Fundacja dla Wolności
03-913 Warszawa
ul. Angorska 19/U-1

BILANS
na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA

31.12.2014

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Pozostałe aktywa trwałe

31.12.2015
0,00

2 381,58

0,00

2 381,58

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Środki pieniężne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
V. Pozostałe aktywa obrotowe

18 797,19

29 873,29

2 710,31
15 869,82
217,06

1 069,51
20 702,63
8 101,15

Aktywa razem

18 797,19

32 254,87

PASYWA

31.12.2014

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych
V. Inne
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania pozostałe
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Prowadzący księgi:
Jolanta Skrzypczak
data

podpis

data

podpis

data

podpis

Zarząd:
Krzysztof Jarymowicz

Magdalena Zaborowska

31.12.2015

- 15 773,08
1 000,00

- 13 225,01
1 000,00

- 16 773,08

2 548,07
- 16 773,08

34 570,27
29 427,55
5 142,72

45 479,88
15 678,88
5 162,16

0,00

24 638,84

18 797,19

32 254,87

Fundacja dla Wolności
03-913 Warszawa
ul. Angorska 19/U-1

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

POZYCJA

31.12.2014

31.12.2015

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi

208 871,03

324 440,06

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej

225 221,79

321 414,76

18 214,17
63 738,08
143 269,54

45 173,92
89 104,31
187 136,53

18,22

184,01

18,22

184,01

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja aktywów

440,54

661,24

I. Koszty finansowe
II. Inne koszty i straty
E. Podatek dochodowy

440,54

661,24

I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty rodzajowe
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja aktywów
I. Przychody finansowe
II. Inne przychody i zyski

F. Wynik finansowy netto ogółem
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami

0,00

0,00

- 16 773,08

2 548,07
2 548,07

- 16 773,08

Prowadzący księgi:
Jolanta Skrzypczak
data

podpis

data

podpis

data

podpis

Zarząd:
Krzysztof Jarymowicz

Magdalena Zaborowska

FUNDACJA DLA WOLNOŚCI
03-913 Warszawa
ul. Angorska 19/U-1
INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Fundacja dla Wolności z siedzibą w Warszawie, przy ul. Angorskiej 19/ U-1 została zarejestrowana 23
grudnia 2004 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000224819.
W dniu 20 kwietnia 2009 r. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Przedmiotem działalności Fundacji jest:
a) dążenie do rozwoju społeczeństwa opartego na kryterium równości oraz zwalczanie wykluczenia
społecznego,
b) popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej poprzez organizację i wspieranie
inicjatyw poszerzających wiedzę i propagujących przestrzeganie praw człowieka oraz innych praw i
obowiązków obywateli,
c) popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, wolności dostępu do informacji
oraz wolności dostępu do kształcenia,
d) popularyzowanie integracji europejskiej oraz wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami
globalnymi.

2.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Sprawozdanie to nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

3.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.

4.

Zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro
Fundacja sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami).
Fundacja korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny

5.

Metody wyceny majątku oraz przychodów i kosztów
Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), przy czym:
Środki trwałe wykazywane są według cen nabycia. Amortyzacja ujęta w kosztach zgodnie z planem
amortyzacji, naliczana jest metodą liniową poczynając od miesiąca, w którym przyjęto środki trwałe do
eksploatacji. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 PLN zaliczane są do kosztów w
momencie przyjęcia do użytkowania.
Należności i zobowiązania krajowe wykazane są w kwocie nominalnej.
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej wyceniane były w ciągu roku obrotowego po
średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia
operacji. Środki pieniężne w walucie obcej wyceniane były w ciągu roku obrotowego według kursów
stosowanych w dniu dokonania operacji przez bank prowadzący rachunek walutowy.
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej oraz środki pieniężne w walucie obcej na dzień
bilansowy nie występują.
Nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na dzień bilansowy wykazano w rachunku
wyników jako koszty finansowe.
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DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
I. Wyjaśnienia do bilansu
1.

Wykaz zmian wartości majątku trwałego (sprzęt komputerowy) w ciągu roku obrotowego (w PLN):
wartość początkowa:
stan na
początek roku

grupa

zwiększenia

zmniejszenia

stan na
koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

4.448,00

0,00

0,00

4.448,00

ogółem

4.448,00

0,00

0,00

4.448,00

umorzenie:
stan na
początek roku

grupa

zwiększenia

zmniejszenia

stan na
koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

4.448,00

0,00

0,00

4.448,00

ogółem

4.448,00

0,00

0,00

4.448,00

wartość netto:
grupa

stan na początek roku

stan na koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania

0,00

0,00

ogółem

0,00

0,00

2.

Należności długoterminowe w kwocie 2.381,58 obejmują kaucję za lokal będący siedzibą Fundacji.
Należności krótkoterminowe stanowią należności od dostawców w kwocie 1.069,51 PLN.
Nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności.

3.

Środki pieniężne w kwocie 20.702,63 PLN obejmują środki pieniężne w kasie w kwocie 598,59 PLN oraz
na rachunkach bankowych w kwocie 20.104,04 PLN.

