
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wańość początkowa na
koniec roku obrotowego

Zwiększenia z tytułu:
nabycia, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

Zmniejszenia z tytułu:
sprzedaży, aktualizacj i,

przemieszczenia, inne

lV. DoDATKoWE lNFoRMAcJE l oBJAŚNlENlA CENTRALA oPP 2o15
I.

1. zmiany w ciągu roku obrotowego wańości środków trwałych, wańości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywóW finansowych
(inwestycji):

a) środki trwałe wańość

wańości niematerialne wańość

2. Wańość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:
a) poprzedniego oź o^

3, Wańośó początkowa nie amońyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umóW:
a) na koniec roku poprzedniego

Nie występują
b) obrotowego

b) na koniec roku obrotowego
-zl
-zl
-zł
-zł

a) najmu

b) dzieżawy
c) innych umów (leasingu)

d) razem

-zł
-zł
-zł
-zł

4. Wańość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli:
Brak

a) na koniec roku poprzedniego
b) na koniec roku obrotowego

(opisowo - krótko o jakie grunty chodzi)

5. struktura funduszu statutowego:

Fundusze z

-zl
-zl

Zwiększenia z tytułu:
umorżeń, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

zmniejszenia z tytułu;
sprzedaży, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Wańość początkowa na

koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia z tytułu:
nabycia, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

zmniejszenia z tytułu:
sprzedaży, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

stan na koniec roku
obrotowego wańości

początkowej

wańości niematerialne i orawne razem: zł zł zł zł

umorzenia wańości

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Dotychczasowe
umorzenia na koniec
roku poprzedniego

Zwiększenia z tytułu:
nabycia, aktualizacji,

przemieszczenia, inne

Zmniejszenia z tytułu:
sprzedaży, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

stan na koniec roku
obrotowego umorzeń

dotychczasowych

Umorzenia wańości niematerialnych i prawnych
razem:

zl zI zł zl

w złi

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wańośó na koniec roku
poprzedniego

Zwiększenia z tytułu:
nabycia, aktualizacji,
przemieszczenia, inne

Zmniejszenia z tytułu:
sprzedaży, aktualizacji,

umorzenia,
p.zemieszczenia, inne

stan na koniec roku
obrotowego

Dłu goterminowe aktywa f inansowe (inwestycje)
fażem,-

zł zł zł

ienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu

6. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie Wykorźystania funduszu statutowego w roku obrotowym:
Wzłior.



Wyszczególnien ie Kwota
1. stan funduszu na koniec roku Dopżednieqo: 430,21 zł
2. zwiekszenia funduszu w ciaou roku obrotoweqo
z tego z tytułu:

8 082.82 zl1) Nadwyżka netto za ubiegły rok obrotowy

3. Zmnieiszenia funduszu w ciąqu roku obrotoweqo
z tego z tytułu:

4. stan funduszu na koniec roku obrotoweqo 8 513,03 zł

7. lnformacje o funduszach zasobowych i rezerwowych:

8. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania - działalności statutowej i statutowej
pożytku publicznego (synteĘcznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaŹników):

9. Struktura zrealizowanych pJzychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

10. Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzalów określonych statutem oraz rodzĄów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych:

Nie występują

stan na koniec roku

Wyszczególnienie

przvchodv za rok:
obrotowy nonpedni

kwota % w strukturze kwota 7o w strukturze

)rzychody działalności statutowej razem 129 445.14 zł 1o0o/, 145 122,03 zł 10o%

z teqo

129 243,00 zł 1o0o/, zł o%
1 . Przychody działalności Statutowej - typowe -
tradycyjne (składki)

