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5. Numer REGON

14002141000000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
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ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)
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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
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇŵŝƌĞĂůŝǌĂĐũČĐĞůſǁ&ƵŶĚĂĐũŝ͘
g) Organizacja czasu wolnego i wypoczynku oraz wspieranie rozwoju
ŽƐŽďŝƐƚĞŐŽĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ͘
ŚͿKĐŚƌŽŶĂŬƵůƚƵƌǇŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũŝŬƵůƚǇǁŽǁĂŶŝĞƌħŬŽĚǌŝĞųĂ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

2

1͘ƚŶŽůŝŐĂͲƉƌŽŐƌĂŵŝŶƚĞŐƌĂĐũŝŵŝħĚǌǇƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁĞũƉŽƉƌǌĞǌƐƉŽƌƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇŽĚ2010ƌ͘ųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĞĐĞůĞƉƌŽŐƌĂŵƵƚŽ
ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƌŽůŝƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũǁŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝƵƉŽƐƚĂǁƉƌŽƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ƉƌŽŵŽĐũĂĂŬƚǇǁŶĞŐŽƐƚǇůƵǏǇĐŝĂŝƉŽƉƌĂǁĂĚŽƐƚħƉƵĚŽ
ƐƉŽƌƚƵĚůĂŽƐſďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞŵǌĞǁǌŐůħĚƵŶĂƉŽĐŚŽĚǌĞŶŝĞ͕ŬŽůŽƌƐŬſƌǇ͕ƌĞůŝŐŝħ͕ƉųĞđĐǌǇŽƌŝĞŶƚĂĐũħƐĞŬƐƵĂůŶČ͘KƐŝČ
ƉƌŽŐƌĂŵƵũĞƐƚĂŵĂƚŽƌƐŬĂ͕ŬŽĞĚƵŬĂĐǇũŶĂůŝŐĂƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũǁĞĚųƵŐĂƵƚŽƌƐŬŝĞũŵĞƚŽĚŽůŽŐŝŝ͘t2021ƌ͘ŽĚďǇųǇƐŝħĚǁŝĞĞĚǇĐũĞ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ĂĚŽĚĂƚŬŽǁŽĚǁĂƚƵƌŶŝĞũĞĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞ͕ũĞĚĞŶŽĚƉųĂƚŶǇŽƌĂǌŬŝůŬĂĚǌŝĞƐŝČƚŐŽĚǌŝŶŝŶŶǇĐŚǌĂũħđƐƉŽƌƚŽǁŽͲ
ŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚųČĐǌŶŝĞĚůĂŽŬ͘500 osób.
2͘tƐƉſůŶŝĞǌĐǌƚĞƌĞŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉĂƌƚŶĞƌƐŬŝŵŝǌhŶŝŝƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂůŝƑŵǇƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽũĞŬƚƵΗzŽƵƚŚŶƚŝ
Radicalisation through Sport in Europe͘͟KĚďǇųǇƐŝħŵ͘ŝŶ͘ǁĞďŝŶĂƌŝĂĚůĂ27ǁǇĐŚŽǁĂǁĐſǁŵųŽĚǌŝĞǏǇǌĂŐƌŽǏŽŶĞũǁǇŬůƵĐǌĞŶŝĞŵŝ
ůŝĚĞƌſǁƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚ͘
3. Warsztaty dla 686ƵĐǌŶŝſǁ͕ĂƚĂŬǏĞƐǌŬŽůĞŶŝĂŝŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞĚůĂ64ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝǁĂƌƐǌĂǁƐŬŝĐŚƐǌŬſųƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ͘ĞůĞŵƚǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷďǇųŽǁƐƉĂƌĐŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐũŝĚǌŝĞĐŝǌĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŵŵŝŐƌĂĐũŝ͘ǌħƑđǌĂũħđŽĚďǇųĂƐŝħŽŶůŝŶĞǁǁǇŶŝŬƵŽďŽƐƚƌǌĞŷKs/Ͳ19.
4. Przystanek ͣ_ǁŝĞƚůŝĐĂ͟ĚůĂĚǌŝĞĐŝƵĐŚŽĚǍĐǌǇĐŚʹƉƌŽŐƌĂŵĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇŵŝĞƐǌŬĂũČĐǇĐŚǁ
ŽƑƌŽĚŬĂĐŚĚůĂĐƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁ;ĚŽ15.08.2021ǁŽƑƌŽĚŬƵtĂƌƐǌĂǁĂʹTargówek, od 16.08.2021ǁŽƑƌŽĚŬƵWŽĚŬŽǁĂ>ĞƑŶĂʹ
ħďĂŬͿ͘ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽųČĐǌŶŝĞ741ŐŽĚǌŝŶǌĂũħđŐƌƵƉŽǁǇĐŚ͕ǁƚǇŵ385 godzin online, dla 108 dzieci oraz 250 godzin konsultacji
indywidualnych dla 38ĚŽƌŽƐųǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞĚůĂŽŬ͘150ƵĐŚŽĚǍĐſǁŝǁĂƌƐǌĂǁŝĂŬſǁ͘WŽŶĂĚƚŽ
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽĚŝĂŐŶŽǌħƉŽƚƌǌĞďƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŽƑƌŽĚŬĂWŽĚŬŽǁĂ>ĞƑŶĂʹħďĂŬ͘ǌŝĂųĂŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞďǇųǇƉƌǌĞǌ
wychowawców, asystenta kulturowego i asystenta rodziny.
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