4.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach obejmują (w PLN):
tytuł

stan na początek roku

stan na koniec roku

ubezpieczenia
domeny internetowe
przychody dotyczące bieżącego okresu,
otrzymane w następnym okresie

66,60
150,46

98,91
149,21

0,00

7.853,03

ogółem

217,06

8.101,15

5.

Fundacja nie posiada udziałów i akcji.

6.

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 1.000,00 PLN i nie był zwiększany w ciągu roku obrotowego.

7.

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a
także nie zaciąga zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
Fundacja nie udzielała i nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.
Zobowiązania warunkowe i zabezpieczone na majątku Fundacji nie wystąpiły.
Zobowiązania finansowe stanowią pożyczki od osób fizycznych na łączną kwotę 15.678,88 PLN wraz z
odsetkami w kwocie 678,88 PLN, z terminem spłaty 31 grudnia 2015 r.
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

8.
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Zobowiązania krótkoterminowe stanowią:
– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 391,94 PLN
– zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie 3.336,90 PLN
– pozostałe zobowiązania w kwocie 1.433,32 PLN.
9.

Rozliczenia międzyokresowe pasywne w kwocie 24.638,84PLN obejmują przychody przyszłych okresów
– czyli kwoty otrzymane w okresie sprawozdawczym, a dotyczące wydatków statutowych, które zostaną
poniesione w następnym okresie.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Przychody z działalności statutowej stanowią otrzymane środki pieniężne od następujących podmiotów
(w PLN):
działalność odpłatna:
projekt TRENINGI – wpłaty uczestników (osób fizycznych)
projekt CZTERY STRONY ŚWIATA – wpłaty uczestników (osób fizycznych)
działalność nieodpłatna:
projekt ETNOLIGA – FMO
projekt ETNOLIGA – wpłaty 1% podatku
pozostałe wpłaty 1% podatku
organizacje z programu Młodzież w Działaniu/Erasmus+
projekt TARGÓWEK – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
projekt TARGÓWEK – wpłaty osób fizycznych
projekt TARGÓWEK – Urząd do Spraw Cudzoziemców
projekt JOGA DLA SENIORÓW – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
projekt Play Fair with Others – FARE Network Ltd
projekt PRZYSTANEK WOODSTOCK – Fundacja Stefana Batorego
pozostałe – darowizny osób fizycznych
2.

7.810,00
2.300,00
143.853,03
1.196,57
6.297,48
65.163,98
40.478,65
100,00
15.570,00
35.709,28
4.017,00
814,07
1.130,00

Koszty realizacji zadań statutowych (w PLN):
działalność odpłatna:
projekt TRENINGI
projekt CZTERY STRONY ŚWIATA
działalność nieodpłatna:
projekt ETNOLIGA
program Młodzież w Działaniu/Erasmus+
projekt TARGÓWEK – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
projekt TARGÓWEK – Urząd do Spraw Cudzoziemców
projekt JOGA DLA SENIORÓW
projekt PRZYSTANEK WOODSTOCK

7.810,00
2.300,00
145.049,60
73.015,83
40.901,65
15.570,00
35.903,61
814,07

3. Koszty administracyjne – opłaty bankowe – wynoszą 50,00 PLN.
4.

Pozostałe przychody i zyski obejmują przychody finansowe w postaci odsetek 184,01 PLN.

5.

Pozostałe koszty i straty obejmują koszty finansowe w postaci odsetek 253,95 PLN oraz nadwyżkę
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na dzień bilansowy w kwocie 407,29 PLN.
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6.

Rozliczenie pozycji różniących wynik finansowy brutto za rok 2015 od dochodu wykazanego w zeznaniu
podatkowym CIT-8 (w PLN):
Wynik finansowy ogółem

2.548,07

Przychody ujęte w księgach niepodlegające opodatkowaniu, w tym:
storno ujemnych różnic kursowych naliczonych na dzień 31.12.2013
przychody otrzymane w roku 2016

(7.822,20)
(-30,83)
(7.853,03)

Przychody nieujęte w księgach podlegające opodatkowaniu:
nieodpłatne użytkowanie lokalu w okresie 01.01.2015- 01.04.2015
przychody ujęte jako przychody przyszłych okresów

27.065,51
2.426,67
24.638,84

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:
koszty nieodpłatnej działalności statutowej w bieżącym roku
niezapłacone odsetki
storno ujemnych różnic kursowych naliczonych na dzień 31.12.2013

311. 486,19
311.254,76
251,33
-19,90

Dochód

333.277,57

Dochód zwolniony, przeznaczony na działalność statutową

333.277,57

Prowadzący księgi:
Jolanta Skrzypczak

___________ _________________________________
data
podpis

Krzysztof Jarymowicz

___________ _________________________________
data
podpis

Magdalena Zaborowska

___________ _________________________________
data
podpis

Zarząd:
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ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ministerstwo Pracy
ŝWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

za rok 2015

•
•
•
•

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

Η&hE:>tK>EK_/Η

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina WARSZAWA

Ulica UL. ANGORSKA

Nr domu 19

Nr lokalu U-1

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđtZ^t

Kod pocztowy 03-913

Poczta WARSZAWA

Nr telefonu 22-612-76-18

Nr faksu

E-mail
Strona www www.fundacjadlawolnosci.org
info@fundacjadlawolnosci.or
g

POLSKA

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

14002141000000

2009-04-20
6. Numer KRS
/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: MPiPS

