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Nr lokalu 31

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđWKEF
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5. Numer REGON

63463895000000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)
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6. Numer KRS

0000222680

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

DĂƌǌĞŶŶĂŝĞŐĂųĂͲ
Howorska

Prezes

TAK

Beata Guzewska

ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ

TAK

:ĞƌǌǇ<ĂǌŝŵŝĞƌǌ&ŝŬƐŝŷƐŬŝ

ǌųŽŶĞŬĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Beata Macuga

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

Wpisany do KRS
TAK

Jolanta Runkowska-Szóstak ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

Jacek Bartkowiak

TAK

ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

1͘ƉŽĚƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĞŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞƚƌĂĚǇĐũŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ƉŝĞůħŐŶŽǁĂŶŝĞ
ƉŽůƐŬŽƑĐŝŽƌĂǌƌŽǌǁſũƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũŝŬƵůƚƵƌŽǁĞũ͕
2͘ƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞŽůƵĚŽǁĞũƚǁſƌĐǌŽƑĐŝ
artystycznej zarówno Polaków jak i innych narodów,
3͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĂǁŽďƐǌĂƌǌĞŬƵůƚƵƌǇŝƐǌƚƵŬŝ͕
4͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŵŶŝĞũƐǌŽƑĐŝŶĂƌŽĚŽǁǇĐŚŝĞƚŶŝĐǌŶǇĐŚ͕ǌǁǇĐǌĂũſǁŝ
ũħǌǇŬĂƌĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽŽƌĂǌďƵĚŽǁĂŶŝĞƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ͕
5͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĂƐǌĂŶƐǁĚŽƐƚħƉŝĞĚŽŬƵůƚƵƌǇ͕ǁ
ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
6͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂƌŽǌǁſũǁƐƉſůŶŽƚŝƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶǇĐŚǁ
obszarze kultury i sztuki,
7͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđďĂĚĂǁĐǌĂ͕ĞĚƵŬĂĐǇũŶĂŝƉŽƉƵůĂƌǇǌĂƚŽƌƐŬĂǁŽďƐǌĂƌǌĞŶĂƵŬ
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͕ŚƵŵĂŶŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚŝĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ͕
8͘ƉƌŽŵŽǁĂŶŝĞƐǇŶĞƌŐŝŝŬƵůƚƵƌǇŝƐǌƚƵŬŝǌŵǇƑůČƚĞĐŚŶŝĐǌŶČ͕
9͘ƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞƉŽůƐŬŝĞũŬƵůƚƵƌǇ͕ŵ͘ŝŶ͘ĨŽůŬůŽƌƵ͕ŵƵǌǇŬŝ͕ƚĂŷĐĂ͕ƉŝĞƑŶŝŝ
ƐǌƚƵŬƉůĂƐƚǇĐǌŶǇĐŚǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕
10͘ŝŶƐƉŝƌŽǁĂŶŝĞǁƐƉſųĐǌĞƐŶĞũƚǁſƌĐǌŽƑĐŝǁǇǁŽĚǌČĐĞũƐŝħǌƚƌĂĚǇĐũŝŝ
dorobku kultury ludowej,
11͘ĞĚƵŬĂĐũĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂŝŬƵůƚƵƌĂůŶĂƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
12͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǌĂŬƌĞƐŝĞƚǁſƌĐǌŽƑĐŝĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐǌŶĞũŽƌĂǌŬŽŶƐĞƌǁĂĐũŝ
ĚǌŝĞųƐǌƚƵŬŝŝǌĂďǇƚŬſǁ͕
13͘ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũ͕ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞŬŽŶƚĂŬƚſǁŝ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŵŝŽƌĂǌǁƐƉſųƉƌĂĐĂǌWŽůŽŶŝČŝWŽůĂŬĂŵŝ
ŶĂƑǁŝĞĐŝĞ͕
14͘ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂŽƌĂǌ
prezentowania folkloru i sztuki ludowej,
15.promocja aktywizacji zawodowej w obszarze kultury i sztuki, ze
ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵŵųŽĚǇĐŚƚǁſƌĐſǁ͕
16͘ƉƌŽŵŽĐũĂZǌĞĐǌǇƉŽƐƉŽůŝƚĞũWŽůƐŬŝĞũǌĂŐƌĂŶŝĐČ͘

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ
podstawie statutu organizacji)
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2

1͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁǇĚĂǁŶŝĐǌĞũŬƐŝČǏĞŬŽƌĂǌƉŽǌŽƐƚĂųĞũ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁǇĚĂǁŶŝĐǌĞũǁǌĂŬƌĞƐŝĞŬƵůƚƵƌǇ͕ĞĚƵŬĂĐũŝŝŶĂƵŬŝ͕ǌ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉŽƚƌǌĞďŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
2͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉƌŽĚƵŬĐũČĨŝůŵſǁ͕ŶĂŐƌĂŷǁŝĚĞŽŝ
ƉƌŽŐƌĂŵſǁƚĞůĞǁŝǌǇũŶǇĐŚǁŽďƐǌĂƌǌĞŬƵůƚƵƌǇ͕ǌƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉŽƚƌǌĞď
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͕
3͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉƌŽũĞŬĐũČĨŝůŵſǁĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕
dokumentalnych i etnograficznych,
4͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞŶĂŐƌĂŷĚǍǁŝħŬŽǁǇĐŚŝŵƵǌǇĐǌŶǇĐŚ͕
ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵŵƵǌǇŬŝůƵĚŽǁĞũ͕ƌŽŽƚƐ͕ĞƚŶŽŽƌĂǌtŽƌůĚ
Music,
5͘ŝŶŝĐũŽǁĂŶŝĞďĂĚĂŷǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞŶĂƵŬƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝŚƵŵĂŶŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚ͕ǌĞ
ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵŬƵůƚƵƌǇůƵĚŽǁĞũ͕ĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ͕
ƐǌƚƵŬŝ͕ƌħŬŽĚǌŝĞųĂŝĞƚŶŽŐƌĂĨŝŝ͕
6.doradztwo i ekspertyzy w dziedzinie kultury ludowej, dziedzictwa
kulturowego i etnografii oraz aktywizacji zawodowej,
7.organizowanie konferencji naukowo-kulturalnych,
8͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŶĂƵŬŝǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞŬƵůƚƵƌǇŝƐǌƚƵŬŝ͕ǁƚǇŵƐǌŬŽůĞŷ͕
ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ŬƵƌƐſǁ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵĞĚƵŬĂĐũŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
9͘ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕ǁƚǇŵ
ĨĞƐƚŝǁĂůŝ͕ŬŽŶĐĞƌƚſǁ͕ĞǀĞŶƚſǁ͕ǁǇƐƚĂǁ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǁĞƌŶŝƐĂǏǇ͕ǌĞ
ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉŽƚƌǌĞďŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌ
ĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
10͘ƌĞǏǇƐĞƌŝĂ͕ƉƌŽĚƵŬĐũĂŝƉŽǌŽƐƚĂųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐČŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħŝ
ǁǇƐƚĂǁŝĂŶŝĞƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚ͕
11͘ǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽďŝĞŬƚſǁŬƵůƚƵƌĂůŶǇĐŚǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕ǌĞ
ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ͕
12͘ĐĂųŽƌŽĐǌŶĂƉƌŽŵŽĐũĂ͕ƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂ
kulturowego polskiego, zagranicznego oraz grup etnicznych, ze
ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵŬƵůƚƵƌǇůƵĚŽǁĞũ͕ƚĂŷĐĂ͕ƉŝĞƑŶŝŝŵƵǌǇŬŝ͕
tradycji i zwyczajów ludowych,
13͘ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞǌĂŶŝŬĂŶŝƵƉŽůƐŬŝĐŚƚƌĂĚǇĐũŝŝŬƵůƚƵƌǇůƵĚŽǁĞũ͕
ďƵĚŽǁĂŶŝĞƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŶĞũ͕ƉƌǌǇǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũČ
ƉƵďůŝĐǌŶČ͕
14͘ƚǁŽƌǌĞŶŝĞŝŶŶŽǁĂĐǇũŶǇĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷǁŽďƐǌĂƌǌĞĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂ
kulturowego,
15.prowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, w tym wymian
ŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ĂƌƚǇƐƚſǁŽƌĂǌƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŝƐƚſǁǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞŬƵůƚƵƌǇ͕ŬƌĂũŽǁǇĐŚ
ŝǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇĐŚ͕ŽƌĂǌĚǌŝĂųĂŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌǌƌſǁŶŽǁĂǏŽŶĞŐŽƌŽǌǁŽũƵŝ
ĚŝĂůŽŐƵŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ͕
16͘ǁƐƉſųƉƌĂĐĂŬƌĂũŽǁĂŝŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĂǌWŽůŽŶŝČŝWŽůĂŬĂŵŝŶĂƑǁŝĞĐŝĞ͕
17͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
ǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶĂ͗
ĂųŽƌŽĐǌŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǌĂŬƌĞƐƵĞĚƵŬĂĐũŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁĂƌƐǌƚĂƚſǁǌƚĂŷĐĂŝƑƉŝĞǁƵůƵĚŽǁĞŐŽĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǁǁŝĞŬƵ6-13 lat raz w tygodniu;
KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĚůĂŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ͕ǁƚǇŵƐƚƵĚĞŶƚſǁŝŵųŽĚǌŝĞǏǇƐǌŬŽůŶĞũǌƚĂŷĐĂŝƑƉŝĞǁƵůƵĚŽǁĞŐŽƚƌǌǇƌĂǌǇǁ
tygodniu;
>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁƐƚĂųǇĐŚ͗120 osób;
KƉƌĂǁĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂĚŽǏǇŶĞŬŽƌĂǌŬŽŶĐĞƌƚǇ͗
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁ^ǌĂŵŽĐŝŶŝĞ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ25.08.2018 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁĂƌĐŝŶŝĞ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ01.09.2018 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁWůĞƐǌĞǁŝĞ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ02.09.2018 r.
ͲŽǏǇŶŬŝǁ_ƌĞŵŝĞ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ02.09.2018 r.
Druk: NIW-CRSO
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BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͗4000 osób;
WŝŬŶŝŬWƌĂĐŽǁŶŝĐǌǇWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũͲ25.05.2018 r.
WŝŬŶŝŬWƌĂĐŽǁŶŝĐǌǇŶĂƐƚĂųĞǁƉŝƐĂųƐŝħũƵǏǁŬĂůĞŶĚĂƌǌŝŵƉƌĞǌŶĂWŽůŝƚĞĐŚŶŝĐĞWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͘WŽĚĐǌĂƐƚƌǁĂũČĐĞũĚŽǁŝĞĐǌŽƌĂ
ŝŵƉƌĞǌǇƉůĞŶĞƌŽǁĞũŶŝĞǌĂďƌĂŬųŽǁŝĞůƵŶŝĞƐƉŽĚǌŝĂŶĞŬĚůĂŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚ͘EĂĚǌŝĞĐŝ͕ũĂŬĐŽƌŽŬƵ͕ĐǌĞŬĂųǇĚŵƵĐŚĂŷĐĞ͕<ƌĂŝŶĂ
ŶŝŵĂĐũŝŽƌĂǌŬČĐŝŬǌŵĂƚĞƌŝĂųĂŵŝƉůĂƐƚǇĐǌŶǇŵŝ͘ĞŶƚƌƵŵ^ƉŽƌƚƵWWƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂųŽƐƉŽƌŽĂƚƌĂŬĐũŝŵ͘ŝŶ͘ŵŝŶŝŬŽƐǌǇŬſǁŬħ͕ŐƌǇ
ǌƌħĐǌŶŽƑĐŝŽǁĞŽƌĂǌĞƌŐŽŵĞƚƌǇ͕ŬƚſƌĞĐŝĞƐǌǇųǇƐŝħĚƵǏǇŵƉŽǁŽĚǌĞŶŝĞŵ͘
^ƚĂųǇŵũƵǏƉƵŶŬƚĞŵƉƌŽŐƌĂŵƵďǇųǁǇƐƚħƉDĂųǇĐŚWŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶ͘
Liczba odbiorców zadania: 2400 osób;
Bal 100ͲůĞĐŝĂWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũʹ31.12.2018 r.
W 1919ƌ͕͘ǁƌĂǌǌĞǌǁǇĐŝħƐŬŝŵǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĞŵWŽǁƐƚĂŶŝĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ͕ǌĂǁŝƚĂųĂĚŽtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝǁŽůŶŽƑđ͘tƚĞĚǇƚŽEĂĐǌĞůŶĂ