2. lnne orzvchodv statutowe - tradvcvine zl 0o/, zł 0%

z teoo
oo/, zł o%a\ clntaeie

h\ sl thwennie 0o/, zł ook

) oozostałe zl 0q, o%

}. Przychody działalności Statutowej pożytku
:ubliczneqo

129 243,00 zł 1ooo/, 144 960,19 zł 100%

. teqo:
129 243,00 zł 0ol, 144 960,19 zł 0ołr) działalności nieodpłatnei

)) działaIności odpłatnei oo/, zł Oo/,

ł, Pozostałe przycńody związane z działalnością
;tatutowa

oo/, zł o%

5. Przychody finansowe lł,tiązane z działalnością
statutowa

202j4 zl 0o/, 161,84 zł ooA

). Zyski nadzwyczĄnezwiązane z działalnością
jtatutowa oo/, zł 0%

/Vyszczegól nienie
kosztv za rok:

obrotowy ooorzedni
kWota % w strukturze kwota % w strukturze

(osztv lazem 132 808-09 zł 1o0o/, 137 039,21 zł 1 00%
z teoo:

zł o%1. Koszty rea|izacji poszczególnych zadań
statutowych dzialal ności tradycyjnej

z teoo:

zł
0ol 0%

1) koszty realizaĄi zadań związanych z działalnością
|ecznicza

2) koszty rcalizaąi pozostałych zadań statutowych zł 0ol ż
2, Koszly realizacji dzialalności pożytku
publicznego 131 187,60 zl 99ol 135 389,99 zł 99%

1) nieodpłatnei 131 187,60 zl 99ol 135 389,99 zł 9qok

2) odpłatnei zł oo/, ż oo^

3. Koszty ogólnoad ministracyj ne działal ności
statutowei

1 620,49 zt 1ol 1649.22zł 1%

z teqo

1 620.49 zł
1o/,

1 649.22 zł
1%

1 ) koszty realizaĄi zadań związanych z działalnością
adminislracvina

4. Pozostałe koszĘ działalności statutowej 1 620,49 zł 1ol o%

W lvm DożVtklJ Dllblic7neoo ż zł 0%



5. Koszty finansowe działalności statutowej zł 0ol zł 0ó/o

w tvm pożvtku oubliczneqo zl ool zł jto

straty nadzwyczajne działalności statutowej zł Otl zł 0%

w tvm Dożviku publiczneoo ź ool zł

11. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:
a) propozycja podziału zysku bilansowego netto:
. na zwiększenie funduszu statutowego
. na zwiększenie funduszu zasobowego
. na nagrody i premie dla zarządu i pracowników
. na fundusze Specjalne
. inne cele (podac) ...... ........ zl
b) propozycje pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich:

. z funduszu Statutowego

-zł
,zl
....... zl
....... zł
....... zł

3 362,95 zł
............^.. zł

13. lnformac.ie o odpisach aktualizujących wańość należności: Brak

14. Podziałzobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty
dłuższym niż 12 m-cy

Brak

2. lnformacie o stanie rezerw: Brak

Wyszczególnienie rezerw
wańość na koniec roku

poprżedniego zwiększenia
Zmniejszenia:
rozwiązanie,

wykorzystanie

wańość na koniec roku
obrotowego

RezerWV razem: zł zł zl
z teqo rezerwv:

zł ź zł zl1 ) z tvtułu odroczoneoo oodatku dochodoweoo
2) na świadczenia emeMalne i oodobne: zł zł ż
. alłl ldófArm;nóWA zł zł zł
. krótkoterminowe zł zł zł zł

3) na pewne lub W dużym stopniu prawdopodobne
przvszłe zobowiazania

zł ż zl z1

. dłuoóterminówe zł ź zł zł

. krótkóterminówe zł ź zł zł

4) Dózostałe: ź ż zł
. dłuooterminowe zł zl zł

krótkoterminowe zł zl zł

Wyszczególnienie odpisów wańość na koniec roku
nonzerlnieoo Zwiększenia Zmniejszenia:

wańość na koniec roku
obrotoweoo

Odpisy aktualizujące należności - razem: zł

z teoo odoisv aktualizuiace:

zł zl -l zl1) należności od dlużników postawionych w stan
likwidacji lub upadłości

2) należności od dłużnikóww przypadku oddalenia
Wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek
dłużnIka nie wystarcza na ich spłatę

zł ż zl

3) należności kwestionowane orzez dłużników ź ż zł zł

4) należności w równowartości kwotje
podwyżsżających co do których uprzednio dokonano
odpisów aktualizujących

zł zł zł zł

5) należności przeterminowane lub nie - o
znacznym stopniu nieściągalności

zł zl

15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie
stan \^/ai :oscl na

koniec roku obrotoweg(
koniec roku

nonzednieoo

1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: zl zł

z teqo z tvtułu
zl zł1) Polisv {]bezoieczeniowe

2\ zl zl

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: zł zl

z teqo z tvtułu:
zł1

2) zl zł

3. przvchodv podleqaiące rozliczaniu w czasie: zł zł

z teqo z tvtułu:
zl zł1) Środki trwałe zakupione z dotacji



2') zl ,,

{. lnne czvnne i bierne rozliczenia miedzvokresowe: zł zł
z teoo z tvtułu:

zł zł1)