0000224819
Funkcja

Wpisany do KRS

Krzysztof Jerzy Jarymowicz WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Magdalena Maria
Zaborowska

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

:ƵůŝĂŶ<ƵƚǇųĂ

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ

TAK

Antoni Adamowicz

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇZĂĚǇ

TAK

Dora Montagna

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ

TAK

Wpisany do KRS

1

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

&ƵŶĚĂĐũĂũĞƐƚŵŝĞũƐĐĞŵŝŶŝĐũĂƚǇǁ͕ďĂĚĂŷŽƌĂǌĚǇƐŬƵƐũŝĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ
indywidualnych i zbiorowych ze szczególnym naciskiem na podmioty
ĚŽƚŬŶŝħƚĞĚǇƐŬƌǇŵŝŶĂĐũČƐƉŽųĞĐǌŶČ͘
ĂǌƵũČĐŶĂǌĂƉŝƐĂĐŚĞŬůĂƌĂĐũŝǌųŽǁŝĞŬĂƉƌǌǇũħƚĞũƉƌǌĞǌŐƌŽŵĂĚǌĞŶŝĞ
KŐſůŶĞKE͕ĂǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝũĞũĂƌƚǇŬƵųĂĐŚŽŶƵŵĞƌĂĐŚ͗7, 18, 19, 20,
27 oraz na zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Fundatorzy
ƵƐƚĂŶĂǁŝĂũČŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĐĞůĞ&ƵŶĚĂĐũŝ͗
ĂͿČǏĞŶŝĞĚŽƌŽǌǁŽũƵƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽƉĂƌƚĞŐŽŶĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵƌſǁŶŽƑĐŝ͕
ǌǁĂůĐǌĂŶŝĞǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĂƐƉŽųĞĐǌŶĞŐŽ͕ĚŽƚǇĐǌČĐĞŐŽǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƚĂŬŝĐŚ
ŐƌƵƉ͕ũĂŬ͗ŵŶŝĞũƐǌŽƑĐŝĞƚŶŝĐǌŶĞ͕ŶĂƌŽĚŽǁĞ͕ƌĞůŝŐŝũŶĞ͕ƐĞŬƐƵĂůŶĞŽƌĂǌŝŶŶǇĐŚ
ŐƌƵƉŶĂƌĂǏŽŶǇĐŚŶĂĚǇƐŬƌǇŵŝŶĂĐũħ͘
ďͿWŽƉƵůĂƌǇǌŽǁĂŶŝĞŬƵůƚƵƌĂůŶĞũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ
ƉŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħŝǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŝŶŝĐũĂƚǇǁƉŽƐǌĞƌǌĂũČĐǇĐŚǁŝĞĚǌħŝ
ƉƌŽƉĂŐƵũČĐǇĐŚƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂŶŝĞƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂŽƌĂǌŝŶŶǇĐŚƉƌĂǁŝ
ŽďŽǁŝČǌŬſǁŽďǇǁĂƚĞůŝ͖ǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŝŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝĚČǏČĐǇĐŚ
do popularyzacji mechanizmów i wiedzy na temat instytucji
demokratycznych.
ĐͿWŽƉƵůĂƌǇǌŽǁĂŶŝĞŝĚČǏĞŶŝĞĚŽƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂŶŝĂǁŽůŶŽƑĐŝǁǇƉŽǁŝĞĚǌŝ͕
ǁŽůŶŽƑĐŝĚŽƐƚħƉƵĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽƌĂǌǁŽůŶŽƑĐŝĚŽƐƚħƉƵĚŽŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂ͘
d) Popularyzowanie integracji europejskiej, jako najlepszego sposobu
ǁƐƉſųŝƐƚŶŝĞŶŝĂŬƌĂũſǁŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚŽƌĂǌĚČǏĞŶŝĞĚŽ
ĚĂůƐǌĞŐŽƉŽƐƚħƉŽǁĂŶŝĂƚĞŐŽƉƌŽĐĞƐƵŽƌĂǌǁųČĐǌĂŶŝĂĚŽŶŝĞŐŽŬŽůĞũŶǇĐŚ
krajów.
ĞͿWŽƉƵůĂƌǇǌŽǁĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇŶĂƚĞŵĂƚǌĂŐĂĚŶŝĞŷǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƉƌŽĐĞƐĂŵŝ
ŐůŽďĂůŶǇŵŝŽƌĂǌĚČǏĞŶŝĞĚŽůĞƉƐǌĞũǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũŶĂƌǌĞĐǌ
ƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĂƉƌŽďůĞŵſǁŐůŽďĂůŶǇĐŚ͘

