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^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
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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 502070701

Nr faksu

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

POLSKA

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

14002141000000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

2009-04-20
6. Numer KRS

0000224819

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Krzysztof Jarymowicz

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Magdalena ZaborowskaGumieniak

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Antoni Adamowicz

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇZĂĚǇ

TAK

Dora Montagna

ǌųŽŶŬŝŶŝZĂĚǇ

TAK

:ƵůŝĂŶ<ƵƚǇųĂ

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ

TAK

Wpisany do KRS
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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 zainteresowanymi
ƌĞĂůŝǌĂĐũČĐĞůſǁ&ƵŶĚĂĐũŝ͘
g) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku oraz wspieranie rozwoju
ŽƐŽďŝƐƚĞŐŽĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ͘
ŚͿKĐŚƌŽŶĂŬƵůƚƵƌǇŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũŝŬƵůƚǇǁŽǁĂŶŝĞƌħŬŽĚǌŝĞųĂ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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1. Etnoliga ʹŬŽŵƉůĞŬƐŽǁǇƉƌŽŐƌĂŵŝŶƚĞŐƌĂĐũŝŵŝħĚǌǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞũƉŽƉƌǌĞǌƐƉŽƌƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇǁtĂƌƐǌĂǁŝĞŽĚ 2010 r.
EĂĚƌǌħĚŶǇĐĞůƚŽǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƌŽůŝƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũǁŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝƵƉŽƐƚĂǁƉƌŽƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘WƌŽŵƵũĞŵǇĂŬƚǇǁŶǇƐƚǇůǏǇĐŝĂŽƌĂǌ
ƌſǁŶǇĚŽƐƚħƉĚŽĨƵƚďŽůƵĚůĂŽƐſďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞŵ͕ƉƌǌĞĚĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂƉŽĐŚŽĚǌĞŶŝĞŝƉųĞđ͘KƐŝČ
ƉƌŽŐƌĂŵƵũĞƐƚĂŵĂƚŽƌƐŬĂůŝŐĂƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂǁĞĚųƵŐĂƵƚŽƌƐŬŝĞũŵĞƚŽĚŽůŽŐŝŝ͘tŬĂǏĚĞũĚƌƵǏǇŶŝĞǁƐƉſůŶŝĞŐƌĂũČ
ǌĂǁŽĚŶŝĐǇŝǌĂǁŽĚŶŝĐǌŬŝƌſǏŶǇĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬŝŬƵůƚƵƌ͘EĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞǁĂƌƚŽƑĐŝƚŶŽůŝŐŝƚŽĨĂŝƌƉůĂǇŝƉĂƌƚǇĐǇƉĂĐũĂ͗ĚĞŵŽŬƌĂƚǇĐǌŶĞ
ǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞůŝŐČŝǁƐƉſůŶĂĂŬƚǇǁŶŽƑđƉŽǌĂďŽŝƐŬŽǁĂ;ƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĞƚĞŵĂƚǇĐǌŶĞ͕ŽƉƌĂǁǇŵĞĐǌŽǁĞ͕ƉŽĐǌħƐƚƵŶŬŝ͕ŝƚƉ͘Ϳ͘t 2018 r.
ŽĚďǇųǇƐŝħĚǁŝĞĞĚǇĐũĞƚŶŽůŝŐŝƉŽĚƉĂƚƌŽŶĂƚĞŵZǌĞĐǌŶŝŬĂWƌĂǁKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚŝWƌĞǌǇĚĞŶƚĂŵ͘Ɛƚ͘tĂƌƐǌĂǁǇ ʹųČĐǌŶŝĞ22 dni, ok.