2) zl zł

16. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki (ze wskazaniem rodzaju):

Wyszczególnienie zobowiązań wg. ich rodzajów Forma zabezpieczenia
Stan (wańość) na:

koniec roku
nanparlniann <oniec roku obrotowego

zobowiazania razem: zł zł

ztego zobowiązania według ich rodzajów i rodza.lów działalności której dotyczą

1

2) zl zł zł

17. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń także Wekslowych):

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń
stan na:

koniec roku
lóńżAalniedó

koniec roku obrotowego

zobowiazania warunkowe oqółem:
z teoo z tvtułu oraz wo rodzaiu działalności. którei dotvcza:

ź złl)
2) zł ż

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)
z teoo:

śnDArlżi kraiówa sorzedaż wewnatrz uE sprzedaż na ekspoń
lazem przvchodv ze sDrzedażv netto z| zł zl
Z teoo:

zł zl zł1) produktóW

& tym
zł zł zł
zł zl zł

Z) usłuo zł zł zł
/r' tym:

zł zł zł
zł zl zł

]) towarów i materiałów zl zł zł
ł tym:

zł zł
zł ż zl

ll.

struktura rzeczowa iterytorialna (kraj, ekspoń) przychodówze spłzedaży produktów, usług itowarÓW:

2. Wysokość iwyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
1) wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe
z tego:

lnformacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności roku następnym:

Rodzaie działalności zaniechanei lub orzewidzianei do zaniechania przvchody Koszty
1

2

4

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto
(zysku lub straty brutto) - metodą wynikową:

Brak

zł
zł

b)

c)
2)

a)

b)

c)
3,

1)

z)
3)

4)

5)

6)

4.



2

1 przvchodv wvnikaiące z ksiąq rachunkowvch łącznie, z teqo:
a) przvchodv ze składek
b) inne przychody działa|ności Statutowei
]) przvchodv działalności qospodarczei (ze sprzedażv)
l) pozostałe przvchodv operacyine
e) przvchodv finansowe
0 zvski nadżwvczaine
2, Korektv orzvchodów- razem (+ lub J. z teqo:

nrzvchodv nie śf2nóWi2će nrzvchodów nód2tkóWćh /-)t1

h'l nrzvchndv nodatknwe nie tliele w kśieoaćh rećhl Inkówch (+)r2l-

a) oozostałe (+ lub -

3. Przvchodv oodatkowe (1+2)

4. kosztv wvnikaiace z ksiaq rachunkowvch - łacznie, z teqo
a) koszty działaIności statutowej

b) koszty działalności gospodarczej (koszt wlasny sprzedanych pro-dukłów, towarów i usług

o) kosztyoqólnozakładowe
d) pozostałe koszty operacyine
e) kosztv finansowe
fl stratv nadzwvczaine
5. korektv kosztów wvnikaiacvch z ksiaq rachunkowvch - różnice powoduiące obowiązek zapłaty podatku - łącznie (-):
1) odsetki budżetowe
2) kary. qrzVWnV. mandatv
3) Wpłatv na peron

4) wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu kslęgowego
5) odszkodowania z tytulu WypadkóW przy pracy
6) zawinione Straty
7) niedobóru

8) darowiznv na cele niezqodne z celami statutowymi
]) kwotv skradzione, zqubione
l o'l nó7o§łełe niń dó ód7vskeni2r3l
j. Korektv kosztów wvnikaiacvch z ksiąq rachunkowvch - różnice pozostałe - łącznie (
,| kosztv sfinansowane z dotacii
2) uiete w kosztv a niewvpłacone wvnaorodzenia brutto z tvtułu umów o prace skoryqowane o kosztv poniesione w roku ubiegłym a

3) uiete W kosztv a niewvpłacone wvnaqrodzenia brutto z tytułU umów o dzieło, zlecenia itp. skorygowane o koszty poniesione W roku