ZĂĚĂ>ƵĚŽǁĂƉŽǁŽųĂųĂWĂŷƐƚǁŽǁČtǇǏƐǌČ^ǌŬŽųħƵĚŽǁǇDĂƐǌǇŶ͘ZĞŐƵůĂƌŶĞǌĂũħĐŝĂǌŶŝĞǁŝĞůŬČƉŽĐǌČƚŬŽǁŽůŝĐǌďČƐƚƵĚĞŶƚſǁ
ƌŽǌƉŽĐǌħųǇƐŝħ1ǁƌǌĞƑŶŝĂƚĞŐŽƌŽŬƵ͘t2019ƌ͘WŽůŝƚĞĐŚŶŝŬĂWŽǌŶĂŷƐŬĂƑǁŝħƚƵũĞ100ͲůĞĐŝĞŝƐƚŶŝĞŶŝĂ͘:ĂŬŽŝŶĂƵŐƵƌƵũČĐǇĞůĞŵĞŶƚ
ŽďĐŚŽĚſǁǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽĂů^ǇůǁĞƐƚƌŽǁǇ͕ŐĚǌŝĞďĂǁŝųŽƐŝħƉŽŶĂĚ300ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŝƉƌǌǇũĂĐŝſųhĐǌĞůŶŝ͘
ǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĂ͗
Poligrodzianie Akademia Folkloru ʹŐůŽŵĞƌĂĐũĂWŽǌŶĂŷƐŬĂʹƐƚǇĐǌĞŷͲŐƌƵĚǌŝĞŷ
ĞůĞŵŐųſǁŶǇŵŬĂĚĞŵŝŝũĞƐƚŚĂƌŵŽŶŝũŶǇŝǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶǇƌŽǌǁſũƌƵĐŚŽǁǇ͕ƉƐǇĐŚŝĐǌŶǇŽƌĂǌƐƉŽųĞĐǌŶǇĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ
ƐǌŬŽůŶĞũWŽǁŝĂƚƵWŽǌŶĂŷƐŬŝĞŐŽ͕ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐƐŝħĚŽďƵĚŽǁĂŶŝĂƑǁŝĂĚŽŵĞŐŽŝǌĚƌŽǁĞŐŽ͕ŵųŽĚĞŐŽƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕ǁŽƉĂƌĐŝƵŽ
ƚŽǏƐĂŵŽƑđƌĞŐŝŽŶĂůŶČ͘
ĂũħĐŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞŽĚďǇǁĂũČƐŝħĚůĂĚǌŝĞĐŝǌŬůĂƐ1-3͕ǁƌĂŵĂĐŚǌĂũħđƉŽǌĂůĞŬĐǇũŶǇĐŚ͘KďĞũŵƵũČŽŶĞŵ͘ŝŶ͘
ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇĚŽƚǇĐǌČĐĞũƉŽůƐŬŝĞũŬƵůƚƵƌǇůƵĚŽǁĞũ͕ŬųĂĚČĐŶĂĐŝƐŬŶĂĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁŽŬƵůƚƵƌŽǁĞZĞŐŝŽŶƵtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝ͕
ŶĂƵĐǌĂŶŝĞƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĨŝŐƵƌŝƵŬųĂĚſǁĐŚŽƌĞŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇĐŚ͕ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞƉŽĐǌƵĐŝĂƌǇƚŵƵŝĞƐƚĞƚǇŬŝĐŝĂųĂ͕ŶĂƵŬħƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ
ƚĞĐŚŶŝŬƚĂŶĞĐǌŶǇĐŚŝǁŽŬĂůŶǇĐŚŽƌĂǌǌĂũħĐŝĂƚĞĂƚƌĂůŶĞ͘ĂũħĐŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƐČƉƌǌĞǌǁǇŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂŶČŬĂĚƌħǌǁŝČǌĂŶČǌ
ĞƐƉŽųĞŵdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͕͟ũĞĚŶĞŐŽǌŶĂũďĂƌĚǌŝĞũƵƚǇƚƵųŽǁĂŶǇĐŚǌĞƐƉŽųſǁǁŬƌĂũƵ͘
WƌŽũĞŬƚǁƐƉŝĞƌĂŶǇƉƌǌĞǌWŽǁŝĂƚWŽǌŶĂŷƐŬŝŽƌĂǌDŝĂƐƚŽWŽǌŶĂŷ͘
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁǌĂĚĂŶŝĂ͗280 osób;
ZTL ͣPoligrodzianie͟ na ͣMarrakech Folklore Days͟ʹMaroko ʹ28-31.03.2018 r.
tŝĞůŬĂŶŽĐWŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞƐƉħĚǌŝůŝǁƐųŽŶĞĐǌŶǇŵDĂƌƌĂŬĞƐǌƵ͕ďŝŽƌČĐƵĚǌŝĂųǁƉŝĞƌǁƐǌĞũĞĚǇĐũŝĨĞƐƚŝǁĂůƵDĂƌƌĂŬĞĐŚ&ŽůŬůŽƌĞĂǇƐ
ƉŽĚŚĂƐųĞŵDĂƌƌĂŬĞƐǌƑǁŝħƚƵũĞŬƵůƚƵƌŽǁĞĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁŽƑǁŝĂƚĂ͘ZǌĞĐǌǇǁŝƑĐŝĞďǇųŽĐŽƑǁŝħƚŽǁĂđ͘EĂ&ĞƐƚŝǁĂůǌĂƉƌŽƐǌŽŶŽ 16
ŐƌƵƉǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇĐŚŵ͘ŝŶ͘ǌZŽƐũŝ͕,ŝƐǌƉĂŶŝŝ͕&ƌĂŶĐũŝ͕^ǌǁĂũĐĂƌŝŝ͕WŽůƐŬŝ͕ůŐŝĞƌŝŝ͕^ĞŶĞŐĂůƵ͕ƚǇŵƐĂŵǇŵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞƐƚĂųŽƐŝħ
ŶĂũǁŝħŬƐǌǇŵŶĂŬŽŶƚǇŶĞŶĐŝĞĨƌǇŬŝŬƵůƚƵƌĂůŶǇŵƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĞŵ;ƉŽŶĂĚ500ǁǇƐƚħƉƵũČĐǇĐŚĂƌƚǇƐƚſǁͿ͘<ŽŶĐĞƌƚǇ
ƌĞůĂĐũŽŶŽǁĂųĂƚĂŵƚĞũƐǌĂƚĞůĞǁŝǌũĂŝƉƌĂƐĂ͘^ĐĞŶĂĨĞƐƚŝǁĂůƵďǇųĂǌůŽŬĂůŝǌŽǁĂŶĂǁƐĞƌĐƵŵŝĂƐƚĂ͕ŬƚſƌǇŵũĞƐƚWůĂĐ:ĞŵĂĂů&ŶĂ͘Ž
ǁŝĞĐǌſƌŽĚďǇǁĂƐŝħƚĂŵǁŝĞůŬŝƚĂƌŐǌĞƐƚƌĂŐĂŶĂŵŝƌĞƐƚĂƵƌĂĐǇũŶǇŵŝ͘
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͗5000 osób;
<ŽŶĐĞƌƚŵƵǌǇŬŝĐǌĞƐŬŝĞũŽƌĂǌǁǇƐƚħƉd>ͣPoligrodzianie͟ na Nocy Muzeów w ramach wymiany miast partnerskich ʹWŽǌŶĂŷ͕
Brno ʹ19.05.2018 r. i 15.10.2018 r.
EĂǌĂƉƌŽƐǌĞŶŝĞhƌǌħĚƵDŝĂƐƚĂƌŶĂŽƌĂǌŝďůŝŽƚĞŬŝ:ŝƎşŚŽDĂŚĞŶĂǁƌŶŝĞĞƐƉſųdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͟ ǁǌŝČųƵĚǌŝĂų
w obchodach Nocy Muzeów w Brnie w terminie 17-20.05.2018ƌ͘ĞƐƉſųǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂųƐƉĞĐũĂůŶŝĞƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇƐƉĞŬƚĂŬů͕
ƐŬųĂĚĂũČĐǇƐŝħǌĐǌħƑĐŝƵƚǁŽƌſǁƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇĐŚŶĂŽďĐŚŽĚǇŶŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝŽǁĞǁWŽůƐĐĞŽƌĂǌĐǌħƑĐŝƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐĞũǁƐƉſůŶĞ
ĞůĞŵĞŶƚǇŬƵůƚƵƌŽǁĞ͗ƚĂŷĐĞƌĞŐŝŽŶƵ_ůČƐŬĂʡĐǌĞƐŬŝĞƉŝĞƑŶŝůƵĚŽǁĞŽĚŶĂůĞǌŝŽŶĞŶĂƚĞƌĞŶĂĐŚƉŽůƐŬŝĐŚʡƚĂŷĐĞŶĂƌŽĚŽǁĞŬƵũĂǁŝĂŬǌ
ŽďĞƌŬŝĞŵǁƌĂǌǌƉŝĞƑŶŝĂŵŝd͘^ǌĞůŝŐŽǁƐŬŝĞŐŽŽƌĂǌŬƌĂŬŽǁŝĂŬŬŽƐǇŶŝĞƌſǁ͘<ŽŶĐĞƌƚŽĚďǇųƐŝħǁŝďůŝŽƚĞĐĞ:ŝƎşŚŽDĂŚĞŶĂǁƌŶŝĞ
19.05 o godz. 20:00. Oprócz ZTL ͣPoligrodzianie͟ ǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂůŝƐŝħŵ͘ŝŶ͘ŝǀĂĚůŽZĂĚŽƐƚ͕EK&d͕ǀĞƌŐƌĞĞŶǇĐǌǇ^ǁŝŶŐtŝŶŐƐ
ƌŶŽ͘BČĐǌŶŝĞƉŽŶĂĚ200 czeskich artystów - uczniów, studentów i profesjonalnych artystów.
ĂĚĂŶŝĞƐŬŝĞƌŽǁĂŶĞďǇųŽĚŽƐǌĞƌŽŬŝĞŐŽŐƌŽŶĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͕ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁƌŶĂŝƚƵƌǇƐƚſǁ͕ƉƌǌĞĚĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵĚŽŽƐſďŵųŽĚǇĐŚ͕ǁ
ƚǇŵŵųŽĚǇĐŚƌŽĚǌŝŶǌĚǌŝĞđŵŝ͕ŬƚſƌĞŶŝĞŬŽŶŝĞĐǌŶŝĞƐČƐƚĂųǇŵŝďǇǁĂůĐĂŵŝŝŶƐƚǇƚƵĐũŝŬƵůƚƵƌǇ͘<ŽŶĐĞƌƚd> ͣPoligrodzianie͟
ŽďĞũƌǌĂųŽŽŬ͘400ŽƐſď͕ŶĂƚŽŵŝĂƐƚǁĐŝČŐƵĐĂųĞŐŽǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂŝďůŝŽƚĞŬħŽĚǁŝĞĚǌŝųŽƉŽŶĂĚ1800 osób.
15.10.2018ƌ͘ǁƵůŝDĂŐŶĂĞŶƚƌƵŵtǇŬųĂĚŽǁĞŐŽWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƑŬŝĞũŽĚďǇųƐŝħŬŽŶĐĞƌƚƉƚͣ͘hŶĂƐǁ>şƓĞŸ͟ ďƌŶĞŷƐŬŝĞŐŽ
ǌĞƐƉŽųƵĨŽůŬůŽƌǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽͣ>şƓŸĄĐŝ͟ ŽƌĂǌŐŽƑĐŝĂƐƉĞĐũĂůŶĞŐŽ:ŽĂŶŶǇ^ǌǇŶŬŽǁƐŬŝĞũǀĞů^ħŬƉƌǌǇĂŬŽŵƉĂŶŝĂŵĞŶĐŝĞWƌǌĞŵǇƐųĂǁĂ
Witka.
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͗2400 osób;
Koncert pt. ͣNie rzucim ziemi͙͟ʹWŽǌŶĂŷʹ23.05.2018 r.
<ŽŶĐĞƌƚƉŽƑǁŝħĐŽŶǇďǇų100ͲůĞĐŝƵŽĚǌǇƐŬĂŶŝĂŶŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝWŽůƐŬŝ͘KƌŬŝĞƐƚƌĂZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐǇũŶĂ^ŝųWŽǁŝĞƚƌǌŶǇĐŚƉŽĚĚǇƌĞŬĐũČ
ŵũƌ͘WĂǁųĂ:ŽŬƐĂŽƌĂǌĞƐƉſųdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͟ ƉŽĚĚǇƌĞŬĐũČDĂƌǌĞŶŶǇŝĞŐĂųĂͲ,ŽǁŽƌƐŬŝĞũǁƉŝħŬŶǇŝƉŽĚŶŝŽƐųǇ
ƐƉŽƐſďƵŚŽŶŽƌŽǁĂůŝƚħƌŽĐǌŶŝĐħ͘
ĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŽŵ͘ŝŶ͘ŶŝĞǌĂƉŽŵŶŝĂŶČƉŝĞƑŷͣBogurodzica͕ͣ͟Ostatniego Mazura͕͟ďŽŚĂƚĞƌƐŬŝĐŚŬŽƐǇŶŝĞƌſǁĐǌǇǏŽųŶŝĞƌǌǇ
<ƐŝħƐƚǁĂtĂƌƐǌĂǁƐŬŝĞŐŽ͘ĂųŽƑđǌĂƑĚŽƉĞųŶŝųŽWƌĞůƵĚŝƵŵWŽůŽŶŝĂ͘<ŽŶĐĞƌƚƐƉŽƚŬĂųƐŝħǌƵǌŶĂŶŝĞŵŝƉŽǌǇƚǇǁŶǇŵŝŐųŽƐĂŵŝ
Druk: NIW-CRSO
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widzów.
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͗600 osób;
ZTL Poligrodzianie na VIII International Festival of Folklore and Traditional Culture ͣHighlanders͟ʹDagestan ʹ15-25.06.2018 r.
WƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĞŶŝĞŶĂũǁĂƌƚŽƑĐŝŽǁƐǌǇĐŚǌũĂǁŝƐŬƉŽůƐŬŝĞũŬƵůƚƵƌǇůƵĚŽǁĞũ͕ƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ
ƵǌĚŽůŶŝŽŶǇĐŚƉŽǌŶĂŷƐŬŝĐŚĂƌƚǇƐƚſǁǌĞƐƉŽųƵdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͟ w Rosji, Republika Dagestanu, w terminie
15.06.2018 - 25.06.2018ƌ͘t&ĞƐƚŝǁĂůƵƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽ7 grup zagranicznych oraz ponad 20ůŽŬĂůŶǇĐŚ͘tƌĂŵĂĐŚ&ĞƐƚŝǁĂůƵĞƐƉſų
ǁǇŬŽŶĂų7ŬŽŶĐĞƌƚſǁ͕ǁDĂĐŚĂĐǌŬĂůĞ͕/ǌďĞƌďĂƐŚƵ͕<ĂƐƉŝũƐŬƵŽƌĂǌĞƌďĞŶĐŝĞ͕ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųǁŐĂůŝŵŽĚǇůƵĚŽǁĞũŽƌĂǌŬŽŶŬƵƌƐŝĞ
ŵƵǌǇĐǌŶǇŵĚůĂŬƌĂũŽǁĞŐŽƌĂĚŝĂ͘tƐǌǇƐƚŬŝĞŬŽŶĐĞƌƚǇƌĞůĂĐũŽŶŽǁĂŶĞďǇųǇǁŶĂƌŽĚŽǁĞũƚĞůĞǁŝǌũŝŝƚƌĂŶƐŵŝƚŽǁĂŶĞǁƉĞųŶŝƉƌǌĞĚ
ǁŝĞĐǌŽƌŶǇŵŝŵĞĐǌĂŵŝDŝƐƚƌǌŽƐƚǁ_ǁŝĂƚĂ͘<ŽŶĐĞƌƚǇŽĚďǇųǇƐŝħǁƚĞĂƚƌĂĐŚŽƌĂǌŵŝĞũƐĐĂĐŚŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶǇĐŚƌŽǌƉŽǌŶĂǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ
hE^K͘ĞƐƉſųƐƉŽƚŬĂųƐŝħƌſǁŶŝĞǏǌƐĞŬƌĞƚĂƌǌĞŵƐƚĂŶƵDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǁĂ<ƵůƚƵƌǇ&ĞĚĞƌĂĐũŝZŽƐǇũƐŬŝĞũŽƌĂǌ'ųŽǁČĂŐĞƐƚĂŶƵ
sůĂĚŝŵŝƌĞŵsĂƐŝůǇĞǀĞŵ͘tƐǌǇƐƚŬŝĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂŶĂǏǇǁŽŽďĞũƌǌĂųŽƉŽŶĂĚ8000 osób oraz kilka milionów przed telewizorami.
ͣPoligrodzianie͟ ďǇůŝƉŝĞƌǁƐǌǇŵƉŽůƐŬŝŵĂƌƚǇƐƚČƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĐǇŵǁ&ĞƐƚŝǁĂůƵ͘
XII Festiwal Sztuki Ludowej ʹWŽǌŶĂŷ͕'ŶŝĞǌŶŽ͕<ŽŶŝŶ͕^ǌƌĞŶŝĂǁĂʹ22-27.08.2018 r.
y//&ĞƐƚŝǁĂů^ǌƚƵŬŝ>ƵĚŽǁĞũŽĚďǇųƐŝħǁƚĞƌŵŝŶŝĞ22-27.08.2018ƌ͘ǁWŽǌŶĂŶŝƵ;<ŽŶƚĞŶĞƌZdŶĂĚtĂƌƚČͿ͕'ŶŝĞǍŶŝĞ;Ƶů͘
BƵďŝĞŷƐŬŝĞŐŽ11ŽƌĂǌZǇŶĞŬͿ͕<ŽŶŝŶŝĞ;Ɖů͘EŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝ1ŽƌĂǌZǇŶĞŬͿŝ^ǌƌĞŶŝĂǁŝĞ;DƵǌĞƵŵEĂƌŽĚŽǁĞZŽůŶŝĐƚǁĂŝWƌǌĞŵǇƐųƵ
ZŽůŶŽͲ^ƉŽǏǇǁĐǌĞŐŽͿ͘hĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽǁŶŝŵ200 artystów zagranicznych: Folk Group ͣDo Lusco Ó Fusco͟ͲGalicja, Folk Ensemble
ͣOrce Nikolov͟ͲMacedonia, Belarusian Traditional Ethno Folk Group ͣGUDA͟ͲŝĂųŽƌƵƑ͕&ŽůŬƵůƚƵƌĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͣSalmorena
Losarena͟ʹHiszpania, The Cultural Association of Drama ͣOur Origins͟ʹ'ƌĞĐũĂ͕dŚĞ&ŽůŬůŽƌĞŶƐĞŵďůĞ/EZʹ^ųŽǁĂĐũĂ͕
Folk Dance Ensemble ͣPolytechnic͟ʹUkraina oraz ponad 50ĂƌƚǇƐƚſǁůŽŬĂůŶǇĐŚ͗ĞƐƉſųdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣGniezno͟ ŽƌĂǌĞƐƉſų
WŝĞƑŶŝŝdĂŷĐĂͣSzreniawa͘͟ĂĚĂŶŝĞǌŐƌŽŵĂĚǌŝųŽƌĞŬŽƌĚŽǁČůŝĐǌďħ7347 widzów ʹŐųſǁŶŝĞĐĂųǇĐŚƌŽĚǌŝŶŽƌĂǌŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ͘
WƌŽũĞŬƚǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇƉƌǌĞǌ^ĂŵŽƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ͕DŝĂƐƚŽWŽǌŶĂŷ͕DŝĂƐƚŽ'ŶŝĞǌŶŽŽƌĂǌWŽǁŝĂƚ
WŽǌŶĂŷƐŬŝ͘
ZF ͣMali Poligrodzianie͟ ŶĂǌŝĞĐŝħĐǇŵ&ĞƐƚŝǁĂůƵ&ŽůŬůŽƌƵͣMazurskie Figle͟ʹųŬʹ25-29.08.2018 r.
W dniach 25-29 sierpnia ͣMali Poligrodzianie͟ ŽĚǁŝĞĚǌŝůŝųŬ͕ďŝŽƌČĐƵĚǌŝĂųǁǌŝĞĐŝħĐǇŵ&ĞƐƚŝǁĂůƵ&ŽůŬůŽƌƵͣMAZURSKIE FIGLE͘͟
WŽĚĐǌĂƐĨĞƐƚŝǁĂůƵŵŽǏŶĂďǇųŽǌŽďĂĐǌǇđǁǇƐƚħƉǇŐƌƵƉĚǌŝĞĐŝħĐǇĐŚǌhůĂŶͲDĂũŽƌĂƚ͕BĂŷĐƵƚĂ͕tħŐŝĞƌƐŬŝĞũ'ſƌŬŝ͕tĂƌƐǌĂǁǇ͕
DĂƌŬŽǁĂ͕WŽǌŶĂŶŝĂŽƌĂǌųŬƵ͘ĞƐƉſųǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂųƐŝħŶĂƐĐĞŶŝĞųĐŬŝĞŐŽĞŶƚƌƵŵ<ƵůƚƵƌǇŽƌĂǌ͕ƐƉƌĂǁŝĂũČĐŽŐƌŽŵŶČƌĂĚŽƑđ
ĚǌŝĞĐŝŽŵ͕ǁũĞĚŶǇŵǌĞųĐŬŝĐŚƉƌǌĞĚƐǌŬŽůŝ͘
ͣMali Poligrodzianie͟ ďƌĂůŝƵĚǌŝĂųǁǁĂƌƐǌƚĂƚĂĐŚ͕ŐĚǌŝĞŵŽŐůŝƉŽǌŶĂđǌĂďĂǁǇ͕ƚĂŷĐĞŝƉƌǌǇƑƉŝĞǁŬŝǌƌſǏŶǇĐŚƌĞŐŝŽŶſǁWŽůƐŬŝ͕Ă
ƚĂŬǏĞŶĂǁŝČǌĂđŶŽǁĞŬŽŶƚĂŬƚǇŬŽůĞǏĞŷƐŬŝĞ͘
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͖500 osób;
ͣtŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂĚƌŽŐĂĚŽǁŽůŶŽƑĐŝ͟ʹGniezno - 09.11.2018 r.
Dnia 9 listopada 2018ǁ'ŶŝĞǍŶŝĞŽĚďǇųƐŝħŬŽŶĐĞƌƚƉƚͣ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂĚƌŽŐĂĚŽǁŽůŶŽƑĐŝ͘͟tǇƐƚħƉďǇųƐǁŽũĞŐŽƌŽĚǌĂũƵ
widowiskiem taneczno-muzycznym, przygotowanym przez ZTL ͣPoligrodzianie͘͟tƉŝƐǇǁĂųƐŝħŽŶǁƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽũĞŬƚƵ͕
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌDŝĞũƐŬŝKƑƌŽĚĞŬ<ƵůƚƵƌǇǁƌĂǌǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŵĞŶƚƌƵŵZĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶŽͲ<ƵůƚƵƌĂůŶĞŐŽ ͣPromyk͟ pt.
ͣ_ůĂĚĂŵŝŚĂůůĞƌĐǌǇŬſǁ͘͟:ĞŐŽǁĐǌĞƑŶŝĞũƐǌǇŵŝŽĚƐųŽŶĂŵŝďǇųǇŵ͘ŝŶ͘ǁǇŬųĂĚ͕ŐƌĂŵŝĞũƐŬĂŽƌĂǌǁǇƐƚĂǁĂ͘KƐƚĂƚŶŝŵĂŬĐĞŶƚĞŵďǇų
ǁųĂƑŶŝĞƐŽďŽƚŶŝǁǇƐƚħƉd>ͣPoligrodzianie͟ na deskach sali widowiskowej MOK.
tƚƌĂŬĐŝĞǁŝĚŽǁŝƐŬĂĂƌƚǇƑĐŝƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝůŝʹǌŐŽĚŶŝĞǌƚĞŵĂƚǇŬČʹŶŝĞƚǇůŬŽƵƚǁŽƌǇŶĂũďĂƌĚǌŝĞũŬŽũĂƌǌČĐĞƐŝħǌŶŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝŽǁǇŵ
ŶƵƌƚĞŵ͕ŬƚſƌǇŵĂŬŽŵƉĂŶŝŽǁĂųĂŐƌƵƉĂŵƵǌǇŬſǁ͕ĂůĞƚĂŬǏĞƉŽƐƚĂĐŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵŶŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝƉƌǌĞǌtŝĞůŬŽƉŽůƐŬħ͘
ŚŽđƚħŶĂƐǌƌĞŐŝŽŶƵǌǇƐŬĂųĚŽƉŝĞƌŽĚǁĂŵŝĞƐŝČĐĞƉŽƉĂŵŝħƚŶǇŵ11 listopada 1918ƌŽŬƵ͕ƚŽũĞĚŶĂŬŝĚĞĂǁŽůŶŽƑĐŝũĞƐƚǁƐƉſůŶĂ͕
ƚĂŬũĂŬEĂƌŽĚŽǁĞ_ǁŝħƚŽEŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝ͘
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͗350 osób;
_ǁŝČƚĞĐǌŶǇŬŽŶĐĞƌƚͣStudenci ʹdzieciom͟ʹWŽǌŶĂŷʹ14.12.2018 r.
tƚǇŵƌŽŬƵ<ŽŶĐĞƌƚ_ǁŝČƚĞĐǌŶǇŽĚďǇųƐŝħǁĚǁſĐŚŽĚƐųŽŶĂĐŚ͘KŐŽĚǌŝŶŝĞ12ŐŽƑĐŝůŝƑŵǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝĚǇƌĞŬƚŽƌſǁƐǌŬſų͕
ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ŽƉŝĞŬƵŶſǁŝƵĐǌŶŝſǁƐǌŬſųƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚŽƌĂǌƌŽĚǌŝĐſǁ͘EĂƐĐĞŶŝĞǁǇƐƚČƉŝůŝƚĂŶĐĞƌǌĞǌĞƐƉŽųƵdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽ
ͣPoligrodzianie͟ʹƐĞŬĐũĂĚŽƌŽƐųĂŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝħĐĂĂƚĂŬǏĞĐǌħƑđĚǌŝĞĐŝǌĞƐǌŬſųWŽǁŝĂƚƵWŽǌŶĂŷƐŬŝĞŐŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĐǇĐŚǁǌĂũħĐŝĂĐŚ
WŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞŬĂĚĞŵŝĂ&ŽůŬůŽƌƵ͘ŬĂĚĞŵŝĂƉŽǁƐƚĂųĂƌŽŬƚĞŵƵĚǌŝħŬŝĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝƵ^ƚĂƌŽƐƚǁĂWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁWŽǌŶĂŶŝƵ͘
ůĂƚǇĐŚĚǌŝĞĐŝďǇųƚŽƐĐĞŶŝĐǌŶǇĚĞďŝƵƚ͘
ƌƵŐŝ<ŽŶĐĞƌƚƌŽǌƉŽĐǌČųƐŝħŽŐŽĚǌŝŶŝĞ18ŝďǇųĚĞĚǇŬŽǁĂŶǇĚǌŝĞĐŝŽŵƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͘dƵƚĂũŶĂƐĐĞŶŝĞ
ǁǇƐƚČƉŝųĞƐƉſųdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͟ʹƐĞŬĐũĂĚŽƌŽƐųĂŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝħĐĂ͘
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͗1200 osób;
Projekty inwestycyjne:
ĂŬƵƉŬŽŶƚƌĂďĂƐƵƐŬųĂĚĂŶĞŐŽĚůĂd>ͣPoligrodzianie͟
Instrumentarium kapeli ZTL ͣPoligrodzianie͟ ƉŽǁŝħŬƐǌǇųŽƐŝħŽŬŽŶƚƌĂďĂƐƐŬųĂĚĂŶǇ͕ĂƵƚŽƌƐƚǁĂǌŶĂŬŽŵŝƚĞŐŽůƵƚŶŝŬĂ:ĞĂŶƵƌĂǇ͛a.

