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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. KRÓTKA Nr domu 3 Nr lokalu 31

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-012 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 608665057

Nr faksu E-mail poligrodzianie@onet.pl Strona www www.poligrodzianie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-02-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63463895000000 6. Numer KRS 0000222680

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marzenna Biegała-
Howorska

Prezes TAK

Beata Guzewska Członek Zarządu TAK

Jerzy Kazimierz Fiksiński Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Beata Macuga Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jolanta Runkowska-Szóstak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jacek Bartkowiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

TOWARZYSTWO "POLIGRODZIANIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
2.upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o ludowej twórczości 
artystycznej zarówno Polaków jak i innych narodów,
3.działalność charytatywna w obszarze kultury i sztuki,
4.działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zwyczajów i 
języka regionalnego oraz budowanie tożsamości regionalnej,
5.działalność na rzecz wyrównywania szans w dostępie do kultury, w 
szczególności osób niepełnosprawnych,
6.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 
obszarze kultury i sztuki,
7.działalność badawcza, edukacyjna i popularyzatorska w obszarze nauk 
społecznych, humanistycznych i dziedzictwa kulturowego,
8.promowanie synergii kultury i sztuki z myślą techniczną,
9.propagowanie polskiej kultury, m. in. folkloru, muzyki, tańca, pieśni i 
sztuk plastycznych w kraju i zagranicą,
10.inspirowanie współczesnej twórczości wywodzącej się z tradycji i 
dorobku kultury ludowej,
11.edukacja artystyczna i kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
12.działalność w zakresie twórczości architektonicznej oraz konserwacji 
dzieł sztuki i zabytków,
13.działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami oraz współpraca z Polonią i Polakami 
na świecie,
14.rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania oraz 
prezentowania folkloru i sztuki ludowej,
15.promocja aktywizacji zawodowej w obszarze kultury i sztuki, ze 
szczególnym uwzględnieniem młodych twórców,
16.promocja Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1.prowadzenie działalności wydawniczej książek oraz pozostałej 
działalności wydawniczej w zakresie kultury, edukacji i nauki, z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
2.prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych w obszarze kultury, z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych,
3.prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów edukacyjnych, 
dokumentalnych i etnograficznych,
4.prowadzenie działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem muzyki ludowej, roots, etno oraz World 
Music,
5.inicjowanie badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego, 
sztuki, rękodzieła i etnografii,
6.doradztwo i ekspertyzy w dziedzinie kultury ludowej, dziedzictwa 
kulturowego i etnografii oraz aktywizacji zawodowej,
7.organizowanie konferencji naukowo-kulturalnych,
8.prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i sztuki, w tym szkoleń, 
warsztatów, kursów, prelekcji, wykładów, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,
9.organizacja przedsięwzięć artystycznych w kraju i zagranicą, w tym 
festiwali, koncertów, eventów, wystaw, prelekcji, wykładów, wernisaży, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
dzieci i młodzieży,
10.reżyseria, produkcja i pozostała działalność wspomagającą organizację i 
wystawianie przedsięwzięć artystycznych,
11.wspieranie działalności obiektów kulturalnych w kraju i zagranicą, ze 
szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego,
12.całoroczna promocja, propagowanie i upowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego polskiego, zagranicznego oraz grup etnicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem kultury ludowej, tańca, pieśni i muzyki, 
tradycji i zwyczajów ludowych,
13.przeciwdziałanie zanikaniu polskich tradycji i kultury ludowej, 
budowanie tożsamości regionalnej, przy współpracy z administracją 
publiczną,
14.tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze dziedzictwa 
kulturowego,
15.prowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, w tym wymian 
młodzieży, artystów oraz profesjonalistów w dziedzinie kultury, krajowych 
i zagranicznych, oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i 
dialogu międzykulturowego,
16.współpraca krajowa i międzynarodowa z Polonią i Polakami na świecie,
17.prowadzenie działalności charytatywnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność odpłatna:

Całoroczna działalność z zakresu edukacji artystycznej:
Organizacja warsztatów z tańca i śpiewu ludowego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat raz w tygodniu;
Organizacja warsztatów dla młodzieży i dorosłych, w tym studentów i młodzieży szkolnej z tańca i śpiewu ludowego trzy razy w 
tygodniu;
Liczba odbiorców stałych: 120 osób;

Oprawa artystyczna dożynek oraz koncerty:
- Dożynki Gminne w Szamocinie, woj. Wielkopolskie – 25.08.2018 r.
- Dożynki Gminne w Barcinie, woj. Wielkopolskie – 01.09.2018 r.
- Dożynki Gminne w Pleszewie, woj. Wielkopolskie – 02.09.2018 r.
- Dożynki w Śremie, woj. Wielkopolskie – 02.09.2018 r.
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Łączna liczba odbiorców: 4000 osób;