a) Organizacja i wsparcie kampanii informacyjnych oraz manifestacji
ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞǁǇƉŽǁŝĂĚĂŶŝĞƐŝħǁƐƉƌĂǁĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͘
b) Organizacja i wsparcie debat, seminariów, warsztatów, konferencji,
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ǌũĂǌĚſǁ͕ďĂĚĂŷ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝſǁ͕ǁǇƐƚĂǁ͕ǌĂǁŽĚſǁƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚŽƌĂǌŝŶŶǇĐŚ
podobnych inicjatyw.
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ ĐͿWƵďůŝŬŽǁĂŶŝĞŝĚǇƐƚƌǇďƵĐũĂŐŝĞƌ͕ŬƐŝČǏĞŬ͕ďƌŽƐǌƵƌ͕ƵůŽƚĞŬŝŝŶŶǇĐŚ
ŵĂƚĞƌŝĂųſǁĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ͕ĚƌƵŬŽǁĂŶǇĐŚŝ
podstawie statutu organizacji)
elektronicznych.
d) Organizacja i promocja wolontariatu.
ĞͿWƌǌǇǌŶĂǁĂŶŝĞŶĂŐƌſĚŝǁǇƌſǏŶŝĞŷ͘
ĨͿtƐƉſųƉƌĂĐĂǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͕ǁųĂĚǌĂŵŝ
ƐĂŵŽƌǌČĚŽǁǇŵŝ͕ƉĂŷƐƚǁŽǁǇŵŝ͕ƐĞŬƚŽƌĞŵŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇŵ͕ƑƌŽĚŬĂŵŝ
masowego przekazu oraz innymi instytucjami i osobami
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇŵŝƌĞĂůŝǌĂĐũČĐĞůſǁ&ƵŶĚĂĐũŝ͘
g) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku oraz wspieranie rozwoju
ŽƐŽďŝƐƚĞŐŽĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ͘
ŚͿKĐŚƌŽŶĂŬƵůƚƵƌǇŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũŝŬƵůƚǇǁŽǁĂŶŝĞƌħŬŽĚǌŝĞųĂ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