200ŐŽĚǌ͘ŵĞĐǌǇƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũŝǌĂũħđŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚ͘WŽŶĂĚƚŽǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂůŝƑŵǇĚǁĂƚƵƌŶŝĞũĞũĞĚŶŽĚŶŝŽǁĞ;ůƵƚǇŝǁƌǌĞƐŝĞŷͿ͕Ă
ǏĞŷƐŬĂƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂƚŶŽůŝŐŝǁǌŝħųĂƵĚǌŝĂųǁƚƵƌŶŝĞũƵ>ŝŐŽǁŝĞĐ>ĂĚŝĞƐƵƉ;ŐƌƵĚǌŝĞŷͿ͘
2͘WƌǌĞǌĐĂųǇƌŽŬǌƉĂƌƚŶĞƌĂŵŝǌ&ƌĂŶĐũŝŝtŝĞůŬŝĞũƌǇƚĂŶŝŝƌĞĂůŝǌŽǁĂůŝƑŵǇďĂĚĂŶŝĂŝĚǌŝĂųĂŶŝĂƉŝůŽƚĂǏŽǁĞǁŽďƐǌĂƌǌĞĚŽƐƚħƉƵ
ŵŝŐƌĂŶƚſǁĚŽƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ͘ZĞǌƵůƚĂƚĞŵƉƌŽũĞŬƚƵ͕ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌ<ŽŵŝƐũħƵƌŽƉĞũƐŬČŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ&ĂƌĞEĞƚǁŽƌŬ͕ũĞƐƚ
ƉŽĚƌħĐǌŶŝŬĚŽďƌǇĐŚƉƌĂŬƚǇŬŝƌĞĂůŝǌĂĐũĂ 30ͲŐŽĚǌŝŶŶĞŐŽĐǇŬůƵǌĂũħđƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚĚůĂ 35ƵĐŚŽĚǍĐſǁ;ĚǌŝĞĐŝ͕ŬŽďŝĞƚŝŵħǏĐǌǇǌŶǌ
ŽƑƌŽĚŬĂĚůĂĐƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁͿ͘EĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝƉŽĚƐƵŵŽǁƵũČĐĞũǁtĂƌƐǌĂǁŝĞŽŬ͘ 50 ekspertów z Europy i Kanady, w tym
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǌǁŝČǌŬſǁƉŝųŬĂƌƐŬŝĐŚŝ<ŽŵŝƐũŝƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũ͕ĚǇƐŬƵƚŽǁĂųŽŽƐŬƵƚŬĂĐŚŝǁǇǌǁĂŶŝĂĐŚǁŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƵĐŚŽĚǍĐſǁ
poprzez sport.
3͘WƌǌǇƐƚĂŶĞŬ_ǁŝĞƚůŝĐĂĚůĂĚǌŝĞĐŝƵĐŚŽĚǍĐſǁͲŬŽŵƉůĞŬƐŽǁǇƉƌŽŐƌĂŵĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĚůĂŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŽƑƌŽĚŬĂĚůĂ
cudzoziemców na Targówku. W 2018ƌ͘ŽĚďǇųŽƐŝħƉŽŶĂĚ650ŐŽĚǌ͘ǌĂũħđĚůĂ80 osób w wieku 7-17 lat: gry i zabawy edukacyjne,
ǌĂũħĐŝĂƉůĂƐƚǇĐǌŶĞŝƐƉŽƌƚŽǁĞ͕ƉŽŵŽĐǁŽĚƌĂďŝĂŶŝƵůĞŬĐũŝ;ƉŽŶĂĚ 650 godz.); 75 godz. indywidualnych porad rodzinnych (20
ƌŽĚǌŝŶ͗ŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞ͕ĐŽĚǌŝĞŶŶĂƉŽŵŽĐǏǇĐŝŽǁĂ͕ǌĂũħĐŝĂĚŝĂŐŶŽƐƚǇĐǌŶĞŝǁǇƌſǁŶĂǁĐǌĞ͖ 42 wycieczki (tematyczne, kulturalne i 6
ƐƉŽƚŬĂŷǁĂƌƐǌƚĂƚŽǁǇĐŚǁƌĂŵĂĐŚŝĞŶŶĂůĞtĂƌƐǌĂǁĂͿ͖ũĞĚŶŽǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞ͕ǁŬƚſƌǇŵǁǌŝħųĂƵĚǌŝĂųǌĚĞĐǇĚŽǁĂŶĂ
ǁŝħŬƐǌŽƑđŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŽƑƌŽĚŬĂŽƌĂǌ90ǌĂƉƌŽƐǌŽŶǇĐŚŐŽƑĐŝ͘^ŬŽƌǌǇƐƚĂůŝƑŵǇǌŽŬ͘ 200 godz. pracy wolontariuszy. Partnerzy:
EŝĞƉƵďůŝĐǌŶĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂŝŵ͘:ƵůŝƵƐǌĂsĞƌŶĞ;ƉƌŽŐƌĂŵǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵƵĐǌŶŝŽǁƐŬŝĞŐŽͿ͕Z<&ƵŶĚĂĐũĂǌŝĞĐŝ͕ŝĞŶŶĂůĞ
tĂƌƐǌĂǁĂ͕dĞĂƚƌK>;ǁƐƉſųƉƌĂĐĂƉƌǌǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǌĂũħđ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁŝǁǇĐŝĞĐǌĞŬͿ͕ĨŝƌŵǇ/<͕dsEŝƐĐŽǀĞƌǇŝĂƌŐŝůů;ĚĂƌŽǁŝǌŶǇ
ƉŝĞŶŝħǏŶĞŝƌǌĞĐǌŽǁĞͿ͘
4. Warsztaty o kulturze dla ok. 30 dzieci pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (czerwiec).
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ w okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