Piknik Pracowniczy Politechniki Poznańskiej - 25.05.2018 r.
Piknik Pracowniczy na stałe wpisał się już w kalendarz imprez na Politechnice Poznańskiej. Podczas trwającej do wieczora 
imprezy plenerowej nie zabrakło wielu niespodzianek dla najmłodszych. Na dzieci, jak co roku, czekały dmuchańce, Kraina 
Animacji oraz kącik z materiałami plastycznymi. Centrum Sportu PP przygotowało sporo atrakcji m.in. mini koszykówkę, gry 
zręcznościowe oraz ergometry, które cieszyły się dużym powodzeniem.
Stałym już punktem programu był występ Małych Poligrodzian. 
Liczba odbiorców zadania: 2400 osób;

Bal 100-lecia Politechniki Poznańskiej – 31.12.2018 r.
W 1919 r., wraz ze zwycięskim zakończeniem Powstania Wielkopolskiego, zawitała do Wielkopolski wolność. Wtedy to Naczelna 
Rada Ludowa powołała Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn. Regularne zajęcia z niewielką początkowo liczbą studentów 
rozpoczęły się 1 września tego roku. W 2019 r. Politechnika Poznańska świętuje 100-lecie istnienia. Jako inaugurujący element 
obchodów zorganizowano Bal Sylwestrowy, gdzie bawiło się ponad 300 pracowników i przyjaciół Uczelni.

Działalność nieodpłatna:

Poligrodzianie Akademia Folkloru – Aglomeracja Poznańska – styczeń - grudzień
Celem głównym Akademii jest harmonijny i wszechstronny rozwój ruchowy, psychiczny oraz społeczny dzieci i młodzieży 
szkolnej Powiatu Poznańskiego, przyczyniając się do budowania świadomego i zdrowego, młodego społeczeństwa, w oparciu o 
tożsamość regionalną.
Zajęcia edukacyjno-artystyczne odbywają się dla dzieci z klas 1-3, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Obejmują one m. in. 
przekazanie wiedzy dotyczącej polskiej kultury ludowej, kładąc nacisk na dziedzictwo kulturowe Regionu Wielkopolski, 
nauczanie poszczególnych figur i układów choreograficznych, rozwijanie poczucia rytmu i estetyki ciała, naukę podstawowych 
technik tanecznych i wokalnych oraz zajęcia teatralne. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę związaną z 
Zespołem Tańca Ludowego „Poligrodzianie”, jednego z najbardziej utytułowanych zespołów w kraju.
Projekt wspierany przez Powiat Poznański oraz Miasto Poznań.
Łączna liczba odbiorców zadania: 280 osób;

ZTL „Poligrodzianie” na „Marrakech Folklore Days” – Maroko – 28-31.03.2018 r.
Wielkanoc Poligrodzianie spędzili w słonecznym Marrakeszu, biorąc udział w pierwszej edycji festiwalu Marrakech Folklore Days 
pod hasłem Marrakesz świętuje kulturowe dziedzictwo świata. Rzeczywiście było co świętować. Na Festiwal zaproszono 16 
grup zagranicznych m.in. z Rosji, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Polski, Algierii, Senegalu, tym samym wydarzenie stało się 
największym na kontynencie Afryki kulturalnym przedsięwzięciem (ponad 500 występujących artystów). Koncerty 
relacjonowała tamtejsza telewizja i prasa. Scena festiwalu była zlokalizowana w sercu miasta, którym jest Plac Jemaa El Fna. Co 
wieczór odbywa się tam wielki targ ze straganami restauracyjnymi.
Łączna liczba odbiorców: 5000 osób;

Koncert muzyki czeskiej oraz występ ZTL „Poligrodzianie” na Nocy Muzeów w ramach wymiany miast partnerskich – Poznań, 
Brno – 19.05.2018 r. i 15.10.2018 r.
Na zaproszenie Urzędu Miasta Brna oraz Biblioteki Jiřího Mahena w Brnie Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie” wziął udział 
w obchodach Nocy Muzeów w Brnie w terminie 17-20.05.2018 r. Zespół zaprezentował specjalnie przygotowany spektakl, 
składający się z części utworów przygotowanych na obchody niepodległościowe w Polsce oraz części prezentującej wspólne 
elementy kulturowe: tańce regionu Śląska; czeskie pieśni ludowe odnalezione na terenach polskich; tańce narodowe kujawiak z 
oberkiem wraz z pieśniami T. Szeligowskiego oraz krakowiak kosynierów. Koncert odbył się w Bibliotece Jiřího Mahena w Brnie 
19.05 o godz. 20:00. Oprócz ZTL „Poligrodzianie” zaprezentowali się m. in. Divadlo Radost, NO FEET, Evergreeny czy Swing Wings 
Brno. Łącznie ponad 200 czeskich artystów - uczniów, studentów i profesjonalnych artystów.
Zadanie skierowane było do szerokiego grona odbiorców, mieszkańców Brna i turystów, przede wszystkim do osób młodych, w 
tym młodych rodzin z dziećmi, które niekoniecznie są stałymi bywalcami instytucji kultury. Koncert ZTL „Poligrodzianie” 
obejrzało ok. 400 osób, natomiast w ciągu całego wydarzenia Bibliotekę odwiedziło ponad 1800 osób.
15.10.2018 r. w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańśkiej odbył się koncert pt. „U nas w Líšeň” brneńskiego 
zespołu folklorystycznego „Líšňáci” oraz gościa specjalnego Joanny Szynkowskiej vel Sęk przy akompaniamencie Przemysława 
Witka.
Łączna liczba odbiorców: 2400 osób;

