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Sprawozdanie merytoryczne 

za 2007 rok 

 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej 

„Inkubator Przedsiębiorczości” 

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b 

data wpisu w KRS: 14-06-2002 r. 

Nr KRS – 0000118379 

Regon: 092978056 

Stowarzyszenie  posiada status organizacji pożytku publicznego 

Skład zarządu: 

1. Zdzisław Plewa – Prezes zarządu, 

2. Grzegorz Dudzik – Wiceprezes zarządu, 

3. Piotr Doligalski – członek zarządu 

Cele statutowe: 

1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, 

pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki,  

2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku 

publicznego. 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej o skutkach finansowych 

Stowarzyszenie realizowało cele statutowe w 2007 roku poprzez realizację programów i 

świadczenie usług na zasadzie działalności non profit. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu 

społeczności, obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu świeckiego.  

W ramach działalności Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym funkcjonowały programy: 

1. Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości, 

2. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, 

3. Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader”, 

4. Gminne Centrum Informacji 

5. „Działaj Lokalnie V” 

6. Inne programy. 
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Ad. 1  

Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości -  jest programem, którego celem jest pomoc w 

tworzeniu małych przedsiębiorstw chcących prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą na 

własne ryzyko i uzyskać samodzielne funkcjonowanie i pozycję rynkową. 

Program realizowany jest na podstawie trójstronnego porozumienia z dnia 28-11-2002 r. 

zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świeciu, Gminą Świecie i Stowarzyszeniem.  

Na mocy zawartego porozumienia oraz w oparciu o wygrany konkurs na realizację 

zadania publicznego Stowarzyszenie otrzymuje wsparcie finansowe na realizację programu w 

formie dotacji. W 2007 roku Stowarzyszenie otrzymało na ten cel  z Gminy Świecie dotację w 

wysokości 60 000,00 złotych oraz z Powiatu Świeckiego 10 000,00 zł. 

Koszty realizacji programu pokrywane są z w/w dotacji oraz: 

• Ze środków własnych Stowarzyszenia   

• Z najmu za lokale w Inkubatorze.  

 

Program realizowany jest w budynkach będących własnością Gminy Świecie i Powiatu 

Świeckiego użyczonych na czas nieokreślony.  

Początkujący przedsiębiorcy w Inkubatorze korzystają z pomocy głównie w zakresie tańszego 

lokalu, tanich usług biurowo-administracyjnych, wspólnej reklamy oraz pomocy doradczej w 

prowadzeniu działalności gospodarczej. Te czynniki powodują, że zainteresowanie lokalami w 

Inkubatorze Przedsiębiorczości jest duże. Od początku funkcjonowania Inkubatora regularnie 

organizowane są również spotkania z lokatorami w celu omówienia bieżących problemów i 

identyfikacji potrzeb beneficjentów.  

Firmy w Inkubatorze rozwijają się, zatrudniają pracowników i ich szanse na umocowanie się 

na rynku są duże. Niemniej występują również zagrożenia rynkowe, które w niektórych 

przypadkach powodują zaniechanie działalności i wyjście z Inkubatora. 

W okresie sprawozdawczym w   Inkubatorze funkcjonowało 15 firm. 

W celu prawidłowej realizacji projektu i ciągłego wzbogacania oferty dla firm w Inkubatorze i 

spoza niego Stowarzyszenie współpracuje z: 

1) KUJAWSKO - POMORSKIM FUNDUSZEM POŻYCZKOWYM Z TORUNIA -  na 

podstawie umowy zawartej 13 stycznia 2006r. oferujemy pożyczki dla firm.  Pożyczki są 

niżej oprocentowane, wszelkie formalności podmioty zainteresowane mogą załatwić w 

siedzibie Stowarzyszenia. Organizowane są spotkania z przedsiębiorcami z udziałem 

przedstawicieli funduszu w celu ułatwienia naszym beneficjentom dostępu do źródeł 
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finansowania. Na miejscu przedsiębiorcy otrzymują fachową pomoc w wypełnieniu 

wszelkich dokumentów związanych z ubieganiem się pożyczkę.  

Fundusz wzbudził wielkie zainteresowanie wśród firm i osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą.  

W 2007 roku za pomocą Stowarzyszenia w przygotowaniu dokumentów Fundusz udzielił 9 

pożyczek na łączną wartość 341 000,00 zł.  