Druk: MPiPS
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Etnoliga
DŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁǇƉƌŽŐƌĂŵƐƉŽƌƚŽǁǇƌĞĂůŝǌƵũĞŵǇŽĚ2005ƌ͘tƚǇŵƌŽŬƵŽĚďǇųǇƐŝħǁtĂƌƐǌĂǁŝĞĚǁŝĞ
ĞĚǇĐũĞƚƵƌŶŝĞũƵƉŝųŬĂƌƐŬŝĞŐŽǁĞĚųƵŐĂƵƚŽƌƐŬŝĞũŵĞƚŽĚǇŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƉŽƉƌǌĞǌƐƉŽƌƚŽƌĂǌƚƌĞŶŝŶŐŝŝƐƉĂƌŝŶŐŝͲ
ųČĐǌŶŝĞ230ŐŽĚǌ͘ǌĂũħđĚůĂŽŬ͘500 osób, Polaków i cudzoziemców z ponad 50 krajów. Ponadto
ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂůŝƑŵǇ13ǁǇĚĂƌǌĞŷĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ͗ŽĚƐƉŽƚŬĂŷŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚ͕ƉƌǌĞǌƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĞŶĂ
ĨĞƐƚŝǁĂůĂĐŚŵƵǌǇĐǌŶǇĐŚƉŽƚƵƌŶŝĞũĞŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞĚůĂĚǌŝĞĐŝƉŽůƐŬŝĐŚŝƵĐŚŽĚǍĐǌǇĐŚ͘tŬŝůŬƵŶĂƐƚƵ
ŵŝĂƐƚĂĐŚǁĐĂųǇŵŬƌĂũƵƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝůŝƑŵǇƚĞǏǁĂƌƐǌƚĂƚǇĂŶƚǇĚǇƐŬƌǇŵŝŶĂĐǇũŶĞǁŬŽŶƚĞŬƑĐŝĞĚǌŝĂųĂŷ
sportowych.
Reveal 2
tƌĂŵĂĐŚŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞŐŽƉƌŽũĞŬƚƵ͕ŬƚſƌĞŐŽĐĞůĞŵũĞƐƚƚǁŽƌǌĞŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇĐŚŬƵƌƐſǁĚůĂ
ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇŝŽƐſďƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚǁƚƌǌĞĐŝŵƐĞŬƚŽƌǌĞ͕ďǇůŝƑŵǇŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŝǌĂƚųƵŵĂĐǌĞŶŝĞ
ŵĂƚĞƌŝĂųſǁŝƐƚƌŽŶǇǁǁǁŶĂũħǌǇŬƉŽůƐŬŝ͘WƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞĨƵŶĚĂĐũŝďƌĂůŝƵĚǌŝĂųǁĚǁſĐŚǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇĐŚ
ƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŚĐǌųŽŶŬſǁŬŽŶƐŽƌĐũƵŵƌĞĂůŝǌƵũČĐĞŐŽƉƌŽũĞŬƚ͘
European Voluntary System
KĚǁŝĞůƵůĂƚŽƌŐĂŶŝǌƵũĞŵǇǁǇũĂǌĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǌĐĂųĞũWŽůƐŬŝĚŽƉƌĂĐǇǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁĐĂųĞũƵƌŽƉŝĞ͘t2015ƌ͘ƌŽǌƉŽĐǌħųǇƐŝħƉƌŽũĞŬƚǇ5 wolontariuszy na Malcie, w
WŽƌƚƵŐĂůŝŝ͕,ŝƐǌƉĂŶŝŝŝ^ǌǁĞĐũŝ͘WŽŶĂĚƚŽƵǌǇƐŬĂůŝƑŵǇĂŬƌĞĚǇƚĂĐũħƉƌŽŐƌĂŵƵƌĂƐŵƵƐнŶĂŐŽƐǌĐǌĞŶŝĞ
zagranicznych wolontariuszy w Polsce.
Targówek
tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵĐĂųǇƌŽŬŽĚďǇǁĂųǇƐŝħǌĂũħĐŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞ͕ǁǇĐŝĞĐǌŬŝŝƐƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞ
ǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞƌŽǌǁſũƉƐǇĐŚŽĨŝǌǇĐǌŶǇŝĞĚƵŬĂĐũħĚǌŝĞĐŝŵŝĞƐǌŬĂũČĐǇĐŚǁŽƑƌŽĚŬƵĚůĂĐƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁ
tĂƌƐǌĂǁĂͲdĂƌŐſǁĞŬ͘ǇųǇƚŽŐƌǇŝǌĂďĂǁǇ͕ǌĂũħĐŝĂƉůĂƐƚǇĐǌŶĞŝƐƉŽƌƚŽǁĞŽƌĂǌƉŽŵŽĐǁŽĚƌĂďŝĂŶŝƵ
ůĞŬĐũŝ͘hĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųǇǁŶŝĐŚĚǌŝĞĐŝǁǁŝĞŬƵƉƌǌĞĚƐǌŬŽůŶǇŵŝƐǌŬŽůŶǇŵ͘^ƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞ;ƚĂŬǏĞǌ
ŽƉŝĞŬƵŶĂŵŝĚǌŝĞĐŝͿŽďĞũŵŽǁĂųǇŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞ͕ǌĂũħĐŝĂĚŝĂŐŶŽƐƚǇĐǌŶĞŝǁǇƌſǁŶĂǁĐǌĞ͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ
ǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌŽƐƚĂųŽƉŽŶĂĚ100 godzin wolontariatu (4ŽƐŽďǇͿ͘ǁŝĞŽƐŽďǇŽĚďǇųǇƉƌĂŬƚǇŬŝ
ƐƚƵĚĞŶĐŬŝĞ͘tĐǌĞƌǁĐƵ͕ǁƐƉſůŶŝĞǌdǌǁĂƌƚǇ_ǁŝĂƚŝ&ƵŶĚĂĐũČΗKĐĂůĞŶŝĞΗǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂůŝƑŵǇĚǌŝĞŷ
ŽƚǁĂƌƚǇͲǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŝŶƚĞŐƌƵũČĐĞŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŽƑƌŽĚŬĂǌůŽŬĂůŶČƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝČ͗ǁĂƌƐǌƚĂƚǇŐƌĂĨĨŝƚŝ͕
ǁĂƌƐǌƚĂƚǇǏŽŶŐůĞƌƐŬŝĞ͕ǌĂũħĐŝĂƐƉŽƌƚŽǁĞ͕ƉŽŬĂǌǇƚĂŷĐĂ͕ĚĞŐƵƐƚĂĐũĂƉŽƚƌĂǁǌƌſǏŶǇĐŚƐƚƌŽŶƑǁŝĂƚĂ͘
WŽŶĂĚƚŽ͕ǌŶĂƐǌĞũŝŶŝĐũĂƚǇǁǇƵƐǌƉĂƐƚĞƌƐƚǁŽŬĂĚĞŵŝĐŬŝĞΗ&ƌĞƚĂΗǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųŽǌďŝſƌŬħďŝůĞƚſǁ
ĂƵƚŽďƵƐŽǁǇĐŚĚůĂƌŽĚǌŝŶǌŽƑƌŽĚŬĂ͕Ă&ƵŶĚĂĐũĂƉŽƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚůĂ15ĚŽŵŝŶŝŬĂŶſǁƐƉŽƚŬĂŶŝĞĚŽƚǇĐǌČĐĞ
ƉŽŵŽĐǇƵĐŚŽĚǍĐŽŵ͘
College d’Europe
tƌĂŵĂĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌƵĐǌĞůŶŝČ͕ǌƌĞĂůŝǌŽǁĂůŝƑŵǇ12ĂƵƚŽƌƐŬŝĐŚǌĂũħđŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁǇĐŚǁƑǁŝĞƚůŝĐǇ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞũΗŚĂƚĂΗǁDĂƌŬĂĐŚ͘^ƉŽƚŬĂŶŝĂĚŽƚǇĐǌǇųǇĞĚƵŬĂĐũŝŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁĞũŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝŝ
ĚǌŝĂųĂŷƉƌŽũĞŬƚŽǁǇĐŚ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶĞďǇųǇǁũħǌǇŬƵĂŶŐŝĞůƐŬŝŵƉƌǌĞǌ18ƐƚƵĚĞŶƚſǁǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ
ǌĞƐƉŽųĞŵ&ƵŶĚĂĐũŝ͘
Sport for Dialogue II
^ǌŬŽůĞŶŝĞďǇųŽŬŽŶƚǇŶƵĂĐũČĚǌŝĂųĂŷƉŽĚĞũŵŽǁĂŶǇĐŚǁ2013 i 2014ƌŽŬƵ͘ŽƚǇĐǌǇųŽĚŽďƌǇĐŚƉƌĂŬƚǇŬǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂƐƉŽƌƚƵĚŽŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝďƵĚŽǁĂŶŝĂĚŝĂůŽŐƵŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ͘t
ƉƌŽũĞŬĐŝĞǁǌŝħųŽƵĚǌŝĂų21ŽƐſďǌ,ŝƐǌƉĂŶŝŝ͕DĂĐĞĚŽŶŝŝ͕hŬƌĂŝŶǇ͕&ŝŶůĂŶĚŝŝ͕WŽůƐŬŝ͕tųŽĐŚŝDĂůƚǇ͘t
ƌĂŵĂĐŚǁŝǌǇƚƐƚƵĚǇũŶǇĐŚƵĐǌĞƐƚŶŝĐǇŽĚǁŝĞĚǌŝůŝƚƌǌǇǁĂƌƐǌĂǁƐŬŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞ͕ǁǇŵŝĞŶŝĂůŝƐŝħ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŵŝ͕ƐǌƵŬĂůŝƉŽŵǇƐųſǁŶĂŶŽǁĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͘EĂǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞ
ŽƚǁĂƌƚĞ͕ŵĂũČĐĞŶĂĐĞůƵƉƌĞǌĞŶƚĂĐũħĞĨĞŬƚſǁƐǌŬŽůĞŶŝĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞǁDƵǌĞƵŵWK>/E͘
ǌƚĞƌǇ^ƚƌŽŶǇ_ǁŝĂƚĂ
WƌǌĞǌĐĂųǇƌŽŬƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝůŝƑŵǇŬŝůŬĂŶĂƑĐŝĞǁĂƌƐǌƚĂƚſǁŶƚ͘ǁǇďƌĂŶǇĐŚŬƵůƚƵƌ;'ƌƵǌũĂ͕ŵĞƌǇŬĂ
BĂĐŝŷƐŬĂ͕/ŶĚŝĞͿǁƌſǏŶǇĐŚƉůĂĐſǁŬĂĐŚŽƑǁŝĂƚŽǁǇĐŚ͕ŐųſǁŶŝĞŶĂƚĞƌĞŶŝĞtĂƌƐǌĂǁǇ͘ĂũħĐŝĂƐŬŝĞƌŽǁĂŶĞ
ďǇųǇĚŽĚǌŝĞĐŝ͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