Koncert pt. „Nie rzucim ziemi…” – Poznań – 23.05.2018 r.
Koncert poświęcony był 100-leciu odzyskania niepodległości Polski. Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją 
mjr. Pawła Joksa oraz Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie” pod dyrekcją Marzenny Biegała-Howorskiej w piękny i podniosły 
sposób uhonorowali tę rocznicę.
Zaprezentowano m.in. niezapomnianą pieśń „Bogurodzica”, „Ostatniego Mazura”, bohaterskich kosynierów czy żołnierzy 
Księstwa Warszawskiego. Całość zaś dopełniło  Preludium Polonia. Koncert spotkał się z uznaniem i pozytywnymi głosami 
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widzów.
Łączna liczba odbiorców: 600 osób;

ZTL Poligrodzianie na VIII International Festival of Folklore and Traditional Culture „Highlanders” – Dagestan – 15-25.06.2018 r.
Przedmiotem projektu było przedstawienie najwartościowszych zjawisk polskiej kultury ludowej, prezentowanych przez 
uzdolnionych poznańskich artystów z Zespołu Tańca Ludowego „Poligrodzianie” w Rosji, Republika Dagestanu, w terminie 
15.06.2018 - 25.06.2018 r. W Festiwalu uczestniczyło 7 grup zagranicznych oraz ponad 20 lokalnych. W ramach Festiwalu Zespół 
wykonał 7 koncertów, w Machaczkale, Izberbashu, Kaspijsku oraz Derbencie, uczestniczył w gali mody ludowej oraz konkursie 
muzycznym dla krajowego radia. Wszystkie koncerty relacjonowane były w narodowej telewizji i transmitowane w pełni przed 
wieczornymi meczami Mistrzostw Świata. Koncerty odbyły się w teatrach oraz miejscach historycznych rozpoznawanych przez 
UNESCO. Zespół spotkał się również z sekretarzem stanu Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej oraz Głową Dagestanu 
Vladimirem Vasilyevem. Wszystkie wydarzenia na żywo obejrzało ponad 8000 osób oraz kilka milionów przed telewizorami. 
„Poligrodzianie” byli pierwszym polskim artystą uczestniczącym w Festiwalu.

XII Festiwal Sztuki Ludowej – Poznań, Gniezno, Konin, Szreniawa – 22-27.08.2018 r.
XII Festiwal Sztuki Ludowej odbył się w terminie 22-27.08.2018 r. w Poznaniu (KontenerART nad Wartą), Gnieźnie (ul. 
Łubieńskiego 11 oraz Rynek), Koninie (pl. Niepodległości 1 oraz Rynek) i Szreniawie (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego). Uczestniczyło w nim 200 artystów zagranicznych: Folk Group „Do Lusco Ó Fusco” - Galicja, Folk Ensemble 
„Orce Nikolov” - Macedonia, Belarusian Traditional Ethno Folk Group „GUDA” - Białoruś, Folk Culture Association „Salmorena 
Losarena” – Hiszpania, The Cultural Association of Drama „Our Origins” – Grecja, The Folklore Ensemble ČAČINARE – Słowacja, 
Folk Dance Ensemble „Polytechnic” – Ukraina oraz ponad 50 artystów lokalnych: Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” oraz Zespół 
Pieśni i Tańca „Szreniawa”. Zadanie zgromadziło rekordową liczbę 7347 widzów – głównie całych rodzin oraz osób starszych.
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Miasto Gniezno oraz Powiat 
Poznański.

ZF „Mali Poligrodzianie” na Dziecięcym Festiwalu Folkloru „Mazurskie Figle” – Ełk – 25-29.08.2018 r.
W dniach 25-29 sierpnia „Mali Poligrodzianie” odwiedzili Ełk, biorąc udział w Dziecięcym Festiwalu Folkloru „MAZURSKIE FIGLE”. 
Podczas festiwalu można było zobaczyć występy grup dziecięcych z Ulan-Majorat, Łańcuta, Węgierskiej Górki, Warszawy, 
Markowa, Poznania oraz Ełku. Zespół zaprezentował się na scenie Ełckiego Centrum Kultury oraz, sprawiając ogromną radość 
dzieciom, w jednym z ełckich przedszkoli.
„Mali Poligrodzianie” brali udział w warsztatach, gdzie mogli poznać zabawy, tańce i przyśpiewki  z różnych regionów Polski, a 
także nawiązać nowe kontakty koleżeńskie.
Łączna liczba odbiorców; 500 osób;