1500

;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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

3

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
cudzoziemców

1

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ƚŶŽůŝŐĂͲŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǌĂũħđƐƉŽƌƚŽǁŽͲ
ŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶǇĐŚĚůĂĚŽƌŽƐųǇĐŚWŽůĂŬſǁŝ
ĐƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁǌŬŝůŬƵĚǌŝĞƐŝħĐŝƵŬƌĂũſǁ͘
Przystanek ͣ_ǁŝĞƚůŝĐĂ͟ĚůĂĚǌŝĞĐŝƵĐŚŽĚǍĐſǁͲ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǌĂũħđĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚŝŽƉŝĞŬƵŷĐǌŽͲ
ǁǇĐŚŽǁĂǁĐǌǇĐŚĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ
ƵďŝĞŐĂũČĐǇĐŚƐŝħŽƐƚĂƚƵƐƵĐŚŽĚǍĐǇ͕
prowadzenie konsultacji i udzielanie
94.99.Z
ƌſǏŶŽƌŽĚŶĞŐŽǁƐƉĂƌĐŝĂƌŽĚǌŝŶŽŵ
ƉƌǌĞďǇǁĂũČĐǇŵǁŽƑƌŽĚŬƵĚůĂĐƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁ͘
ŶĂůŝǌǇ͕ǁŬųĂĚĞŬƐƉĞƌĐŬŝŝǁǇŵŝĂŶĂĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷ
z partnerami z innych krajów europejskich.
tĂƌƐǌƚĂƚǇǁƐƉŝĞƌĂũČĐĞĞĚƵŬĂĐũħŝŝŶƚĞŐƌĂĐũħ
ƵĐǌŶŝſǁǁŬůĂƐĂĐŚŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁǇĐŚǁ
ƐǌŬŽųĂĐŚƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ͘