Druk: MPiPS

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju
3

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

1000

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

20

2.2. Informacje na temat
ŝŶŶǇĐŚ;ŶŝǏǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁ
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz
ŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂųĂ
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego

ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌĚǌŝĞĐŝ
ǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌͬǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚ
ŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ ŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ǁƚǇŵ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. wypoczynek dzieci i
ϭϱϯϲ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŵųŽĚǌŝĞǏǇ
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: MPiPS

ORGANIZACJA CZASU 85.59.Z
WOLNEGO I
WYPOCZYNKU ORAZ
WSPIERANIE ROZWOJU
OSOBISTEGO DZIECI,
DBK/z/
KZK^Bz,͘ĂũħĐŝĂ
edukacyjne, wycieczki i
ŝŶŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂƐųƵǏČĐĞ
wspieraniu rozwoju
psychofizycznego i
edukacji dzieci z
ŽƑƌŽĚŬĂĚůĂ
cudzoziemców
Warszawa-Targówek:
ŐƌǇŝǌĂďĂǁǇ͕ǌĂũħĐŝĂ
plastyczne i sportowe
oraz pomoc w
odrabianiu lekcji, a
ƚĂŬǏĞŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞ
ŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞ͕ǌĂũħĐŝĂ
diagnostyczne i
wyrównawcze.
ǌŝĂųĂŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞ
ƐČǁƌĂŵĂĐŚ
ĚųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĞŐŽ
programu wsparcia
integracji dzieci
cudzoziemskich.
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ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌ
integracji cudzoziemców