„Wielkopolska droga do wolności” – Gniezno - 09.11.2018 r.
Dnia 9 listopada 2018 w Gnieźnie odbył się koncert pt. „Wielkopolska droga do wolności”.  Występ był swojego rodzaju 
widowiskiem taneczno-muzycznym, przygotowanym przez ZTL „Poligrodzianie”. Wpisywał się on w program projektu, 
przygotowanego przez Miejski Ośrodek Kultury wraz z Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” pt. 
„Śladami hallerczyków”. Jego wcześniejszymi odsłonami były m.in. wykład, gra miejska oraz wystawa. Ostatnim akcentem był 
właśnie sobotni występ ZTL „Poligrodzianie” na deskach sali widowiskowej MOK. 
W trakcie widowiska artyści przedstawili – zgodnie z tematyką – nie tylko utwory najbardziej kojarzące się z niepodległościowym 
nurtem, którym akompaniowała grupa muzyków, ale także postacie związane z zyskiwaniem niepodległości przez Wielkopolskę. 
Choć tę nasz region uzyskał dopiero dwa miesiące po pamiętnym 11 listopada 1918 roku, to jednak idea wolności jest wspólna, 
tak jak Narodowe Święto Niepodległości.
Łączna liczba odbiorców: 350 osób;

Świąteczny koncert „Studenci – dzieciom” – Poznań – 14.12.2018 r.
W tym roku Koncert Świąteczny odbył się w dwóch odsłonach. O godzinie 12 gościliśmy przedstawicieli dyrektorów szkół, 
nauczycieli, opiekunów i uczniów szkół podstawowych oraz rodziców. Na scenie wystąpili tancerze z Zespołu Tańca Ludowego 
„Poligrodzianie” – sekcja dorosła oraz dziecięca a także część dzieci ze szkół Powiatu Poznańskiego uczestniczących w zajęciach 
Poligrodzianie Akademia Folkloru. Akademia powstała rok temu dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Dla tych dzieci był to sceniczny debiut.
Drugi Koncert rozpoczął się o godzinie 18 i był dedykowany dzieciom pracowników Politechniki Poznańskiej. Tutaj na scenie 
wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie” – sekcja dorosła oraz dziecięca.
Łączna liczba odbiorców: 1200 osób;

Projekty inwestycyjne:

Zakup kontrabasu składanego dla ZTL „Poligrodzianie”
Instrumentarium kapeli ZTL „Poligrodzianie” powiększyło się o kontrabas składany, autorstwa znakomitego lutnika Jean Auray’a.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

36561

11

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury i zapewnia optymalne warunki do prowadzenia naszej działalności artystycznej i edukacyjnej.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

Działalność twórcza i wspomagająca związana z 
kulturą i rozrywką, działalność obiektów 
kulturalnych, organizacja i produkcja 
przedsięwzięć artystycznych w kraju i zagranicą, 
w tym festiwali, koncertów, eventów, wystaw, 
prelekcji, wykładów, wernisaży, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.
Główne działania:
ZTL „Poligrodzianie” na „Marrakech Folklore 
Days” – Maroko – 28-31.03.2018 r.,
Koncert pt. „Nie rzucim ziemi…” – Poznań – 
23.05.2018 r.,
ZTL Poligrodzianie na VIII International Festival 
of Folklore and Traditional Culture „Highlanders” 
– Dagestan – 15-25.06.2018 r.,
ZF „Mali Poligrodzianie” na Dziecięcym Festiwalu 
Folkloru „Mazurskie Figle” – Ełk – 25-29.08.2018 
r.,
„Wielkopolska droga do wolności” – Gniezno - 
09.11.2018 r.,
Świąteczny koncert „Studenci – dzieciom” – 
Poznań – 14.12.2018 r.

90.01.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 promocja Rzeczypospolitej Polskiej 
za granicą

Współpraca krajowa i międzynarodowa, w tym z 
Polonią i Polakami na świecie, oraz działanie na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i dialogu 
międzykulturowego. 
Główne działania:
Na zaproszenie Urzędu Miasta Brna oraz 
Biblioteki Jiřího Mahena w Brnie Zespół Tańca 
Ludowego „Poligrodzianie” wziął udział w 
obchodach Nocy Muzeów w Brnie w terminie 17
-20.05.2018 r. Zespół zaprezentował specjalnie 
przygotowany spektakl, składający się z części 
utworów przygotowanych na obchody 
niepodległościowe w Polsce oraz części 
prezentującej wspólne elementy kulturowe: 
tańce regionu Śląska; czeskie pieśni ludowe 
odnalezione na terenach polskich; tańce 
narodowe kujawiak z oberkiem wraz z pieśniami 
T. Szeligowskiego oraz krakowiak kosynierów. 
Koncert odbył się w Bibliotece Jiřího Mahena w 
Brnie 19.05 o godz. 20:00. Oprócz ZTL 
„Poligrodzianie” zaprezentowali się m. in. 
Divadlo Radost, NO FEET, Evergreeny czy Swing 
Wings Brno. Łącznie ponad 200 czeskich 
artystów - uczniów, studentów i profesjonalnych 
artystów.
Zadanie skierowane było do szerokiego grona 
odbiorców, mieszkańców Brna i turystów, 
przede wszystkim do osób młodych, w tym 
młodych rodzin z dziećmi, które niekoniecznie są 
stałymi bywalcami instytucji kultury. Koncert ZTL 
„Poligrodzianie” obejrzało ok. 400 osób, 
natomiast w ciągu całego wydarzenia Bibliotekę 
odwiedziło ponad 1800 osób.