1000

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

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: NIW-CRSO
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Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǌĂũħđƐƉŽƌƚŽǁŽͲŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚĚůĂ
ĚŽƌŽƐųǇĐŚĐƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁŝWŽůĂŬſǁ͗ĚǁŝĞ
ƚƌǌǇŵŝĞƐŝħĐǌŶĞĞĚǇĐũĞůŝŐŝƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũŝŝŶŶĞ
ǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂĚůĂĂŵĂƚŽƌſǁƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũǌŽŬ͘ƐƚƵ
ŬƌĂũſǁ͕ŬŽďŝĞƚŝŵħǏĐǌǇǌŶ͘

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
cudzoziemców

1

KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǌĂũħđĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚŝŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚ
ĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇƵĐŚŽĚǍĐǌĞũǁŽƑƌŽĚŬƵĚůĂ
cudzoziemców na warszawskim Targówku.

94.99.Z

ϵϬϰϴ͕ϯϬǌų

KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǌĂũħđƐƉŽƌƚŽǁŽͲŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚĚůĂ
ƵĐŚŽĚǍĐſǁǌŽƑƌŽĚŬĂĚůĂĐƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁħďĂŬͲ
WŽĚŬŽǁĂ>ĞƑŶĂ͘
tŬųĂĚĞŬƐƉĞƌĐŬŝŝǁǇŵŝĂŶĂĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǌ
partnerami z innych krajów europejskich.
KƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞƉŽĚƌħĐǌŶŝŬĂĚŽďƌǇĐŚƉƌĂŬƚǇŬǁ
ŽďƐǌĂƌǌĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƵĐŚŽĚǍĐſǁƉŽƉƌǌĞǌƐƉŽƌƚ͘

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚƚƵƌŶŝĞũſǁƉŝųŬŝ
ŶŽǏŶĞũƉŽųČĐǌŽŶǇĐŚǌƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂŵŝŬƵůƚƵƌ
ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁŽƌĂǌƵĚǌŝĂųǁŝŶŶǇĐŚǌĂǁŽĚĂĐŚ
ƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚũĂŬŽĚƌƵǏǇŶĂĨƵŶĚĂĐũŝǁĐĞůƵ
ƉƌŽŵŽǁĂŶŝĂĨĂŝƌƉůĂǇŝĚǌŝĂųĂŷ
antydyskryminacyjnych.

1

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
cudzoziemców

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla
ĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇŶƚ͘ŵŝŐƌĂĐũŝŝŝŶŶǇĐŚŬƵůƚƵƌ 94.99.Z
ƉƌǌǇƵǏǇĐŝƵĂƵƚŽƌƐŬŝĐŚŵĞƚŽĚŝŶĂƌǌħĚǌŝ͗ŐƌĂ
ƉůĂŶƐǌŽǁĂ͕ǌĂũħĐŝĂƉůĂƐƚǇĐǌŶĞ͕ƌŽǌŵŽǁǇǌ
ŽƐŽďĂŵŝǌĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŵ
wielokulturowym.