2) WYŻSZĄ SZKOŁĄ MENEDŻERSKĄ w Świeciu na podstawie zawartego porozumienia 

w zakresie realizacji praktyk studenckich, pozyskiwania funduszy strukturalnych, 

podnoszenia kwalifikacji zasobów ludzkich przez prowadzenie wspólnej działalności 

szkoleniowej, utworzenia zakładu badawczo-rozwojowego dla potrzeb wdrażania nowych 

technologii. Studenci odbywają w Inkubatorze praktyki studenckie nabywając umiejętności 

pozyskiwania funduszy strukturalnych, prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci 

uczelni będą mogli korzystać z usług Inkubatora i uzyskać pomoc w uruchomieniu własnej 

działalności gospodarczej. Ponadto Stowarzyszenie w ramach planowanej współpracy 

będzie miało dostęp do wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej, która będzie pomagać w 

razie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowo i doradczych beneficjentom Inkubatora.  

3) Praktyki zawodowe odbywają również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W 2007 roku 

w Inkubatorze Przedsiębiorczości praktyki odbyło 4 uczniów technikum. 

4) Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu – od początku funkcjonowania Stowarzyszenie 

współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu poprzez program staży. W okresie 

sprawozdawczym staż w Stowarzyszeniu odbywały 3 osoby. Ponadto pracownik 

Stowarzyszenia reprezentuje je w Powiatowej Radzie Zatrudnienia z powołania przez 

Starostę Świeckiego oraz w komisji do oceny wniosków przy PUP Świecie.  

Ad. 2 

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – finansowane w latach 2003 i 2004 ramach 

Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Toruniu. 

Pomimo zakończenia finansowania ze środków PAOW Stowarzyszenie traktuje realizowane 

przez siebie Centrum jako zadanie długofalowe. Dlatego też kontynuuje tę działalność w ramach 

środków własnych Stowarzyszenia. 

Łącznie w 2007 roku udzielono 143 porady z zakresu: 

1. Rejestracji firmy - 13, 

2. Księgowości -6, 

3. Dotacji unijnych, środków z PUP - 35,  

4. Funduszy pożyczkowych - 65, 
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5. Funduszy poręczeniowych – 9, 

6. Wypełniania wniosków o dofinansowanie z PUP - 10, 

7. Wypełniania dokumentów zgłoszeniowych dla firm – 4, 

8. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - 1. 

Ad.3 

Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader”-  

Dla potrzeb wynikających z realizacji celów statutowych, uchwałą zarządu powołano ośrodek 

szkoleniowy pod nazwą <Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader”>  

Centrum szkoleniowe wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu 

Świeckiego oraz w rejestrze jednostek szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader” świadczy następujące usługi 

szkoleniowe: 

� kursy zawodowe, 

� kursy językowe, 

� szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, 

� szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, 

� szkolenia organizowane na indywidualne zapotrzebowanie klientów. 

W okresie sprawozdawczym ośrodek przeprowadził następujące kursy: 

1.  „Kurs języków obcych dla osób pracujących” – w sierpniu 2007 roku zakończono 

realizacje projektu, w ramach którego 240 osób pracujących z terenu powiatu świeckiego w 

okresie od 01-09-2005 r. do 30-06-2007 r. skorzystało z 120 godzinnego kursu języka 

angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. Projekt realizowany był 

na podstawie umowy nr Z/2.04/II/2.1/100/05/U/19/05 z dnia 09-09-2005r. o dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu nr Z/2.04/II/2.1/100/05 „Kurs 

języków obcych dla osób pracujących” w ramach działania 2.1 Priorytetu 2 – 

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, zawartej z Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Toruniu zakontraktowanej na wartość 299 415,69 zł. 

Ad.4  

Gminne Centrum Informacji (GCI) 

Gminne Centrum Informacji w Świeciu prowadzi swoją działalność od 18 kwietnia 2005 r. w 

ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.  

Wszystkim klientom udostępniana jest pracownia informatyczna (10 stanowisk 

komputerowych), strona www GCI, a w niej m.in. „kiosk z pracą”, biblioteczka oraz sprzęt 
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biurowy (drukarka, ksero, fax itp.). Wszelkich informacji o Gminnym Centrum Informacji 

można szukać na    ogólnodostępnej stronie internetowej: www.inkubator.com.pl/gci. 

W ramach GCI wyodrębniono mobilne Gminne Centrum Informacji, które dociera do 

poszczególnych sołectw gminy Świecie.   