94.99.Z 0,00 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i sztuki, 
w tym szkoleń, warsztatów, kursów, prelekcji, 
wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem 
edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, 
prowadzenie edukacji nieformalnej i 
pozaformalnej, w tym wymian młodzieży, 
artystów oraz profesjonalistów w dziedzinie 
kultury, krajowych i zagranicznych. Główne 
działania: Poligrodzianie Akademia Folkloru. 
Celem głównym Akademii jest harmonijny i 
wszechstronny rozwój ruchowy, psychiczny oraz 
społeczny dzieci i młodzieży szkolnej Aglomeracji 
Poznańskiej, przyczyniając się do budowania 
świadomego i zdrowego, młodego 
społeczeństwa, w oparciu o tożsamość 
regionalną. Zajęcia edukacyjno-artystyczne 
odbywają się dla dzieci z klas 1-3 w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. Obejmują one m. in. 
przekazanie wiedzy dotyczącej polskiej kultury 
ludowej, kładąc nacisk na dziedzictwo kulturowe 
Regionu Wielkopolski, nauczanie 
poszczególnych figur i układów 
choreograficznych, rozwijanie poczucia rytmu i 
estetyki ciała, naukę podstawowych 
podstawowych technik tanecznych i wokalnych 
oraz zajęcia teatralne.

85.52.Z 0,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność związana z organizacją targów, 
wystaw i kongresów oraz konferencji 
naukowo-kulturalnych.
Główne działania:
Piknik Pracowniczy Politechniki Poznańskiej 
- 25.05.2018 r.:
Piknik Pracowniczy na stałe wpisał się już w 
kalendarz imprez na Politechnice 
Poznańskiej. Podczas trwającej do wieczora 
imprezy plenerowej nie zabrakło wielu 
niespodzianek dla najmłodszych. Na dzieci, 
jak co roku, czekały dmuchańce, Kraina 
Animacji oraz kącik z materiałami 
plastycznymi. Centrum Sportu PP 
przygotowało sporo atrakcji m.in. mini 
koszykówkę, gry zręcznościowe oraz 
ergometry, które cieszyły się dużym 
powodzeniem.
Stałym już punktem programu był występ 
Małych Poligrodzian.
Bal 100-lecia Politechniki Poznańskiej:
W 1919 r., wraz ze zwycięskim 
zakończeniem Powstania Wielkopolskiego, 
zawitała do Wielkopolski wolność. Wtedy 
to Naczelna Rada Ludowa powołała 
Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn. 
Regularne zajęcia z niewielką początkowo 
liczbą studentów rozpoczęły się 1 września 
tego roku. W 2019 r. Politechnika 
Poznańska świętuje 100-lecie istnienia. Jako 
inaugurujący element obchodów 
zorganizowano Bal Sylwestrowy, gdzie 
bawiło się ponad 300 pracowników i 
przyjaciół Uczelni. 
5th International Conference on Protective 
Structures – 19-23.08.2018 r.
Seria konferencji ICPS jest poświęcona 
szerokorozumianej tematyce konstrukcji 
ochronnych.

83.30.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 972 383,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 148 212,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 818 705,37 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i 
sztuki, w tym szkoleń, warsztatów, kursów, 
prelekcji, wykładów, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji artystycznej 
dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji 
nieformalnej i pozaformalnej, w tym 
wymian młodzieży, artystów oraz 
profesjonalistów w dziedzinie kultury, 
krajowych i zagranicznych. Całoroczna 
działalność z zakresu edukacji artystycznej: 
Organizacja warsztatów z tańca i śpiewu 
ludowego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-
13 lat raz w tygodniu;
Organizacja warsztatów dla młodzieży i 
dorosłych, w tym studentów i młodzieży 
szkolnej z tańca i śpiewu ludowego trzy razy 
w tygodniu;
Liczba odbiorców stałych: 120 osób;