Ϭ͕ϬϬǌų

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƐǌŬŽůĞŷĚůĂƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁĨŝƌŵ͕
ŬƚſƌǌǇƉƌĂŐŶČƉŽĚũČđǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚǁ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵǁŝĞůŽŬƵůƚƵƌŽǁǇŵ͘
ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

Druk: NIW-CRSO

4

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϴϳϯϳϱ͕ϭϯǌų
ϭϳϵϲϳϲ͕ϲϱǌų
ϳϲϵϴ͕ϰϴǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ
ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϵϬϰϴ͕ϯϬǌų
ϳϬϭϳϴ͕ϱϳǌų
ϯϬϭϳϴ͕ϱϳǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
ϰϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
ϳϮϴϰϭ͕ϯϱǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϮϮϴϰϭ͕ϯϱǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϱϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϯϱϯϬϲ͕ϵϭǌų

Druk: NIW-CRSO
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3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

ϳϱϵϯ͕ϱϬǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϵϬϰϴ͕ϯϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǌĂũħđƐƉŽƌƚŽǁŽͲŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚĚůĂĐƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁ;ǁƚǇŵƵĐŚŽĚǍĐſǁͿŝWŽůĂŬſǁ

ϵϬϰϴ͕ϯϬǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) koszty finansowe

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϭϵϵϰϴϯ͕Ϯϳǌų

ϵϬϰϴ͕ϯϬǌų

ϭϵϭϰϵϮ͕Ϯϲǌų

ϵϬϰϴ͕ϯϬǌų

ϳϲϵϴ͕ϰϴǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų
ϮϵϮ͕ϱϯǌų

e) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ͳϭϭϴϭϱ͕ϲϭǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Druk: NIW-CRSO
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/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϭϵϴϯϬϵ͕ϭϳǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

2 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

1,70 etatów

10 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0 osób fizycznych
Druk: NIW-CRSO

7

0 osób prawnych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

Druk: NIW-CRSO

13 osób

3 osób
10 osób
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ przez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

1 osób

b) inne osoby

7 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝK<ǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

8 osób

3 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

3 osób

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

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ 4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania
1 Etnoliga

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƌŽůŝƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũǁ hƌǌČĚŵ͘Ɛƚ͘tĂƌƐǌĂǁǇ
ŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝƵƉŽƐƚĂǁ
ƉƌŽƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ƉƌŽŵŽĐũĂ
zdrowego i aktywnego stylu
ǏǇĐŝĂŽƌĂǌƌſǁŶĞŐŽĚŽƐƚħƉƵĚŽ
ĨƵƚďŽůƵĚůĂŽƐſďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚ
wykluczeniem.

2 WƌǌǇƐƚĂŶĞŬ_ǁŝĞƚůŝĐĂ͘dĞŵĂƚ͗ Wsparcie rozwoju dzieci
Warszawa.
ŵŝĞƐǌŬĂũČĐǇĐŚǁŽƑƌŽĚŬƵĚůĂ
cudzoziemców "Targówek", w
ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞŝĐŚ
ŬŽŵƉĞƚĞŶĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝ
komunikacyjnych oraz
ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞŝĐŚƵĚǌŝĂųƵǁ
kulturze.

hƌǌČĚŵ͘Ɛƚ͘tĂƌƐǌĂǁǇ

Kwota
ϭϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϮϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ
Druk: NIW-CRSO
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Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

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
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

Krzysztof Jarymowicz
Magdalena Zaborowska-Gumieniak

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI" UL. ANGORSKA 19/U-1, 03-913 WARSZAWA, MAZOWIECKIE, KRS: 0000224819
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwana Fundacji jest nieokreślony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
1.01.2018-31.12.2018
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
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.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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 10.000,00 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. 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 zysków i strat jako koszty
finansowe.
Rezerwy na zobowiązania tworzy się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Fundacji
ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania przychodu
lub poniesienia kosztu albo dokonania płatności. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Fundacja
uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat stanowi obciążenie z tytułu bieżącego podatku za okres sprawozdawczy.
Fundacja nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

6 739,58

5 579,78

0,00

0,00

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

3 866,00

2 706,20

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

2 873,58

2 873,58

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

11 589,81

27 900,29

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

532,92

616,55

III.

Inwestycje krótkoterminowe

10 808,03

18 221,83

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

248,86

9 061,91

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

18 329,39

33 480,07

-3 418,89

-15 527,03

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

-4 343,94

-4 418,89

-74,95

-12 108,14

21 748,28

49 007,10

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

IV.

Zysk (strata) netto

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

194,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

18 282,28

17 993,06

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

3 466,00

30 820,04

18 329,39

33 480,07

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

201 835,09

187 375,13

I.