4) uieteWkosztv, alenieorzekazanedoZUSskładki naubezpieczeniaspołeczneWczęści opłacanei pźezpracodawcęoraz
5) naliczone i niezapłacone zarówno odsetki i jak różnice kursowe skorygowane o koszty poniesione W roku ubiegłym a vvypłacone W

]) odpisv aktualizuiace należności oraz należności odpisane, iako nieściaqalne, ieśli na mocv ań, ,1 6, ust. 1 nie można ich uiąć, jako

7) przekroczone limity diet i innych kosztów podróży służbowych
8) pozostate koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodóW - Wymienione W ań. 16, ust, 1 ustawy o podatku dochodowym od

7. Kosztv podatkowe - łącznie (4-5-6)

8. Dochód/strata podatkowa (3-7)

9. Dochody zadeklarowane, iako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi określonymi w
10. Dochodv zadeklarowane, iako wolne od podatku a wydatko-wane na cele niezgodne z celami statutowymi określonymi w
1 1 . Podatek dochodowv od osób prawnych stanowiący tak zwane inne zobowiązanie podatkowe (19 % x poz. 9+10)

6, lnformacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworźenia produktów i usług na własne potrzeby (dotyczy jednostek sporządzających
wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat):

7. koszty wytwolzenia środków trwałych w budowie (środków trwaĘch na własne potrzeby):
Brak

7a. W niektórych pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat przyjęto następujące kursy Walut obcych do ich wyceny:

Wyszczególnienie kosztów
kosztv wq rodzaiów za rok:

obrotowv poprzedni

Razem kosztv: 132 808.09 zł I37 o39,2I zl

z teqo:
,l32 808,09 zł 1649-22zl1) kosztv operacyine wq rodzaiów:

1)amońVzacia ź
))zużvcie materiałów zl

))zużVcie enerqii zł

j)usłuoi obce 162,45 zl 375z1
l\nodalki i onłatv zł ź
] wvnaorodzenia 1 149.63 zł 429,34 zl

J)ubezDieczenia sDołeczne i inne świadczenia 308,41 ż 59 93 zł

1)podróże słuźbowe zl zł

i) koszty reprezentacji i reklamy 1 156,20 zl

i) pozostałe koszty rodzajowe 131 187 -60 zł 135 389,99 zł

2) koszty Wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby - na potrzeby innych rodzajów
działalności

zl

(opisać których pozycji dotyczą i wg jakich kursów dokonano wyceny) Brak



w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań z tytułu realizowanych budów
zł

8. Poniesione, w roku obrotowym i planowane na rok następny, nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
Brak

Wyszczególnienie
NakładV:

ponleslone planowane

Nakładv na nie finansowe aktvwa trwałe - razem
w tvm na ochrone środowiska

9. lnformacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

1o. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

(należy wylaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy
część strat nadzwyczajnych nie Stanowi np. kosztóW uzyskania przychodów),

brak

pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy wyliczeniach

zł

lll.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych (w zł):

Objaśnienia opisowe:

1. lnformacia o przecietnvm zatrudnieniu w qrupach zawodowvch") :

Wyszczególnienie
stan na:

koniec roku obrotowego
koniec roku

ooorzednieoo
srodki pienieżne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem 5 150,08 zł 8 513,03 zł
z teoo

z1 7l'1) środki oienieżne w kasie(ach)
2) środki pienieżne na rachunkach bankowvch 5 150,08 zł 8 51 3.03 zł
3) inne środki pienieżne np. środki pienieżne w drodze zł zł
4) inne aktvwa oienieżne zł zł

Wyszczególnienie wg grup zawodowych
za rok obrotowv: za rok poprzedni:

oqółem w tvm kobietv nnńłom w tvm kobietv
zatrudnienie razem 0.1 0,1 0.1 0.1

z teoo

1) pracownicy na stanowiskach związanych z
bezpośrednią realizacją zadań

z teoo
\ nracownicv otlsłtloi lksieoowa} 0,1 0,1 0"| 0.1

3) pracownicv kierownictwa
4) oozostali pracownicv

z teqo
- ucznlowle
- llrlónoweni
- lnnl

2. Wynagrodzenia należne członkom Zaządu i innych organów statutowych Jednostki:

W roku:

W roku:

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:



udzielone pożvczki łacznie
z teqo
1) członkom Zarzadu,.
a) ..,,.,., na .......... %

b) . na .......... ok

:) ..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,...,. na .