85.52.Z 0,00 zł

3
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność twórcza i wspomagająca 
związana z kulturą i rozrywką, działalność 
obiektów kulturalnych, organizacja i 
produkcja przedsięwzięć artystycznych w 
kraju i zagranicą, w tym festiwali, 
koncertów, eventów, wystaw, prelekcji, 
wykładów, wernisaży, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.
Oprawa artystyczna dożynek oraz koncerty:
- Dożynki Gminne w Szamocinie, woj. 
Wielkopolskie – 25.08.2018 r.
- Dożynki Gminne w Barcinie, woj. 
Wielkopolskie – 01.09.2018 r.
- Dożynki Gminne w Pleszewie, woj. 
Wielkopolskie – 02.09.2018 r.
- Dożynki w Śremie, woj. Wielkopolskie – 
02.09.2018 r.
Łączna liczba odbiorców: 4000 osób;

90.01.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 465,35 zł

e) pozostałe przychody 5 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 42 853,00 zł

2.4. Z innych źródeł 844 170,72 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 12 396,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 659,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 82 700,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

20 000,00 zł

62 700,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

980,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

41 373,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -157 322,01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 363 484,26 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 884 533,63 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

305 534,51 zł 0,00 zł

455 221,11 zł 0,00 zł

0,00 zł

5 067,30 zł

118 710,71 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

16 692,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

48 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

17 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

20 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1 osób

19 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 194 622,79 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

194 622,79 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

4 029,75 zł

5 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

6 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 6 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

48 357,00 zł

48 357,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 146 265,79 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 130 375,37 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 64 247,42 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Nie dotyczy

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 XII Festiwal Sztuki Ludowej Budowanie tożsamości 
regionalnej w oparciu o 
zrozumienie własnej kultury 
oraz tolerancję i zrozumienie 
różnorodności kulturowej 
innych nacji; Popularyzacja 
kultury ludowej poprzez 
prezentację 
najwartościowszych produktów 
dziedzictwa kulturowego; 
Aktywizacja młodzieży w celu 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego Regionu oraz 
wzmocnienie potencjału 
kulturowego Województwa na 
arenie międzynarodowej; 
Podniesienie kompetencji 
kulturowych mieszkańców 
Regionu oraz ich edukacja 
artystyczna;

Samorząd Województwa 
Wielkopolskigo

20 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 657,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Nie dotyczy
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2 Poligrodzianie Akademia 
Folkloru

Celem głównym Akademii jest 
harmonijny i wszechstronny 
rozwój ruchowy, psychiczny 
oraz społeczny dzieci i 
młodzieży szkolnej Aglomeracji 
Poznańskiej, przyczyniając się 
do budowania świadomego i 
zdrowego, młodego 
społeczeństwa, w oparciu o 
tożsamość regionalną.

Miasto Poznań 4 699,99 zł

3 ZTL Poligrodzianie na Nocy 
Muzeów w Brnie

- prezentacja dorobku polskiej 
kultury ludowej oraz
promocja obchodów 100. 
rocznicy odzyskania 
niepodległości; - edukacja 
publiczności na temat 
różnorodności polskiego, 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego oraz w sferze 
historycznej; - promocja 
Poznania, jako miasta 
dbającego o własne dziedzictwo 
kulturowe i promowanie go 
jako partnera dla 
międzynarodowej i 
międzyinstytucjonalnej 
wymiany i
współpracy w obszarze kultury i 
wymiany studenckiej;

Miasto Poznań 7 917,40 zł

4 ZTL Poligrodzianie na VIII 
International Festival of 
Folklore and Traditional 
Culture „Highlanders”

Kreowanie pozytywnego 
wizerunku Polski i Poznania 
poza granicami kraju oraz 
trwałe zakorzenienie wśród 
zagranicznych odbiorców 
znajomości dorobku 
artystycznego i intelektualnego 
Polski i Polaków.
Zaistnienie Poznania i polskiej 
kultury w świadomości 
najważniejszych grup 
docelowych: - mieszkańców 
Rosji, którzy niekoniecznie 
zainteresowani są rywalizacją 
sportową, ale wrażliwi są na 
odmienność
kulturową oraz żyją w szacunku 
do innych grup etnicznych i 
nacji, - turystów z całego 
świata.

Miasto Poznań 5 000,00 zł
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5 Studencki Festiwal i 
Warsztaty Naukowo-
Kulturalne z udziałem 
młodzieży z Polski i Ukrainy

Pogłębianie 
umiędzynarodowienia 
poznańskiej nauki i edukacji 
poprzez nawiązywanie i 
zacieśnianie więzi w ramach 
akademickiego środowiska 
Poznania oraz współpracę ze 
środowiskiem akademickim 
Kijowa. Zachęcenie studentów 
do czynnego uczestnictwa w 
wydarzeniach naukowych i 
kulturalnych, 
przeciwdziałającego 
wyizolowaniu społecznemu. 
Zwiększenie wśród studentów 
świadomości szerokiej 
dostępności i bogactwa oferty 
kulturalnej Poznania, jako form 
spędzania wolnego czasu.