W ramach Gminnego Centrum Informacji są świadczone następujące usługi: 

   1. Usługi multimedialne: 

a) dostęp do Internetu – możliwość uzyskania informacji z portali zajmujących się 

doradztwem zawodowym (jobpilot.pl, topjobs.pl, praca.pl), 

b) pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, 

c) podstawowy instruktaż obsługi komputera. 

2. Dostęp do informacji o rynku pracy: 

a) informacje o ofertach pracy, stażach, praktykach, wolontariatach, 

b) informacje o kursach i szkoleniach zawodowych, 

c) informacje o placówkach oświatowych umożliwiające podjęcie dalszej nauki, 

d) informacje o urzędach pracy i innych organizacjach świadczących pomoc osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy, 

e) informacje o ośrodkach kształcenia w krajach Unii Europejskiej, 

f) informacje o warunkach i możliwościach podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej. 

3. Usługi doradcze: 

a) doradztwo z zakresu prawa pracy, 

b) doradztwo zawodowe - udzielanie porad i wskazówek odnośnie składania aplikacji 

(pisania cv, listu motywacyjnego), przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, 

c) doradztwo z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz warunkach i 

możliwościach podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej. 

4. Usługi szkoleniowe: 

a) szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej, 

b) szkolenia: warunki i możliwości podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej, 

c) szkolenia komputerowe m.in. dla osób niepełnosprawnych. 

Partnerami projektu są Gmina Świecie i Sołectwa Gminy Świecie.  

Gmina Świecie jako partner udostępniła do obsługi Gminnego Centrum Informacji dwie osoby 

w ramach robót publicznych.  Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy do realizacji 

projektu zaangażowano trzech stażystów. 

Za pośrednictwem sołtysów do poszczególnych wsi gminy Świecie dociera mobilne Gminne 

Centrum Informacji. Sołtysi odpowiedzialni są za nabór użytkowników mobilnego Centrum 

oraz przekazywanie aktualnej informacji udostępnianej przez GCI użytkownikom z terenów 



 6 

sołectw. Wszystkie działania odbywają się w udostępnianych przez sołtysów salach w szkołach 

lub świetlicach wiejskich. W pierwszym roku działalności wydano dwa informatory dla osób 

bezrobotnych: 

•••• o warunkach i możliwościach podejmowania pracy na terenie Unii Europejskiej w 

nakładzie 3000 egzemplarzy; 

•••• Samozatrudnienie w nakładzie 3000 egzemplarzy; 

•••• Od początku istnienia GCI do 31 grudnia 2007 roku zarejestrowano 547 stałych klientów oraz 

zarejestrowano 8768 wejść dotyczących pozyskania informacji ustnej bądź elektronicznej.  

•••• W 2007 roku przeszkolono 17 osób w ramach szkolenia „Podstawowe zasady obsługi 

komputera PC” 

Ad. 5  

Program „Działaj Lokalnie V” 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator 

Przedsiębiorczości” podpisało w miesiącu marcu 2006r. umowę z Akademią Rozwoju 

Filantropii w Polsce na realizację kolejnej edycji programu - „Działaj Lokalnie V”. 

Realizowany program obejmuje 10 projektów z terenu powiatu świeckiego. 

Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów i 

zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości 

poprzez udział w programie stowarzyszeń i grup inicjatywnych z terenu powiatu świeckiego. 

Na podstawie ogłoszonego przez nas, jako Lokalną Organizację Grantową, konkursu organizacje 

i grupy inicjatywne składały wnioski – projekty o udzielenie dofinansowania.  

W celu zapewnienia pomocy przyszłym grantobiorcom organizowano spotkania informacyjne, 

na których omówiono ideę programu Działaj Lokalnie, wymogi programowe, prezentację 

multimedialną zrealizowanej I tury V edycji programu, szczegółowo formularz wniosku o 

dotację (łącznie wzięło udział 185 przedstawicieli organizacji, instytucji oraz grup 

nieformalnych). Przeprowadzono 47 konsultacji indywidualnych z przedstawicielami organizacji 

– celem konsultacji indywidualnej było omówienie formularza wniosku pod względem 

merytorycznym i finansowym oraz rozwiązywanie kwestii formalnych niezbędnych przy 

składaniu wniosku. 

W odpowiedzi na konkurs złożono 42 wnioski o wartości całkowitej projektów na kwotę równą 

458 203,71 zł. 

