy
NGOs z podmiotami ratowniczymi.



Wolontariusze PMM prezentowali wyniki działań edukacyjnych i medycznych a także
przeprowadzonych badań przesiewowych w czasie pilotażowego projektu w Papui
Nowej Gwinei podczas grudniowego spotkania Ratownictwa Po Godzinach
w Krakowie.



Wolontariuszki Anna Siedlik i Iwona Zbijowska reprezentowały PMM na warsztatach
Praca z pacjentkami cudzoziemskimi w Polsce (Fundacja Kultury Świata, 5 grudnia
2015 r.).



Współorganizacja z Fundacją Kiabakari cyklu warsztatów dotyczących pomocy
medycznej i różnic kulturowych w krajach rozwijających się.

 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 2015 r. w kwocie 509 233,99 zł.
Składają się na nie:


składki członków 0,00 zł



otrzymane darowizny rzeczowe i pieniężne oraz dotacje 4990864,79 zł



darowizny 1% w ramach ulgi pdof 5 869,2 zł



przychody z odpłatnej działalności statutowej 3 500 zł

Ogółem przychody Stowarzyszenia w 2015 r. wyniosły 509 233,99 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 385 564,48 zł
Koszty administracyjne: 26 109,57 zł
w tym:
• Usługi obce 1 463,87 zł
• Zużycie materiałów i energii 0,00 zł
• Wynagrodzenia 1 325,5 zł
• Pozostałe koszty (poza koszt. dział. Oper.) 23 320,2 zł
• Podatki i opłaty 0,00 zł
Koszty finansowe 11,82 zł
Pozostałe koszty (operacyjne, w tym strata z lat ubiegłych) 103 232,94 zł
Razem koszty 514 918,81 zł

Ogółem wynik finansowy stowarzyszenia za 2015 r. to strata w wysokości -5 680,86 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 – 13 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

26618,50 zł

Stowarzyszenie nie prowadziło w 2015 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 31.12.2015
Środki pieniężne w bankach – 53 456,51 zł
Środki pieniężne w kasie – 58 102,69 zł

F. WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW
LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM
TYCH SPÓŁEK:
Stowarzyszenie w 2015 r. nie nabywało obligacji, akcji, udziałów.