Miasto Poznań 5 000,00 zł

6 XII Festiwal Sztuki Ludowej – 
X Międzynarodowe 
Spotkania z Folklorem

Budowanie tożsamości 
regionalnej w oparciu o 
zrozumienie własnej kultury 
oraz tolerancję i zrozumienie 
różnorodności kulturowej 
innych nacji; Popularyzacja 
kultury ludowej poprzez 
prezentację 
najwartościowszych produktów 
dziedzictwa kulturowego; 
Aktywizacja młodzieży w celu 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego Regionu oraz 
wzmocnienie potencjału 
kulturowego Województwa na 
arenie międzynarodowej; 
Podniesienie kompetencji 
kulturowych mieszkańców 
Regionu oraz ich edukacja 
artystyczna;

Miasto Gniezno 4 000,00 zł

7 XII Festiwal Sztuki Ludowej – 
Europejskie Obrzędy 
Dożynkowe

Budowanie tożsamości 
regionalnej w oparciu o 
zrozumienie własnej kultury 
oraz tolerancję i zrozumienie 
różnorodności kulturowej 
innych nacji; Popularyzacja 
kultury ludowej poprzez 
prezentację 
najwartościowszych produktów 
dziedzictwa kulturowego; 
Aktywizacja młodzieży w celu 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego Regionu oraz 
wzmocnienie potencjału 
kulturowego Województwa na 
arenie międzynarodowej; 
Podniesienie kompetencji 
kulturowych mieszkańców 
Regionu oraz ich edukacja 
artystyczna;

Powiat Poznański 7 976,40 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

8 Poligrodzianie Akademia 
Folkloru

Celem głównym Akademii jest 
harmonijny i wszechstronny 
rozwój ruchowy, psychiczny 
oraz społeczny dzieci i 
młodzieży szkolnej Aglomeracji 
Poznańskiej, przyczyniając się 
do budowania świadomego i 
zdrowego, młodego 
społeczeństwa, w oparciu o 
tożsamość regionalną.

Powiat Poznański 8 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Samorząd Województwa Wielkopolskiego 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Zakup instrumentu 
ludowego dla Zespołu Tańca 
Ludowego „Poligrodzianie”

Zapewnienie optymalnych 
warunków do prowadzenia 
działalności artystycznej i 
edukacyjnej oraz pełne
wykorzystanie potencjału 
artystycznego Zespołu Tańca 
Ludowego "Poligrodzianie" oraz 
Zespołu Folklorystycznego 
"Mali Poligrodzianie" poprzez 
uzupełnienie i uatrakcyjnienie 
oferty artystycznej w obszarze 
muzyki ludowej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

17 733,23 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Towarzystwo "Poligrodzianie" nie podlega obowiązkowi ogłaszania i badania sprawozdań finansowych przez 
biegłych rewidentów, ponieważ nie spełnia warunków zawartych w art. 64 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o 
rachunkowości.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marzenna Biegała-Howorska
Beata Guzewska

Jerzy Kazimierz Fiksiński
Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-10
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Sprawozdanie finansowe dotyczy osoby prawnej, działającej pod nazwą Towarzystwo „Poligrodzianie”, z siedzibą w Przeźmierowie (62-081)
przy ul. Łanowa 18. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w dniu 02.12.2004 r. pod numerem KRS 0000222680, dla którego sądem
właściwym jest Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru<

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Towarzystwo „Poligrodzianie” powołane zostało na czas nieokreślony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana bez ograniczeń. Nie zdiagnozowano okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania 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

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z
15.11.2001. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539, z późniejszymi zmianami).
A) Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Amortyzacja dokonywana jest planowo w oparciu o stawki zgodne z ustawą
o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych następuje od miesiąca
następującego po miesiącu przyjęcia do używania do miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości początkowej z amortyzacją, lub
wcześniej w dacie likwidacji lub zbycia. W przypadku trwałej utraty wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów
aktualizujących.
B) Rzeczowy majątek trwały
Rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia. Amortyzacja dokonywana jest planowo w oparciu o stawki zgodne z ustawą o
podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania amortyzacji rzeczowego majątku trwałego następuje od miesiąca
następującego po miesiącu przyjęcia do używania do miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości początkowej z amortyzacją, lub
wcześniej w dacie likwidacji lub zbycia. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową. Rzeczowy majątek trwały o cenie nieprzekraczającej
3.500,00PLN zostaje w miesiącu oddania go do używania odpisany w koszty materiałów i jest ujęty w pozabilansowej ewidencji ilościowej.
W przypadku trwałej utraty wartości środków trwałych dokonuje się odpisów aktualizujących.
C) Środki trwałe w budowie
Wycenia się wysokość ogółu kosztów nabycia lub wytworzenia niegotowych jeszcze składników majątkowych pomniejszonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty ich wartości.
D) Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej.
Towarzystwo nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów według średniego kursu
NBP obowiązującego w tym dniu, a różnice kursowe nie zalicza do przychodów i kosztów finansowych.
E) Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych
Udziały i akcje w innych jednostkach, w tym w jednostkach podporządkowanych, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych
wycenia się według wartości rynkowej pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Szacowanie odpisów odbywa się na bazie posiadanych
informacji o stanie majątkowym jednostki, których aktywa Towarzystwo posiada. Inne trwałe aktywa finansowe to jest lokaty i depozyty
bankowe Towarzystwo wycenia według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
F) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
W ciągu roku obrotowego zakupy towarów i materiałów wycenia się według cen zakupu i przekazuje do bezpośredniego zużycia.
G) Należności i zobowiązania
Należności ujęto w sprawozdaniu finansowym w kwotach wymagalnych do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny pomniejszone o
odpisy aktualizujące. Zobowiązania wyceniono w kwotach wynikających z faktur.