ORGANIZACJA I
94.99.Z
WSPARCIE DEBAT,
SEMINARIÓW,
WARSZTATÓW,
KONFERENCJI,
:Mt͕F͕
LABORATORIÓW,
WYSTAW, ZAWODÓW
SPORTOWYCH ORAZ
INNYCH PODOBNYCH
INICJATYW. Integracja
Polaków i
cudzoziemców poprzez
ĚǌŝĂųĂŶŝĂƐƉŽƌƚŽǁĞŝ
kulturalne. Organizacja
turniejów sportowych
ĚůĂŽƐſďǌƌſǏŶǇĐŚ
ŬƌĂũſǁŝƑƌŽĚŽǁŝƐŬǁ
ĐĞůƵƉƌǌĞųĂŵǇǁĂŶŝĂ
ƵƉƌǌĞĚǌĞŷŝƉŽƐǌĞƌǌĂŶŝĂ
wiedzy o innych
kulturach. Warsztaty
antydyskryminacyjne w
kilkunastu miastach,
spotkania o charakterze
kulturalnym, inne
ĚǌŝĂųĂŶŝĂƉƌŽŵƵũČĐĞ
ǁŝĞůŽŬƵůƚƵƌŽǁŽƑđ͘

promocja i organizacja
wolontariatu

ORGANIZACJA I
94.99.Z
PROMOCJA
WOLONTARIATU.
Organizacja wyjazdów
wolontariuszy do pracy
ǌĂŐƌĂŶŝĐČǁƌĂŵĂĐŚ
programu Erasmus+.
Promocja programu
ƌĂƐŵƵƐнǁƑƌſĚ
ŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘dǁŽƌǌĞŶŝĞ
ŵŽǏůŝǁŽƑĐŝǌĚŽďǇǁĂŶŝĂ
ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝ
(pedagogiczne,
ŵĞŶĂĚǏĞƌƐŬŝĞͿƉƌǌĞǌ
wolontariuszy w
ramach prowadzonych
ƉƌǌĞǌĨƵŶĚĂĐũħ
projektów. Wykonanie
ƚųƵŵĂĐǌĞŶŝĂƐƚƌŽŶǇ
internetowej z kursami
i testami dla osób
zainteresowanych
ǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞŵ
wolontariatem i
projektami w
organizacjach
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞ
promocja portalu
www.revealvolunteerin
g.eu.

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

Druk: MPiPS
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ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞ
ǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌͬǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚ
ŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌĚǌŝĞĐŝ
ŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ǁƚǇŵ
wypoczynek dzieci i
ŵųŽĚǌŝĞǏǇ

ORGANIZACJA CZASU 85.59.Z
WOLNEGO I
WYPOCZYNKU ORAZ
WSPIERANIE ROZWOJU
OSOBISTEGO DZIECI,
DBK/z/
KZK^Bz,͘
Wspieranie rozwoju
dzieci w wieku
szkolnym w zakresie
edukacji
ŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁĞũŝ
rozwoju fizycznego. 1)
Organizacja autorskich
warsztatów o
wybranych kulturach
ƑǁŝĂƚĂ͘ĂũħĐŝĂ
prowadzone w oparciu
ŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝħŶĂƵŬŝ
ƉƌǌĞǌǌĂďĂǁħŝ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞ͘
ǁŝĐǌĞŶŝĂƵĐǌČ
dostrzegania
ƉŽĚŽďŝĞŷƐƚǁŝƌſǏŶŝĐ
ŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌĂŵŝ͕
ƐƉƌǌǇũĂũČǌĂĚĂǁĂŶŝƵ
ƉǇƚĂŷ͘ƚƵƚĞŵǌĂũħđ
ũĞƐƚŵŽǏůŝǁŽƑđ
spotkania z
obcokrajowcem, który
ƉƌŽǁĂĚǌŝǌĂũħĐŝĂǁ
parze z pedagogiem. 2)
Organizacja treningów
sportowych wspólnych
ĚůĂĚǌŝĞĐŝǌŽƑƌŽĚŬĂĚůĂ
cudzoziemców
Warszawa-Targówek i
dzieci Polskich.

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
Numer Kodu (PKD)

Druk: MPiPS

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
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5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǁǇŶŝŬſǁͬǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

ϯϮϰ͕ϲϮϰ͘Ϭϳǌų
ϯϭϰ͕ϯϯϬ͘Ϭϲǌų
ϭϬ͕ϭϭϬ͘ϬϬǌų
Ϭ͘ϬϬǌų

d) Przychody finansowe

ϭϴϰ͘Ϭϭǌų

ĞͿWŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϭ͘ϬϬǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

ϳ͕ϰϵϰ͘Ϭϱǌų
ϯϬϬ͕ϳϳϰ͘ϵϰǌų
ϮϬϵ͕Ϭϭϳ͘Ϭϭǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϱϭ͕Ϯϳϵ͘Ϯϴǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϰϬ͕ϰϳϴ͘ϲϱǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ
Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

Ϭ͘ϬϬǌų
ϭ͕ϮϯϬ͘ϬϬǌų
Ϭ͘ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϭ͕ϮϯϬ͘ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͘ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͘ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͘ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͘ϬϬǌų