Druk: NIW-CRSO
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ĂŬƵƉŵŽǏůŝǁǇďǇųĚǌŝħŬŝĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝƵǌĞƑƌŽĚŬſǁDŝŶŝƐƚƌĂ<ƵůƚƵƌǇŝǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂEĂƌŽĚŽǁĞŐŽƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌ&ƵŶĚƵƐǌƵ
WƌŽŵŽĐũŝ<ƵůƚƵƌǇŝǌĂƉĞǁŶŝĂŽƉƚǇŵĂůŶĞǁĂƌƵŶŬŝĚŽƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶĂƐǌĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ͘
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

36561

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

Osoby prawne

11

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

Nie dotyczy

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚǁſƌĐǌĂŝǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂǌǁŝČǌĂŶĂǌ
ŬƵůƚƵƌČŝƌŽǌƌǇǁŬČ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽďŝĞŬƚſǁ
kulturalnych, organizacja i produkcja
ƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕
w tym festiwali, koncertów, eventów, wystaw,
ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǁĞƌŶŝƐĂǏǇ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉŽƚƌǌĞďŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘
'ųſǁŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
podtrzymywanie i upowszechnianie ZTL ͣPoligrodzianie͟ na ͣMarrakech Folklore
ƚƌĂĚǇĐũŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ƉŝĞůħŐŶŽǁĂŶŝĞ Days͟ʹMaroko ʹ28-31.03.2018 r.,
ƉŽůƐŬŽƑĐŝŽƌĂǌƌŽǌǁſũƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ Koncert pt. ͣNie rzucim ziemi͙͟ʹWŽǌŶĂŷʹ
90.01.Z
narodowej, obywatelskiej i
23.05.2018 r.,
kulturowej
ZTL Poligrodzianie na VIII International Festival
of Folklore and Traditional Culture ͣHighlanders͟
ʹDagestan ʹ15-25.06.2018 r.,
ZF ͣMali Poligrodzianie͟ ŶĂǌŝĞĐŝħĐǇŵ&ĞƐƚŝǁĂůƵ
Folkloru ͣMazurskie Figle͟ʹųŬʹ25-29.08.2018
r.,
ͣtŝĞůŬŽƉŽůƐŬĂĚƌŽŐĂĚŽǁŽůŶŽƑĐŝ͟ʹGniezno 09.11.2018 r.,
_ǁŝČƚĞĐǌŶǇŬŽŶĐĞƌƚͣStudenci ʹdzieciom͟ʹ
WŽǌŶĂŷʹ14.12.2018 r.
Druk: NIW-CRSO