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu złożyło: 

 12 stowarzyszeń rejestrowanych w KRS, 

 1 uczniowski klub sportowy 

 1 klub sportowy 

 15 instytucji posiadających osobowość prawną, 
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 11 inicjatyw obywatelskich, w imieniu których z wnioskami wystąpiły jednostki 

organizacyjne gmin, stowarzyszenia oraz kościelne osoby prawne. 

Dwa wnioski z przyczyn formalnych zostały odrzucone, czterem wnioskodawcom nie wskazano 

żadnych uwag,  pozostałym trzydziestu sześciu wnioskodawcom wskazano drobne uchybienia 

formalne, które to zostały usunięte w wymaganym terminie, a tym samym pozwoliło to na 

dopuszczenie ich do oceny merytorycznej. 

Ocenę merytoryczną przeprowadziła specjalnie do tego powołana przez zarząd Stowarzyszenia 

komisja grantowa, która liczyła 5 członków, byli to przedstawiciele biznesu, samorządu 

lokalnego oraz mediów. 

W oparciu o dokonaną ocenę merytoryczną zarząd Lokalnej Organizacji Grantowej ustalił 

ostateczną listę 10 projektów do dofinansowania oraz wysokość grantów za pomocą listy 

rankingowej komisji grantowej.  

Łączna wartość 10 projektów wyniosła 93 119,30 zł, w tym dofinansowanie grantami na 

kwotę 36 000,00 zł, 

Ad. 6  

Inne programy 

„Utworzenie Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu świeckiego” -  

W oparciu o porozumienie z siedmioma samorządami gminnymi i powiatem świeckim 

Stowarzyszenie pełni funkcje koordynatora tworzenia Lokalnej Grupy Działania (partnerstwa 

trójsektorowego) na terenie powiatu świeckiego, która w latach 2007-2013 w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich podejmowała będzie działania zmierzające do dywersyfikacji 

dochodów na obszarach w wiejskich i w perspektywie wpływała będzie na tworzenie nowych 

firm i miejsc pracy na wsi. LGD będzie odgrywał istotną rolę w podziale środków unijnych 

kierowanych na tereny wiejskie oraz w pobudzania aktywności lokalnych społeczności. W skład 

partnerstwa wchodzą podmioty publiczne, gospodarcze i społeczne. Pozyskano na ten proces 

środki od gmin oraz marszałka województwa kujawsko –pomorskiego w łącznej wysokości 

61 381,92 zł. W ramach tych środków przeprowadzono: 

•••• akcje promocyjną podejścia Leader wpisanego w Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich,  

•••• spotkania informacyjne dla mieszkańców siedmiu gmin powiatu świeckiego,  

•••• na zakończenie cyklu spotkań 02 lipca 2007 zorganizowano konferencję podsumowującą 

podjęte działania z udziałem uczestników spotkań w gminach, przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, LGD: 

„Chata Kociewia”, „Wstęga Kociewia” oraz „Zakole Dolnej Wisły”.  
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•••• siedem trzydniowych szkoleń  dla 112 mieszkańców terenów wieskich z zakresu 

funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstwa lokalnego oraz 

opracowani lokalnej strategii rozwoju, 

••••  zorganizowano dwie wizyty studyjne w innych Lokalnych Grupach Działania dla 24 

osób w Nakle i Starogardzie Gdańskim.   

W rezultacie działań stowarzyszenia w listopadzie powołano Lokalną Grupę Działania 

składającą się z 64 partnerów i złożono wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

„Wiejskie Centrum Informacji we Wiągu” uzyskaliśmy grant z Fundacji na Rzecz Rozwoju 

Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja w wysokości 9 200,00 zł,  który obejmuje swoim 

działaniem miejscowość Wiąg. W ramach projektu stworzono pracownie komputerową z 

dostępem do Internetów dla mieszkańców, którzy zostali również przeszkoleni w ramach 

projektu z obsługi komputera. 

 

 

Informacja o uchwałach zarządu 

W 2007 roku odbyło się 14 posiedzeń zarządu, podczas których zarząd podjął 24 uchwały 

(Numeracja uchwał zarządu jest ciągła, nie rozpoczynana każdego roku kalendarzowego, rok 

podjęcia uchwały określa przełamanie kolejnego numeru uchwały zarządu na aktualny rok 

podjęcia uchwały, dlatego też w 2007 roku podjęto uchwały od nr 88/2007 do 111/2007). 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztów 
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PRZYCHODY 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

źródeł przychodów 

Przychody 

ogółem  

w zł. 