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

ϭϬϵϱ͕Ϯϳǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
cudzoziemców

1

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞŐŽƚƵƌŶŝĞũƵƉŝųŬŝ
ŶŽǏŶĞũĚůĂWŽůĂŬſǁŝĐƵĚǌŽǌŝĞŵĐſǁ͘
WŽĚĐǌĂƐŐƌǇŝƐƉŽƚŬĂŷƌſǏŶĞƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ
ŵĂũČŽŬĂǌũħǁƐƉſůŶŝĞŝǁĂŬƚǇǁŶǇƐƉŽƐſď
ƵĐǌǇđƐŝħĨĂŝƌƉůĂǇ͕ŽƚǁĂƌƚŽƑĐŝŽƌĂǌ
ƚŽůĞƌĂŶĐũŝ͕ĂƚĂŬǏĞǁǇŵŝĞŶŝĂđƌſǏŶǇŵŝ
ƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝĂŵŝŝŶĂǁŝČǌǇǁĂđǌŶĂũŽŵŽƑĐŝ͘ 94.99.Z
dƵƌŶŝĞũĞŽĚƉųĂƚŶĞƐČƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁĞĚųƵŐ
tej samej autorskiej metodologii, co
ƚŶŽůŝŐĂͲǌĂŬųĂĚĂũČŵ͘ŝŶ͘ƉĂƌǇƚĞƚǇĚůĂ
ŬŽďŝĞƚŽƌĂǌŽƐſďƌſǏŶĞŐŽƉŽĐŚŽĚǌĞŶŝĂ͘t
ϮϬϮϭƌ͘ƚƵƌŶŝĞũƉŽĚŶĂǌǁČΗƚŶŽůŝŐĂtŝŶƚĞƌ
ƵƉΗŽĚďǇųƐŝħŶĂǁĂƌƐǌĂǁƐŬŝŵhƌƐǇŶŽǁŝĞ͘

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

ϯϮϯϮ͕ϱϮǌų

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

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

Lp.

Numer Kodu (PKD)

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

4

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

ϰϳϴϯϭϬ͕ϴϴǌų
ϰϳϮϯϮϴ͕ϯϭǌų
ϱϵϴϮ͕ϱϮǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϭ͕Ϭϱǌų

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

w
tym:

ϭϯϯϬϮ͕ϳϬǌų
ϮϳϴϲϬϭ͕ϰϰǌų
ϭϰϰϲϬϯ͕ϵϭǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϳϰϮϳϯ͕Ϯϰǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϱϵϳϮϰ͕Ϯϵǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ
Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϮϱϳϳϲ͕ϰϲǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϳϴϴϬϲ͕ϰϲǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϰϲϵϳϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϲϬϲϯϬ͕Ϯϴǌų

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

Ϭ͕ϬϬǌų

5

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϭϯϯϬϮ͕ϳϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 WƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƐǌŬſųŶĂƉƌǌǇũħĐŝĞĚǌŝĞĐŝǌĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŵŵŝŐƌĂĐũŝ͕ĞĚƵŬĂĐũĂǁŝĞůŽŬƵůƚƵƌŽǁĂ
2 Integracja migrantów, upowszechnianie kultury fizycznej

ϰϵϵ͕ϵϵǌų
ϯϴϮϳ͕ϴϬǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϰϲϰϲϰϯ͕ϭϳǌų

ϭϯϯϬϮ͕ϳϬǌų

ϰϭϬϳϬϬ͕ϰϮǌų

ϭϬϵϱ͕Ϯϳǌų

ϱϵϴϮ͕ϱϮǌų

ϯϮϯϮ͕ϱϮǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

ϭϵϵ͕ϲϯǌų

e) koszty administracyjne

ϰϳϳϱϱ͕ϵϯǌų

ϴϵϳϰ͕ϵϭǌų

ϰ͕ϲϳǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϲϭϲϮϳ͕ϴϵǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϰϰϰϳϰϮ͕Ϭϱǌų

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

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗
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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

4 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

2,39 etatów

15 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

55 osób

7

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

0 osób
55 osób

8

3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝprzez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

1 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

1 osób

6 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

1 osób

b) inne osoby

5 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
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

9

ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝ
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]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

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Integracja migrantów,
upowszechnianie kultury
fizycznej

hƌǌČĚDŝĂƐƚĂ^ƚŽųĞĐǌŶĞŐŽ
Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji

ϭϬϯϬϬ͕ϬϬǌų

2 DŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁĂtĂƌƐǌĂǁĂ WƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƐǌŬſųŶĂ
ƉƌǌǇũħĐŝĞĚǌŝĞĐŝǌ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŵŵŝŐƌĂĐũŝ͕
edukacja wielokulturowa