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

Ϭ͕ϬϬǌų
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3

promocja Rzeczypospolitej Polskiej
ǌĂŐƌĂŶŝĐČ

tƐƉſųƉƌĂĐĂŬƌĂũŽǁĂŝŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĂ͕ǁƚǇŵǌ
WŽůŽŶŝČŝWŽůĂŬĂŵŝŶĂƑǁŝĞĐŝĞ͕ŽƌĂǌĚǌŝĂųĂŶŝĞŶĂ
ƌǌĞĐǌǌƌſǁŶŽǁĂǏŽŶĞŐŽƌŽǌǁŽũƵŝĚŝĂůŽŐƵ
ŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ͘
'ųſǁŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
EĂǌĂƉƌŽƐǌĞŶŝĞhƌǌħĚƵDŝĂƐƚĂƌŶĂŽƌĂǌ
ŝďůŝŽƚĞŬŝ:ŝƎşŚŽDĂŚĞŶĂǁƌŶŝĞĞƐƉſųdĂŷĐĂ
Ludowego ͣPoligrodzianie͟ ǁǌŝČųƵĚǌŝĂųǁ
obchodach Nocy Muzeów w Brnie w terminie 17
-20.05.2018ƌ͘ĞƐƉſųǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂųƐƉĞĐũĂůŶŝĞ
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇƐƉĞŬƚĂŬů͕ƐŬųĂĚĂũČĐǇƐŝħǌĐǌħƑĐŝ
utworów przygotowanych na obchody
ŶŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝŽǁĞǁWŽůƐĐĞŽƌĂǌĐǌħƑĐŝ
ƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐĞũǁƐƉſůŶĞĞůĞŵĞŶƚǇŬƵůƚƵƌŽǁĞ͗
ƚĂŷĐĞƌĞŐŝŽŶƵ_ůČƐŬĂʡĐǌĞƐŬŝĞƉŝĞƑŶŝůƵĚŽǁĞ
ŽĚŶĂůĞǌŝŽŶĞŶĂƚĞƌĞŶĂĐŚƉŽůƐŬŝĐŚʡƚĂŷĐĞ
ŶĂƌŽĚŽǁĞŬƵũĂǁŝĂŬǌŽďĞƌŬŝĞŵǁƌĂǌǌƉŝĞƑŶŝĂŵŝ 94.99.Z
T. Szeligowskiego oraz krakowiak kosynierów.
<ŽŶĐĞƌƚŽĚďǇųƐŝħǁŝďůŝŽƚĞĐĞ:ŝƎşŚŽDĂŚĞŶĂǁ
Brnie 19.05 o godz. 20:00. Oprócz ZTL
ͣPoligrodzianie͟ ǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂůŝƐŝħŵ͘ŝŶ͘
Divadlo Radost, NO FEET, Evergreeny czy Swing
tŝŶŐƐƌŶŽ͘BČĐǌŶŝĞƉŽŶĂĚ200 czeskich
artystów - uczniów, studentów i profesjonalnych
artystów.
ĂĚĂŶŝĞƐŬŝĞƌŽǁĂŶĞďǇųŽĚŽƐǌĞƌŽŬŝĞŐŽŐƌŽŶĂ
ŽĚďŝŽƌĐſǁ͕ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁƌŶĂŝƚƵƌǇƐƚſǁ͕
ƉƌǌĞĚĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵĚŽŽƐſďŵųŽĚǇĐŚ͕ǁƚǇŵ
ŵųŽĚǇĐŚƌŽĚǌŝŶǌĚǌŝĞđŵŝ͕ŬƚſƌĞŶŝĞŬŽŶŝĞĐǌŶŝĞƐČ
ƐƚĂųǇŵŝďǇǁĂůĐĂŵŝŝŶƐƚǇƚƵĐũŝŬƵůƚƵƌǇ͘<ŽŶĐĞƌƚd>
ͣPoligrodzianie͟ ŽďĞũƌǌĂųŽŽŬ͘400 osób,
ŶĂƚŽŵŝĂƐƚǁĐŝČŐƵĐĂųĞŐŽǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂŝďůŝŽƚĞŬħ
ŽĚǁŝĞĚǌŝųŽƉŽŶĂĚ1800 osób.

Ϭ͕ϬϬǌų

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego

Prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i sztuki,
ǁƚǇŵƐǌŬŽůĞŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ŬƵƌƐſǁ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕
ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ
ĞĚƵŬĂĐũŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
prowadzenie edukacji nieformalnej i
ƉŽǌĂĨŽƌŵĂůŶĞũ͕ǁƚǇŵǁǇŵŝĂŶŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
artystów oraz profesjonalistów w dziedzinie
ŬƵůƚƵƌǇ͕ŬƌĂũŽǁǇĐŚŝǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇĐŚ͘'ųſǁŶĞ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗WŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞŬĂĚĞŵŝĂ&ŽůŬůŽƌƵ͘
ĞůĞŵŐųſǁŶǇŵŬĂĚĞŵŝŝũĞƐƚŚĂƌŵŽŶŝũŶǇŝ
wszechstronny rozwój ruchowy, psychiczny oraz
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇƐǌŬŽůŶĞũŐůŽŵĞƌĂĐũŝ
WŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͕ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐƐŝħĚŽďƵĚŽǁĂŶŝĂ
85.52.Z
ƑǁŝĂĚŽŵĞŐŽŝǌĚƌŽǁĞŐŽ͕ŵųŽĚĞŐŽ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕ǁŽƉĂƌĐŝƵŽƚŽǏƐĂŵŽƑđ
ƌĞŐŝŽŶĂůŶČ͘ĂũħĐŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞ
ŽĚďǇǁĂũČƐŝħĚůĂĚǌŝĞĐŝǌŬůĂƐϭͲϯǁƌĂŵĂĐŚǌĂũħđ
ƉŽǌĂůĞŬĐǇũŶǇĐŚ͘KďĞũŵƵũČŽŶĞŵ͘ŝŶ͘
ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇĚŽƚǇĐǌČĐĞũƉŽůƐŬŝĞũŬƵůƚƵƌǇ
ůƵĚŽǁĞũ͕ŬųĂĚČĐŶĂĐŝƐŬŶĂĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁŽŬƵůƚƵƌŽǁĞ
Regionu Wielkopolski, nauczanie
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĨŝŐƵƌŝƵŬųĂĚſǁ
choreograficznych, rozwijanie poczucia rytmu i
ĞƐƚĞƚǇŬŝĐŝĂųĂ͕ŶĂƵŬħƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ
podstawowych technik tanecznych i wokalnych
ŽƌĂǌǌĂũħĐŝĂƚĞĂƚƌĂůŶĞ͘

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČƚĂƌŐſǁ͕
wystaw i kongresów oraz konferencji
naukowo-kulturalnych.
'ųſǁŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
WŝŬŶŝŬWƌĂĐŽǁŶŝĐǌǇWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ
- 25.05.2018 r.:
WŝŬŶŝŬWƌĂĐŽǁŶŝĐǌǇŶĂƐƚĂųĞǁƉŝƐĂųƐŝħũƵǏǁ
kalendarz imprez na Politechnice
WŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͘WŽĚĐǌĂƐƚƌǁĂũČĐĞũĚŽǁŝĞĐǌŽƌĂ
ŝŵƉƌĞǌǇƉůĞŶĞƌŽǁĞũŶŝĞǌĂďƌĂŬųŽǁŝĞůƵ
ŶŝĞƐƉŽĚǌŝĂŶĞŬĚůĂŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚ͘EĂĚǌŝĞĐŝ͕
ũĂŬĐŽƌŽŬƵ͕ĐǌĞŬĂųǇĚŵƵĐŚĂŷĐĞ͕<ƌĂŝŶĂ
ŶŝŵĂĐũŝŽƌĂǌŬČĐŝŬǌŵĂƚĞƌŝĂųĂŵŝ
plastycznymi. Centrum Sportu PP
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂųŽƐƉŽƌŽĂƚƌĂŬĐũŝŵ͘ŝŶ͘ŵŝŶŝ
ŬŽƐǌǇŬſǁŬħ͕ŐƌǇǌƌħĐǌŶŽƑĐŝŽǁĞŽƌĂǌ
ĞƌŐŽŵĞƚƌǇ͕ŬƚſƌĞĐŝĞƐǌǇųǇƐŝħĚƵǏǇŵ
powodzeniem.
^ƚĂųǇŵũƵǏƉƵŶŬƚĞŵƉƌŽŐƌĂŵƵďǇųǁǇƐƚħƉ
ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
DĂųǇĐŚWŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶ͘
83.30.Z
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ
Bal 100ͲůĞĐŝĂWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͗
W 1919ƌ͕͘ǁƌĂǌǌĞǌǁǇĐŝħƐŬŝŵ
ǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĞŵWŽǁƐƚĂŶŝĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ͕
ǌĂǁŝƚĂųĂĚŽtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝǁŽůŶŽƑđ͘tƚĞĚǇ
ƚŽEĂĐǌĞůŶĂZĂĚĂ>ƵĚŽǁĂƉŽǁŽųĂųĂ
WĂŷƐƚǁŽǁČtǇǏƐǌČ^ǌŬŽųħƵĚŽǁǇDĂƐǌǇŶ͘
ZĞŐƵůĂƌŶĞǌĂũħĐŝĂǌŶŝĞǁŝĞůŬČƉŽĐǌČƚŬŽǁŽ
ůŝĐǌďČƐƚƵĚĞŶƚſǁƌŽǌƉŽĐǌħųǇƐŝħ1ǁƌǌĞƑŶŝĂ
tego roku. W 2019 r. Politechnika
WŽǌŶĂŷƐŬĂƑǁŝħƚƵũĞ100-lecie istnienia. Jako
ŝŶĂƵŐƵƌƵũČĐǇĞůĞŵĞŶƚŽďĐŚŽĚſǁ
zorganizowano Bal Sylwestrowy, gdzie
ďĂǁŝųŽƐŝħƉŽŶĂĚ300 pracowników i
ƉƌǌǇũĂĐŝſųhĐǌĞůŶŝ͘
5th International Conference on Protective
Structures ʹ19-23.08.2018 r.
^ĞƌŝĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ/W^ũĞƐƚƉŽƑǁŝħĐŽŶĂ
szerokorozumianej tematyce konstrukcji
ochronnych.
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sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych
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2