Struktura 

% 

Stosunek przychodu 

działalność 
gospodarcza / inne 

źródła (dotacja) % 

1 
Przychody z najmu i refaktur za 

media 
117 446,84 26,72 26,72 

2 

Przychody z odpłatnej działalności 
pożytku publicznego (usługi 

biurowe i doradcze oraz usługi 

edukacyjne) 

1 933,11 0,44 

 
Przychody z nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego w 

tym: 

227 247,47 

� „Kurs języków obcych dla osób 

pracujących” 73 969,50 

� Program grantowy „Działaj 

Lokalnie” 
42 600,00 

� „Wiejskie Centrum Informacji” 
9 868,50 

� Dotacja szkoleniowa ProBonus 4 911,10 

� Darowizny pieniężne 25 912,55 

� Darowizny pieniężne z tytułu 

„1%” 
891,04 

3 

� Składki statutowe 

 
220,00 

51,71 

 

 

4 Dotacje z budżetu gminy i powiatu 70 000,00 15,93 

5 Przychody operacyjne 22 596,75 5,14 

6 Przychody finansowe (odsetki) 242,79 0,06 

73,28 

 

 
 

Razem 
439 466,96 100 % 100 % 

 

KOSZTY  

LP 
Podział kosztów ze względu 

na realizowane cele 

Koszty ogółem  

w zł.  

1 Cele Statutowe 328 040,84 

2 Koszty administracyjne 47 676,83 

3 Działalność gospodarcza 56 968,62 

4 Pozostałe koszty 12 618,75 

łącznie 445 305,04 

• Koszty amortyzacji w kosztach ogółem wynoszą  16 129,96 zł 
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Informacja o wynagrodzeniach 

a) Zatrudnione na podstawie umowy o pracę do realizacji celów statutowych były następujące 

osoby: 

• Sekretarz zarządu              - pełen etat, 

• Kierownik/koordynator GCI      - pełen etat, 

• Księgowa        - pełen etat  

• Głowna księgowa                   - ¾ etatu, 

• Specjalista ds. rozliczeń i obsługi szkolenia    - pełen etat, 

• Specjalista ds. rynku pracy        - pełen etat, 

b) Zatrudnione na podstawie umowy zlecenia do realizacji celów statutowych były następujące 

osoby: 

• 5 wykładowców języka angielskiego i niemieckiego –realizacja programu „Kurs języków 

obcych dla osób pracujących”  

• Informatyk (administracja bazami danych, stroną internetową  i siecią wewnętrzną) 
• Opiekunki do realizacji programu „Kurs języków obcych dla osób pracujących”  

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej. 

 

c) Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów o pracę  na łączną kwotę   122 018,43 zł.  

  w tym:   

a) Wynagrodzenie zasadnicze    - 112 405,18 zł. 

b) Wynagrodzenie z tytułu dodatkowych zajęć -     9 613,25 zł. 

d) Z tytułu umów cywilno-prawnych (zlecenia i o dzieło) wydatkowano kwotę 92 955,30 zł. 

e) Członkom zarządu – wypłacono gratyfikację za czynny udział w pracach stowarzyszenia na 

łączną kwotę 1 300,00 zł. 

f) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek i gwarancji 

g) Środki na rachunkach bankowych i w kasie wynoszą – 14 044,47 zł. 

h) Stowarzyszenie nie nabywało akcji ani obligacji 

i) W roku 2006 nie nabywano żadnych nieruchomości ani środków trwałych 

j) Wartość aktywów i zobowiązań: 
- aktywa obrotowe  na koniec roku  -  27 670,98 zł 

- zobowiązania  na koniec roku  -  27 387,33 zł 

 

Informacje o zobowiązaniach podatkowych i składanych deklaracjach. 

Stowarzyszenie jest płatnikiem podatku: 

• Dochodowego od osób prawnych, 

• Dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych, 

• Towarów i usług (VAT), 

• Nieruchomości 

Stowarzyszenie składa następujące deklaracje podatkowe: 

• CIT 2, CIT 8 

• PIT 4, PIT 11/8B 

• VAT 7 

• Deklaracja na podatek od nieruchomości 

 

Informacja o kontrolach 

Nie dotyczy 

 