hƌǌČĚDŝĂƐƚĂ^ƚŽųĞĐǌŶĞŐŽ
Warszawy, Biuro Edukacji

ϯϱϬϭϬ͕ϬϬǌų

3 Wielokulturowa Prawa
^ƚƌŽŶĂtŝƐųǇ

hƌǌČĚDŝĂƐƚĂ^ƚŽųĞĐǌŶĞŐŽ
Warszawy, Biuro Edukacji

ϭϰϰϭϰ͕Ϯϵǌų

1 Etnoliga

WƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƐǌŬſųŶĂ
ƉƌǌǇũħĐŝĞĚǌŝĞĐŝǌ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŵŵŝŐƌĂĐũŝ͕
edukacja wielokulturowa

Kwota

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania
1 WƌǌǇƐƚĂŶĞŬ_ǁŝĞƚůŝĐĂĚůĂ
ĚǌŝĞĐŝƵĐŚŽĚǍĐſǁ

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Wsparcie rozwoju dzieci
ƵĐŚŽĚǍĐǌǇĐŚ

EĂƌŽĚŽǁǇ/ŶƐƚǇƚƵƚtŽůŶŽƑĐŝ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

Kwota
ϯϵϵϵϮ͕ϲϰǌų
10

2 Pierwsze kroki w Polsce.
Wsparcie prawne,
psychologiczne i
integracyjne dla dzieci i
ĚŽƌŽƐųǇĐŚƉŽƐǌƵŬƵũČĐǇĐŚ
ochrony w Polsce

Wspieranie edukacji i integracji MSWiA (Fundusz Azylu, Migracji i
ŽƐſďƵďŝĞŐĂũČĐǇĐŚƐŝħŽ
Integracji)
ŽĐŚƌŽŶħŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁČ

ϳϰϮϳϯ͕Ϯϰǌų

/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&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Krzysztof Jarymowicz
Magdalena Zaborowska-Gumieniak

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗

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
00-364 Warszawa, ul. Ordynacka 9
Fundacja dla Wolności 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.
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
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 2021 r. poz. 217, z
późniejszymi zmianami), przy czym:
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są według cen nabycia. Amortyzacja ujęta w kosztach zgodnie z planem
amortyzacji naliczana jest metodą liniową według stawek przewidzianych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, z późniejszymi zmianami), 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 są w ciągu roku obrotowego po średnim kursie ogłoszonym przez Prezesa
NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień przeprowadzenia operacji. Należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się na
dzień bilansowy według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się w ciągu roku obrotowego po średnim kursie ogłoszonym przez Prezesa NBP w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym dzień dokonania operacji lub po kursie faktycznie zastosowanym przez bank prowadzący rachunek walutowy.
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ten dzień.
Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej oraz środki pieniężne w walucie obcej na dzień bilansowy nie występują.
Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy.
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.
Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz według miejsca powstawania kosztów. Fundacja sporządza rachunek
zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

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.
Różnice kursowe ustalane są metodą podatkową. Nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ustaloną na dzień bilansowy
wykazano w rachunku zysków i strat jako koszty finansowe.
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.
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych ani zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym.

Data sporządzenia: 2022-06-30
Data zatwierdzenia:
Jolanta Skrzypczak

Krzysztof Jarymowicz
Magdalena Zaborowska-Gumieniak

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:
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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

6 573,45

5 233,11

0,00

0,00

386,60

0,00

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

6 186,85

5 233,11

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

85 052,22

124 177,90

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

411,53

III.

Inwestycje krótkoterminowe

84 694,56

112 270,59

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

357,66

11 495,78

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

91 625,67

129 411,01

59 201,59

72 869,30

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

60 294,21

58 201,59

IV.

Zysk (strata) netto

-2 092,62

13 667,71

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

32 424,08

56 541,71

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

4 045,96

1 896,50

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

28 378,12

54 645,21

PASYWA razem

91 625,67

129 411,01

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia:

Jolanta Skrzypczak

Krzysztof Jarymowicz
Magdalena Zaborowska-Gumieniak
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

261 682,72

478 310,83

I.

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

260 467,76

472 328,31

II.

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

1 214,96

5 982,52

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

277 962,71

416 682,94

I.