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

195 222,44

179 676,65

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

6 612,65

7 698,48

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

199 376,02

199 190,74

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

192 763,37

191 492,26

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

6 612,65

7 698,48

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

2 459,07

-11 815,61

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

0,00

0,00

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

2 459,07

-11 815,61

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

2 534,02

292,53

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

-74,95

-12 108,14

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-74,95

-12 108,14
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
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 16.128,88 PLN wraz z odsetkami w kwocie
1.128,88 PLN, z terminem spłaty 31 grudnia 2019 r.
Fundacja nie posiada udziałów i akcji.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciąga zobowiązań w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Wykaz wartości majątku trwałego:
wartość początkowa:
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6.810,00 PLN
- inne środki trwałe 1.732,90 PLN
umorzenie:
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 4.103,80 PLN
- inne środki trwałe 1.732,90 PLN
wartość netto:
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 2.706,20 PLN
- inne środki trwałe 0,00 PLN
Należności długoterminowe w kwocie 2.873,58 PLN stanowią kaucję za lokal będący siedzibą Fundacji.
Należności krótkoterminowe w kwocie 616,55 PLN obejmują należności od dostawców w kwocie 611,67 PLN oraz nadpłatę składek
ZUS w kwocie 4,88 PLN.
Nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności.
Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 18.221,83 PLN obejmują środki pieniężne w kasie w kwocie 136,28 PLN oraz na rachunkach
bankowych w kwocie 18.085,55 PLN.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach obejmują (w PLN):
- przychody dotyczące bieżącego okresu, otrzymane w następnym okresie 8.578,99 PLN
- ubezpieczenia 245,56 PLN
- domeny i abonamenty internetowe 237,36 PLN
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 17.993,06 PLN obejmują:
– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.461,55 PLN
– zobowiązania inne wobec współpracowników w kwocie 361,63 PLN
Druk: NIW-CRSO

– zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 41,00 PLN
– zobowiązania z tytułu pożyczek 16.128,88 PLN (opisane zostały w punkcie 1.)
Rozliczenia międzyokresowe pasywne w kwocie 30.820,04 PLN obejmują przychody przyszłych okresów – kwoty otrzymane w
poprzednim i bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące kosztów statutowych, które zostaną poniesione w następnych okresach.
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Przychody z działalności statutowej stanowią otrzymane środki pieniężne od następujących podmiotów (w PLN):
działalność odpłatna: 7.698,48
projekt ETNOLIGA WINTER CUP’17 – wpłaty uczestników (osób fizycznych) 3.550,00
projekt ETNOLIGA WINTER CUP’17 – darowizny pieniężne 2.125,60
projekt 4 STRONY ŚWIATA – Biuro RPO 600,00
projekt 4 STRONY ŚWIATA – AUDYTEL SA 1.000,00
projekt 4 STRONY ŚWIATA – darowizny pieniężne 422,88
działalność nieodpłatna: 179.676,65
projekt ETNOLIGA – Urząd M.St.Warszawy 15.000,00
projekt ETNOLIGA – FMO (fundusze norweskie) 1.039,80
projekt ETNOLIGA – Fundacja im. S.Batorego 23.606,16
projekt TARGÓWEK – Fundacja im. S.Batorego 3.000,00
projekt TARGÓWEK – Ikea Retail Sp. z o.o. 50.000,00
projekt TARGÓWEK – Urząd M.St.Warszawy 25.000,00
projekt TARGÓWEK – ARKA Fundacja Dzieci 948,48
projekt Inspire – Fare Network Ltd 30.178,57
inne projekty – Conseil de l’Europe 1.562,47
darowizny pieniężne 20.292,87
wpłaty 1% podatku 9.048,30
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych obejmują (w PLN):
działalność odpłatna: 7.698,48
projekt ETNOLIGA WINTER CUP’17 5.675,60
projekt 4 STRONY ŚWIATA 2.022,88
działalność nieodpłatna: 191.492,26
projekt ETNOLIGA 59.293,32
projekt TARGÓWEK 97.856,76
projekt Inspire 31.463,76
projekt ETNOLIGA – FMO 1.159,80
Druk: NIW-CRSO

inne projekty 1.718,62
Koszty finansowe obejmują odsetki w kwocie 150,07 PLN oraz nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na dzień
bilansowy w kwocie 142,46 PLN.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy Fundacji wynosi 1.000,00 PLN i nie był zwiększany w ciągu roku obrotowego.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała kwotę 9.048,30 PLN z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki te
zostały w całości przeznaczone na działalność statutową w ramach projektu ETNOLIGA.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Rozliczenie pozycji różniących wynik finansowy brutto za rok 2017 od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym CIT-8 (w PLN):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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