2) członkom innych organów:
."..-.- na --.--,-.. o/o

b) .,.,.-.,.-.,.,..-...-.- na .%
r) .... na

4. lnformacje o: Brak

1 . Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację

2. lstotnych transakcjach (wrazzich kwotami) zawańych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przezktore rozumie się

3. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego zl
b) inne usługi poświadczające zl
c) ustugi doradztwa podatkowego zl
d) inne zł

V.
1. lnformacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

2. lnformacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpił po dniu bilansowym nieuwzględnionych W bilansie oraz rachunku zysków i strat:

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod vvyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na
sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym:

4. lnformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Vl
1. lnformacja o wspólnych przedsięwzięciach (niepodlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - n/d

2. lnformacje o transakcjach Jednostki ze spółkami powiązanymi:

Wyszczególnien ie zdarzeń Kwota
Uwzq|edniono w:

bilansie *) rachunku zyksów i

strat*)

rachunku zysku i strat*)

wvszczeoólnienie zmian przvczvnv zmian Kwota wpłvwu zmian na wynik finansowy, aktywa

2.

3.

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot



3. Wykazspółekw których Jednostka
Spółki:

posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub W ogólnej liczbie glosów w organie statutowym stanowiącym

Brak

Nazwa isiedziba spółki o/o udziałów
Udział %-owy w:

zarzadzaniu zvsku (stracie)
,|

1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania dzialalności Jednostki (jeżeli niepewnoŚĆ występuje) oraz jej charakterystyka:

Brak

2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewnoŚci moŻliwoŚci dalszej kontYnuacji działalnoŚci:

Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wye|iminowania niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalnoŚci:
... Brak

Vlll.
lnformacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Jednostki:

Brak

opole, dn. 10.03.2016

(miejsce i dala spouądzenia)

Agata Palus
(imię, nazwi§ko i podpis o§oby §pouądzającej)

ffu/o

zarządlDYektor/Kierownik Jed nostki:

3.

,,CAR|TA§ &;§fr Er,.t! *pCILsKlEJ
0RGAl{iZ*Ę"iA Fi:;}Tń:j i,ł.i§LffiZl{EGo"
45-010 OF'OLL, |il. S7]pitalna 5a
tel. 077 453 'l2 4l , ia( i t7 / 453 12 39

KRS 000029tyB2

[1']) no, naliczone. ale nie otrzymane odsetki. niezrealizowane różnice kursowe. odwrócone odpisv aktualizuiace na-leżności- niezaIiczone wcześniei do kosztów

uzvskania przvchodów. rozliczenia miedzvokresowe orzvchodów z tvtułu odpisów środków trwałvch i inne wvmienione w ań, 12. ust, 4 ustawv o podatku

dochodowym od osób praw-nvch,

[2l) np. z tńułu nieodrłatneoo użvtkowania rzeczv. nieruchomości lub praw w wvsokości rvnkowei - należv oszacować. ieśli takie wvstapia. orzv czvm nie stanowi
przvchodów podatkowvch wańość otrzvmanvch nieodpłatnie tub cześ-ciowo odpłatnie rzeczv lub praw, a także wańości innvch nieodołatnvch lub cześciowo

odnłatnvch świadczeń fi-nan-sowanvch lub współfinansowanvch ze środków budżetu państwa. iednostek samorzadu terytorialneqo. ze środ-ków aaen-cii rzodowvch

lub ze środków pochodzacych od rzadów państw obcvch. oroanizacii miedzvnarodowvch lub mie-dzv-na-rodowvch instvtucii f]nansowvch. w ramach rzodowvch

DroqramóW.

[3l Dozostałe kosztv wvmienione W ań, ,l6. ust, 'l ustawv o podatku dochodowvm od osób Drawnvch.

*) Wvkorzvstaó do opracowania tabeli klasvfikacie pracownikóW Wo orup zawodowvch Ministerstwa Pracv. Płac i spraw socialnvch lub GUS,

*) Podać poz. Sprawozdania (np, A.1,3)