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

276 747,75

410 700,42

II.

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

1 214,96

5 982,52

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

-16 279,99

61 627,89

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

47 755,93

H.

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

-16 279,99

13 871,96

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

14 196,84

0,05

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,01

4,67

K.

Przychody finansowe

19,54

0,00

L.

Koszty finansowe

27,00

199,63

M.

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

-2 090,62

13 667,71

N.

Podatek dochodowy

2,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-2 092,62

13 667,71

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia:

Jolanta Skrzypczak

Krzysztof Jarymowicz
Magdalena Zaborowska-Gumieniak
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,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
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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
Zobowiązania finansowe nie wystąpiły.
Fundacja nie udzielała i nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.
Zobowiązania warunkowe i zabezpieczone na majątku Fundacji nie wystąpiły.
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 udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągała zobowiązań w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Wykaz zmian wartości majątku trwałego w ciągu roku obrotowego (w PLN):
wartość początkowa:
grupa

stan na początek roku zwiększenia zmniejszenia stan na

koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

7.209,00

5.568,00

0,00

12.777,00

inne środki trwałe

1.732,90

0,00

0,00

1.732,90

ogółem

8.941,90

5.568,00

0,00

14.509,90

umorzenie:
grupa

stan na początek roku zwiększenia zmniejszenia stan na

koniec roku

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

6.822,40

5.954,60

0,00

12.777,00

inne środki trwałe

1.732,90

0,00

0,00

1.732,90

ogółem

8.555,30

5.954,60

0,00

14.509,90

wartość netto:
grupa

stan na początek roku

maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania
inne środki trwałe
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

stan na koniec roku

386,60

0,00

0,00

0,00

ogółem

386,60

0,00

Należności długoterminowe w kwocie 5.233,11 PLN stanowią kaucję za lokal będący siedzibą Fundacji.
Należności krótkoterminowe w kwocie 411,53 PLN obejmują należności od dostawców.
Nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności.
Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 112.270,59 PLN obejmują środki pieniężne w kasie w kwocie 101,73 PLN, na rachunkach
bankowych w kwocie 108.526,70 PLN oraz na rachunkach PayPal i PayU w kwocie 3.642,16 PLN.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach obejmują (w PLN):
tytuł

stan na początek roku

przychody dotyczące bieżącego okresu,
otrzymane w następnym okresie

stan na koniec roku

0,00

10.940,91

ubezpieczenia

202,82

214,32

abonamenty internetowe

154,84

340,55

ogółem

357,66

11.495,78

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.896,50 PLN obejmują:
– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.230,00 PLN
– zobowiązania pozostałe w kwocie 666,50 PLN (w tym 7,36 PLN niewykorzystana część dotacji).

Rozliczenia międzyokresowe pasywne w kwocie 54.645,21 PLN obejmują:
– przychody przyszłych okresów w wysokości 47.046,50 PLN, t.j. kwoty otrzymane w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące
kosztów statutowych, które zostaną poniesione w następnych okresach
– bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 7.598,71 PLN, t.j. koszty zafakturowane w następnym okresie.
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:

5.982,52

– projekt ETNOLIGA CUP – wpłaty uczestników (osób fizycznych)

1.500,00

– projekt ETNOLIGA CUP – środki z wpłat 1% podatku

3.232,52

– projekt 4 Strony Świata – darowizna pieniężna TVN

działalność nieodpłatna:
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

1.250,00

472.328,31

– projekt ETNOLIGA – Urząd M.St.Warszawy

8.379,13

– projekt ETNOLIGA – środki z wpłat 1% podatku

595,28

– projekt ETNOLIGA+ – Fundacja CEO

34.992,31

– projekt ETNOLIGA+ – Urząd M.St.Warszawy

1.920,87

– projekt ETNOLIGA+ – Fare Network Ltd

1.500,00

– projekt ETNOLIGA – FMO (fundusze norweskie)