3

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego

Prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i
ƐǌƚƵŬŝ͕ǁƚǇŵƐǌŬŽůĞŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ŬƵƌƐſǁ͕
ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵĞĚƵŬĂĐũŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũ
ĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĞĚƵŬĂĐũŝ
nieformalnej i pozaformalnej, w tym
ǁǇŵŝĂŶŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ĂƌƚǇƐƚſǁŽƌĂǌ
profesjonalistów w dziedzinie kultury,
ŬƌĂũŽǁǇĐŚŝǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇĐŚ͘ĂųŽƌŽĐǌŶĂ
85.52.Z
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǌĂŬƌĞƐƵĞĚƵŬĂĐũŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁĂƌƐǌƚĂƚſǁǌƚĂŷĐĂŝƑƉŝĞǁƵ
ůƵĚŽǁĞŐŽĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǁǁŝĞŬƵ613 lat raz w tygodniu;
KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĚůĂŵųŽĚǌŝĞǏǇŝ
ĚŽƌŽƐųǇĐŚ͕ǁƚǇŵƐƚƵĚĞŶƚſǁŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ
ƐǌŬŽůŶĞũǌƚĂŷĐĂŝƑƉŝĞǁƵůƵĚŽǁĞŐŽƚƌǌǇƌĂǌǇ
w tygodniu;
>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁƐƚĂųǇĐŚ͗120 osób;

Ϭ͕ϬϬǌų

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego

ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚǁſƌĐǌĂŝǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂ
ǌǁŝČǌĂŶĂǌŬƵůƚƵƌČŝƌŽǌƌǇǁŬČ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
obiektów kulturalnych, organizacja i
ƉƌŽĚƵŬĐũĂƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕ǁƚǇŵĨĞƐƚŝǁĂůŝ͕
koncertów, eventów, wystaw, prelekcji,
ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǁĞƌŶŝƐĂǏǇ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉŽƚƌǌĞďŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘
KƉƌĂǁĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂĚŽǏǇŶĞŬŽƌĂǌŬŽŶĐĞƌƚǇ͗ 90.01.Z
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁ^ǌĂŵŽĐŝŶŝĞ͕ǁŽũ͘
Wielkopolskie ʹ25.08.2018 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁĂƌĐŝŶŝĞ͕ǁŽũ͘
Wielkopolskie ʹ01.09.2018 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁWůĞƐǌĞǁŝĞ͕ǁŽũ͘
Wielkopolskie ʹ02.09.2018 r.
ͲŽǏǇŶŬŝǁ_ƌĞŵŝĞ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ
02.09.2018 r.
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͗4000 osób;

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

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

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

ϵϳϮϯϴϯ͕ϮϮǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϰϴϮϭϮ͕ϱϬǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϴϭϴϳϬϱ͕ϯϳǌų

Druk: NIW-CRSO
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ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe
ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϰϲϱ͕ϯϱǌų
ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

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

Ϯϲϱϵ͕ϱϬǌų
ϴϮϳϬϬ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϮϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϲϮϳϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ
Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų
ϰϮϴϱϯ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

ϵϴϬ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϱϬϬ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϰϭϯϳϯ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϴϰϰϭϳϬ͕ϳϮǌų

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

ϭϮϯϵϲ͕ϳϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϴϴϰϱϯϯ͕ϲϯǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϬϱϱϯϰ͕ϱϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϰϱϱϮϮϭ͕ϭϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų
ϱϬϲϳ͕ϯϬǌų

e) koszty administracyjne

ϭϭϴϳϭϬ͕ϳϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϭϱϳϯϮϮ͕Ϭϭǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϲϯϰϴϰ͕Ϯϲǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϭϲϲϵϮ͕ϬϬǌų

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

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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

1 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

1,00 etatów

48 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

Druk: NIW-CRSO

20 osób

1 osób
19 osób

12

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

6 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

6 osób

5 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

5 osób

b) inne osoby

0 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)
Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝ
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

]á

Nie dotyczy

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Nie dotyczy

s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania
1 XII Festiwal Sztuki Ludowej

Druk: NIW-CRSO

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

ƵĚŽǁĂŶŝĞƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
^ĂŵŽƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
regionalnej w oparciu o
Wielkopolskigo
ǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞǁųĂƐŶĞũŬƵůƚƵƌǇ
ŽƌĂǌƚŽůĞƌĂŶĐũħŝǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝŬƵůƚƵƌŽǁĞũ
innych nacji; Popularyzacja
kultury ludowej poprzez
ƉƌĞǌĞŶƚĂĐũħ
ŶĂũǁĂƌƚŽƑĐŝŽǁƐǌǇĐŚƉƌŽĚƵŬƚſǁ
dziedzictwa kulturowego;
ŬƚǇǁŝǌĂĐũĂŵųŽĚǌŝĞǏǇǁĐĞůƵ
zachowania dziedzictwa
kulturowego Regionu oraz
ǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵ
kulturowego Województwa na
ĂƌĞŶŝĞŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũ͖
Podniesienie kompetencji
ŬƵůƚƵƌŽǁǇĐŚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
Regionu oraz ich edukacja
artystyczna;

Kwota
ϮϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
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2 Poligrodzianie Akademia
Folkloru

ĞůĞŵŐųſǁŶǇŵŬĂĚĞŵŝŝũĞƐƚ DŝĂƐƚŽWŽǌŶĂŷ
harmonijny i wszechstronny
rozwój ruchowy, psychiczny
ŽƌĂǌƐƉŽųĞĐǌŶǇĚǌŝĞĐŝŝ
ŵųŽĚǌŝĞǏǇƐǌŬŽůŶĞũŐůŽŵĞƌĂĐũŝ
WŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͕ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐƐŝħ
ĚŽďƵĚŽǁĂŶŝĂƑǁŝĂĚŽŵĞŐŽŝ
ǌĚƌŽǁĞŐŽ͕ŵųŽĚĞŐŽ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕ǁŽƉĂƌĐŝƵŽ
ƚŽǏƐĂŵŽƑđƌĞŐŝŽŶĂůŶČ͘

ϰϲϵϵ͕ϵϵǌų

3 ZTL Poligrodzianie na Nocy
Muzeów w Brnie

- prezentacja dorobku polskiej DŝĂƐƚŽWŽǌŶĂŷ
kultury ludowej oraz
promocja obchodów 100.
rocznicy odzyskania
ŶŝĞƉŽĚůĞŐųŽƑĐŝʡͲĞĚƵŬĂĐũĂ
ƉƵďůŝĐǌŶŽƑĐŝŶĂƚĞŵĂƚ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝƉŽůƐŬŝĞŐŽ͕
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego oraz w sferze
historycznej; - promocja
Poznania, jako miasta
ĚďĂũČĐĞŐŽŽǁųĂƐŶĞĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁŽ
kulturowe i promowanie go
jako partnera dla
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũŝ
ŵŝħĚǌǇŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶĞũ
wymiany i
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇǁŽďƐǌĂƌǌĞŬƵůƚƵƌǇŝ
wymiany studenckiej;

ϳϵϭϳ͕ϰϬǌų

4 ZTL Poligrodzianie na VIII
International Festival of
Folklore and Traditional
Culture ͣHighlanders͟

Kreowanie pozytywnego
DŝĂƐƚŽWŽǌŶĂŷ
wizerunku Polski i Poznania
poza granicami kraju oraz
ƚƌǁĂųĞǌĂŬŽƌǌĞŶŝĞŶŝĞǁƑƌſĚ
zagranicznych odbiorców
ǌŶĂũŽŵŽƑĐŝĚŽƌŽďŬƵ
artystycznego i intelektualnego
Polski i Polaków.
Zaistnienie Poznania i polskiej
ŬƵůƚƵƌǇǁƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌǇĐŚŐƌƵƉ
ĚŽĐĞůŽǁǇĐŚ͗ͲŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
Rosji, którzy niekoniecznie
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝƐČƌǇǁĂůŝǌĂĐũČ
ƐƉŽƌƚŽǁČ͕ĂůĞǁƌĂǏůŝǁŝƐČŶĂ
ŽĚŵŝĞŶŶŽƑđ
ŬƵůƚƵƌŽǁČŽƌĂǌǏǇũČǁƐǌĂĐƵŶŬƵ
do innych grup etnicznych i
ŶĂĐũŝ͕ͲƚƵƌǇƐƚſǁǌĐĂųĞŐŽ
ƑǁŝĂƚĂ͘

ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

Druk: NIW-CRSO
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5 Studencki Festiwal i
Warsztaty Naukowo<ƵůƚƵƌĂůŶĞǌƵĚǌŝĂųĞŵ
ŵųŽĚǌŝĞǏǇǌWŽůƐŬŝŝhŬƌĂŝŶǇ