Druk: MPiPS
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ϭϱ͕ϭϮϱ͘Ϭϴǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų
ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƐƉŽƐŽďŝĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

Ϭ͘ϬϬǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϭ͕ϭϵϲ͘ϱϳǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ŶĂŬƚſƌĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŽƑƌŽĚŬŝƉŽĐŚŽĚǌČĐĞǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 Etnoliga

ϭ͕ϭϵϲ͘ϱϳǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁǇĚĂƚŬŽǁĂųĂŶĂũǁŝħĐĞũƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌǁǇĚĂŶČŬǁŽƚČ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϯϮϮ͕Ϭϳϲ͘ϬϬǌų

ϭ͕ϭϵϲ͘ϱϳǌų

ϯϭϭ͕ϯϬϰ͘ϳϲǌų

ϭ͕ϭϵϲ͘ϱϳǌų

ϭϬ͕ϭϭϬ͘ϬϬǌų

Ϭ͘ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) koszty finansowe

Ϭ͘ϬϬǌų
ϲϲϭ͘Ϯϰǌų

e) koszty administracyjne

Ϭ͘ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

Ϭ͘ϬϬǌų

Ϭ͘ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭйƉŽĚĂƚŬƵ
dochodowego od osób fizycznych

Ϭ͘ϬϬǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͕ϬϮϱ͘ϯϬǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͘ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͘ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ

Druk: MPiPS

ϯϯϯ͕Ϯϳϳ͘ϱϳǌų
]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ

]á

ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ

]á
8

ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ

]á

ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗

]á

ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust.
1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝǁƌĂǌǌŬǁŽƚČ
ƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ
przyznanego zwolnienia)

ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘WƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌĂǌŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝ na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;tŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝŶĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵ
ƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵďĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞƑůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁ
organizacji)

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϭŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

1.0 osób

0.9 etatów

16.0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0.00 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0.00 osób prawnych

Druk: MPiPS
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0.00 osób

b) inne osoby

0.00 osób

ϯ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐod 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

8.00 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0.00 osób

b) inne osoby

8.00 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0.00 osób

10.00 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

4.00 osób

b) inne osoby

6.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: MPiPS
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ϰ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗ϭ͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
ĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞͿ͖Ϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌϭϮ;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ

ϱ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϲ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϳ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝna podstawie umowy cywilnoprawnej

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČĚŽĚĂƚŬŽǁǇŵŝƵǁĂŐĂŵŝĚŽƚǇĐǌČĐǇŵŝ
ƉŽǌŝŽŵƵůƵďŬŽŶƐƚƌƵŬĐũŝǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁſǁĐǌĂƐŶĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđ
te uwagi w przygotowane pole)

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͘ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Druk: MPiPS
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Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

1 tƐƉŝĞƌĂŶŝĞƌŽĚǌŝŶǌKƑƌŽĚŬĂ Edukacja i integracja dzieci
ĚůĂƵĐŚŽĚǍĐſǁǁtĂƌƐǌĂǁŝĞ ƵĐŚŽĚǍĐſǁ

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

hƌǌČĚDŝĂƐƚĂ^ƚŽųĞĐǌŶĞŐŽtĂƌƐǌĂǁǇ

ϰϬ͕ϰϳϴ͘ϲϱǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania
1 Kurs jogi dla seniorów ƌŽǌǁĂǏŶĂĂŬƚǇǁŶŽƑđĚůĂ
zdrowia (druga edycja)

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Poprawa stanu zdrowia
seniorów

Ministerstwo Pracy i Polityki
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

ϯϱ͕ϳϬϵ͘Ϯϴǌų

hƌǌČĚĚŽ^ƉƌĂǁƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁ

ϭϱ͕ϱϳϬ͘ϬϬǌų

2 tƐƉŝĞƌĂŶŝĞƌŽĚǌŝŶǌKƑƌŽĚŬĂ Edukacja i integracja dzieci
ĚůĂƵĐŚŽĚǍĐſǁǁtĂƌƐǌĂǁŝĞ ƵĐŚŽĚǍĐſǁ

Kwota

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘– WƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ;ǌ͘h͘
ǌϮϬϭϬƌ͘Eƌϭϭϯ͕ƉŽǌ͘ϳϱϵ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘ͿŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ, ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞ
ƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ͘ϬϬϬĞƵƌŽͿ

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ
Lp

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
lub akcji w
kapitale

йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ;ǌ͘h͘ǌϮϬϬϵƌ͘EƌϭϱϮ͕ƉŽǌ͘ϭϮϮϯ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘ͿůƵď
ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ;ǌ͘h͘EƌϮϴϱ͕ƉŽǌ͘ϮϴϱϮͿ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

Druk: MPiPS
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ǌǇƚĞůŶǇƉŽĚƉŝƐŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
ůƵďƉŽĚƉŝƐǇŽƐſďƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽ
ƐŬųĂĚĂŶŝĂŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: MPiPS
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ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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