346,60

– projekt TARGÓWEK – Fundacja Drzewo i Jutro

36.970,00

– projekt TARGÓWEK FAMI – Fundusz Azylu Migracji i Integracji

74.273,24

– projekt TARGÓWEK FIO – Narodowy Instytut Wolności

39.992,64

– projekt Piłka Nożna Kobiet – EFTA FMO

53.765,17

– projekt Międzykulturowa Warszawa – Urząd M.St.Warszawy

35.010,00

– projekt Wielokulturowa Prawa Strona Wisły – Urząd M.St.Warszawy

14.414,29

– projekt Wielokulturowa Prawa Strona Wisły – środki z wpłat 1% podatku

499,99

– projekt YARSPE – Erasmus+ (Komisja Europejska)

5.156,39

– projekt YARSPE – Fare Network Ltd

36.328,27

– projekt FIRE – Erasmus+ (Komisja Europejska)

10.940,90

– projekt FARE-EEMG – Fare Network Ltd

26.525,61

– projekt FootBallPeople – Fare Network Ltd
– darowizny pieniężne

2.936,25
78.806,46

– wpłaty 1% podatku

8.974,91.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 0,05 PLN obejmują odpisane zaokrąglenia.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych obejmują (w PLN):
działalność odpłatna:
– projekt ETNOLIGA CUP
– projekt 4 Strony Świata

działalność nieodpłatna:
– projekt ETNOLIGA
– projekt ETNOLIGA+
– projekt ETNOLIGA – FMO
– projekt TARGÓWEK

5.982,52
4.732,52
1.250,00

410.700,42
8.974,41
38.413,18
386,60
44.878,89

– projekt TARGÓWEK FAMI

92.477,88

– projekt TARGÓWEK FIO

39.992,62

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

– projekt Piłka Nożna Kobiet

53.765,17

– projekt Międzykulturowa Warszawa

35.009,97

– projekt Wielokulturowa Prawa Strona Wisły

14.914,28

– projekt YARSPE

41.484,66

– projekt FIRE

10.940,90

– projekt FARE-EEMG

26.525,61

– projekt FootBallPeople

2.936,25.

Koszty ogólnego zarządu w kwocie 47.755,93 PLN obejmują koszty administracyjne (w PLN):
– amortyzacja

5.568,00

– materiały i energia

4.126,69

– usługi obce

14.940,04

– podatki i opłaty

30,00

– wynagrodzenia

19.000,00

– świadczenia na rzecz pracowników

4.091,20.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 4,67 PLN stanowią niezwróconą Fundacji przez dostawcę kwotę różnicy pomiędzy zapłatą a wartością
nabytych towarów.
Koszty finansowe w kwocie 199,63 PLN obejmują zapłacone odsetki w kwocie 145,00 PLN oraz ujemne różnice kursowe w kwocie 54,63.
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 13.302,70 PLN z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Część tych
środków w kwocie 4.327,79 PLN została przeznaczona na działalność statutową w roku 2021 w ramach projektów Wielokulturowa Prawa
Strona Wisły i 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 2021 od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym CIT-8 (w PLN):

Zysk brutto

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

13.667,71

Przychody ujęte w księgach niepodlegające opodatkowaniu, w tym: (34.278,65)
przychody otrzymane i opodatkowane w roku 2016

(346,60)

przychody otrzymane i opodatkowane w roku 2020

(22.991,14)

przychody dotyczące roku 2021 otrzymane w roku 2022

(10.940,91)

Przychody nieujęte w księgach podlegające opodatkowaniu, w tym: 47.053,86
przychody ujęte jako przychody przyszłych okresów
przychody ujęte jako zobowiązanie - część dotacji do zwrotu

47.046,50
7,36

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:

418.299,13

koszty nieodpłatnej działalności statutowej w bieżącym roku

410.700,42

koszty dotyczące roku 2021 zafakturowane w roku 2022

7.598,71

Dochód

444.742,05

Dochód zwolniony, przeznaczony na działalność statutową

444.742,05

Dochód podlegający opodatkowaniu

0,00

Data sporządzenia: 2022-06-30
Data zatwierdzenia:
Jolanta Skrzypczak

Krzysztof Jarymowicz
Magdalena Zaborowska-Gumieniak

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