WŽŐųħďŝĂŶŝĞ
DŝĂƐƚŽWŽǌŶĂŷ
ƵŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁŝĞŶŝĂ
ƉŽǌŶĂŷƐŬŝĞũŶĂƵŬŝŝĞĚƵŬĂĐũŝ
ƉŽƉƌǌĞǌŶĂǁŝČǌǇǁĂŶŝĞŝ
ǌĂĐŝĞƑŶŝĂŶŝĞǁŝħǌŝǁƌĂŵĂĐŚ
ĂŬĂĚĞŵŝĐŬŝĞŐŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ
WŽǌŶĂŶŝĂŽƌĂǌǁƐƉſųƉƌĂĐħǌĞ
ƑƌŽĚŽǁŝƐŬŝĞŵĂŬĂĚĞŵŝĐŬŝŵ
<ŝũŽǁĂ͘ĂĐŚħĐĞŶŝĞƐƚƵĚĞŶƚſǁ
do czynnego uczestnictwa w
wydarzeniach naukowych i
kulturalnych,
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂũČĐĞŐŽ
ǁǇŝǌŽůŽǁĂŶŝƵƐƉŽųĞĐǌŶĞŵƵ͘
ǁŝħŬƐǌĞŶŝĞǁƑƌſĚƐƚƵĚĞŶƚſǁ
ƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝƐǌĞƌŽŬŝĞũ
ĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝŝďŽŐĂĐƚǁĂŽĨĞƌƚǇ
kulturalnej Poznania, jako form
ƐƉħĚǌĂŶŝĂǁŽůŶĞŐŽĐǌĂƐƵ͘

ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

6 XII Festiwal Sztuki Ludowej ʹ ƵĚŽǁĂŶŝĞƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
Miasto Gniezno
yDŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞ
regionalnej w oparciu o
Spotkania z Folklorem
ǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞǁųĂƐŶĞũŬƵůƚƵƌǇ
ŽƌĂǌƚŽůĞƌĂŶĐũħŝǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝŬƵůƚƵƌŽǁĞũ
innych nacji; Popularyzacja
kultury ludowej poprzez
ƉƌĞǌĞŶƚĂĐũħ
ŶĂũǁĂƌƚŽƑĐŝŽǁƐǌǇĐŚƉƌŽĚƵŬƚſǁ
dziedzictwa kulturowego;
ŬƚǇǁŝǌĂĐũĂŵųŽĚǌŝĞǏǇǁĐĞůƵ
zachowania dziedzictwa
kulturowego Regionu oraz
ǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵ
kulturowego Województwa na
ĂƌĞŶŝĞŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũ͖
Podniesienie kompetencji
ŬƵůƚƵƌŽǁǇĐŚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
Regionu oraz ich edukacja
artystyczna;

ϰϬϬϬ͕ϬϬǌų

7 XII Festiwal Sztuki Ludowej ʹ ƵĚŽǁĂŶŝĞƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
WŽǁŝĂƚWŽǌŶĂŷƐŬŝ
ƵƌŽƉĞũƐŬŝĞKďƌǌħĚǇ
regionalnej w oparciu o
ŽǏǇŶŬŽǁĞ
ǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞǁųĂƐŶĞũŬƵůƚƵƌǇ
ŽƌĂǌƚŽůĞƌĂŶĐũħŝǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝŬƵůƚƵƌŽǁĞũ
innych nacji; Popularyzacja
kultury ludowej poprzez
ƉƌĞǌĞŶƚĂĐũħ
ŶĂũǁĂƌƚŽƑĐŝŽǁƐǌǇĐŚƉƌŽĚƵŬƚſǁ
dziedzictwa kulturowego;
ŬƚǇǁŝǌĂĐũĂŵųŽĚǌŝĞǏǇǁĐĞůƵ
zachowania dziedzictwa
kulturowego Regionu oraz
ǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵ
kulturowego Województwa na
ĂƌĞŶŝĞŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũ͖
Podniesienie kompetencji
ŬƵůƚƵƌŽǁǇĐŚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
Regionu oraz ich edukacja
artystyczna;

ϳϵϳϲ͕ϰϬǌų

Druk: NIW-CRSO
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8 Poligrodzianie Akademia
Folkloru

ĞůĞŵŐųſǁŶǇŵŬĂĚĞŵŝŝũĞƐƚ WŽǁŝĂƚWŽǌŶĂŷƐŬŝ
harmonijny i wszechstronny
rozwój ruchowy, psychiczny
ŽƌĂǌƐƉŽųĞĐǌŶǇĚǌŝĞĐŝŝ
ŵųŽĚǌŝĞǏǇƐǌŬŽůŶĞũŐůŽŵĞƌĂĐũŝ
WŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͕ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐƐŝħ
ĚŽďƵĚŽǁĂŶŝĂƑǁŝĂĚŽŵĞŐŽŝ
ǌĚƌŽǁĞŐŽ͕ŵųŽĚĞŐŽ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕ǁŽƉĂƌĐŝƵŽ
ƚŽǏƐĂŵŽƑđƌĞŐŝŽŶĂůŶČ͘

ϴϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

1 Zakup instrumentu
Zapewnienie optymalnych
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
ůƵĚŽǁĞŐŽĚůĂĞƐƉŽųƵdĂŷĐĂ warunków do prowadzenia
Narodowego
Ludowego ͣPoligrodzianie͟ ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũŝ
ĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũŽƌĂǌƉĞųŶĞ
ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞƉŽƚĞŶĐũĂųƵ
ĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽĞƐƉŽųƵdĂŷĐĂ
Ludowego "Poligrodzianie" oraz
ĞƐƉŽųƵ&ŽůŬůŽƌǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽ
"Mali Poligrodzianie" poprzez
ƵǌƵƉĞųŶŝĞŶŝĞŝƵĂƚƌĂŬĐǇũŶŝĞŶŝĞ
oferty artystycznej w obszarze
muzyki ludowej.

Kwota
ϭϳϳϯϯ͕Ϯϯǌų

/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 organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

1 ^ĂŵŽƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ
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ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

7RZDU]\VWZR3ROLJURG]LDQLHQLHSRGOHJDRERZLą]NRZLRJáDV]DQLDLEDGDQLDVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FKSU]H]
ELHJá\FKUHZLGHQWyZSRQLHZDĪQLHVSHáQLDZDUXQNyZ]DZDUW\FKZDUWXVWDZ\]GQLDUR
UDFKXQNRZRĞFL

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji
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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

Druk: NIW-CRSO

TOWARZYSTWO "POLIGRODZIANIE"
61-01232=1$ē
UL. KRÓTKA 3 31
0000222680

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

69 064,16

51 196,32

0,00

0,00

11 116,67

0,00

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

57 947,49

51 196,32

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

260 523,77

655 185,87

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

202 565,00

442 365,29

III.

Inwestycje krótkoterminowe

57 958,77

212 820,58

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

329 587,93

706 382,19

63 099,98

150 949,57

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

0,00

0,00

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

193 736,12

63 099,98

IV.

Zysk (strata) netto

-130 636,14

87 849,59

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

266 487,95

555 432,62

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

266 487,95

555 432,62

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

329 587,93

706 382,19

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Maria Jankowska

0DU]HQQD%LHJDáD+RZRUVND
Beata Guzewska
-HU]\.D]LPLHU])LNVLĔVNL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX
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TOWARZYSTWO "POLIGRODZIANIE"
61-01232=1$ē
UL. KRÓTKA 3 31
0000222680

Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

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

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

493 817,21

966 917,87

I.

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

167 081,20

148 212,50

II.

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

326 736,01

818 705,37

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

549 290,22

760 755,62

I.

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

206 157,22

305 534,51

II.

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

343 133,00

455 221,11

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

-55 473,01

206 162,25

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

72 355,20

118 710,71

H.

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

-127 828,21

87 451,54

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

5 000,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

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

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-17

Maria Jankowska

0DU]HQQD%LHJDáD+RZRUVND
Beata Guzewska
-HU]\.D]LPLHU])LNVLĔVNL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX
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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
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
darowizny pieniężne od osób fizycznych
darowizny niematerialne
nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne
odpis podatkowy 1%
wpłaty od członków Towarzystwa
przychody finansowe
dotacje
zbiórki
przychody z działalności
pozostałe przychody operacyjne
Razem przychody

0,00PLN
500,00PLN
0,00PLN
0,00PLN
2.659,50PLN
980,00PLN
465,35PLN
102.700,00PLN
41.373,00PLN
818.705,37PLN
5.000,00PLN
972.383,22PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Na strukturę kosztów w 2018 roku składają się:
koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
koszty finansowe
koszty administracyjne
w tym:
zużycie materiałów i energii
usługi obce
wynagrodzenia
amortyzacja
Razem koszty

Druk: NIW-CRSO

305.534,51PLN
455.221,11PLN
5.067,30PLN
118.710,71PLN
8.351,58PLN
55.250,96PLN
48.357,00PLN
6.751,17PLN
884.533,63PLN

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
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