Sprawozdanie wykonane zostało według Załącznika 6 do ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591, ze zm.).
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Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Maria Jankowska
Marzenna Biegała-Howorska 
Beata Guzewska 
Jerzy Kazimierz Fiksiński

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
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Maria Jankowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Marzenna Biegała-Howorska
Beata Guzewska
Jerzy Kazimierz Fiksiński

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

TOWARZYSTWO "POLIGRODZIANIE"
61-012 POZNAŃ
UL. KRÓTKA 3 31
0000222680

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 69 064,16 51 196,32

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 11 116,67 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 57 947,49 51 196,32

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 260 523,77 655 185,87

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 202 565,00 442 365,29

III. Inwestycje krótkoterminowe 57 958,77 212 820,58

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 329 587,93 706 382,19

PASYWA

A. Fundusz własny 63 099,98 150 949,57

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 193 736,12 63 099,98

IV. Zysk (strata) netto -130 636,14 87 849,59

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 266 487,95 555 432,62

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 266 487,95 555 432,62

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 329 587,93 706 382,19

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Maria Jankowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Marzenna Biegała-Howorska
Beata Guzewska
Jerzy Kazimierz Fiksiński

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

TOWARZYSTWO "POLIGRODZIANIE"
61-012 POZNAŃ
UL. KRÓTKA 3 31
0000222680

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 493 817,21 966 917,87

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 167 081,20 148 212,50

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 326 736,01 818 705,37

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 549 290,22 760 755,62

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 206 157,22 305 534,51

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 343 133,00 455 221,11

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -55 473,01 206 162,25

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 72 355,20 118 710,71

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -127 828,21 87 451,54

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 5 000,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 35,76 465,35

L. Koszty finansowe 2 843,69 5 067,30

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -130 636,14 87 849,59

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -130 636,14 87 849,59

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Druk: NIW-CRSO



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

Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. Towarzystwo „Poligrodzianie” posiada zobowiązania:
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 555.432,62PLN;
Towarzystwo nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych.

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

Towarzystwo „Poligrodzianie” nie udziela zaliczek lub kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

nie dotyczy

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

Na strukturę przychodów w 2018 roku składają się:

darowizny pieniężne od osób prawnych 0,00PLN
darowizny pieniężne od osób fizycznych 500,00PLN
darowizny niematerialne 0,00PLN
nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne 0,00PLN
odpis podatkowy 1% 2.659,50PLN
wpłaty od członków Towarzystwa 980,00PLN
przychody finansowe 465,35PLN
dotacje 102.700,00PLN
zbiórki 41.373,00PLN
przychody z działalności 818.705,37PLN
pozostałe przychody operacyjne 5.000,00PLN
Razem przychody 972.383,22PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Na strukturę kosztów w 2018 roku składają się:

koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 305.534,51PLN
koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 455.221,11PLN
koszty finansowe 5.067,30PLN
koszty administracyjne 118.710,71PLN

w tym:  
zużycie materiałów i energii 8.351,58PLN
usługi obce 55.250,96PLN
wynagrodzenia 48.357,00PLN
amortyzacja 6.751,17PLN
Razem koszty 884.533,63PLN

        Druk: NIW-CRSO



6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Towarzystwo nie utworzyło ani nie zwiększyło funduszu statutowego lub innego funduszu o podobnym charakterze.

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

Przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wyniósł 2.659,50PLN. W 2018 roku nie wydatkowano
środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Towarzystwo nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście, nieumarzalnych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu lub
dzierżawy, zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i
budowli. Towarzystwo nie tworzyło rezerw, ani nie dokonywało odpisów aktualizujących wartości należności. Towarzystwo nie posiada
zobowiązań zabezpieczających na majątku ani zobowiązań warunkowych. Towarzystwo nie dokonywało odpisów aktualizujących środków
trwałych ani wartości zapasów. W 2018 roku nie występowały zyski i straty nadzwyczajne.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Maria Jankowska
Marzenna Biegała-Howorska 
Beata Guzewska 
Jerzy Kazimierz Fiksiński

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
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