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5. Numer REGON

63463895000000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
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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
ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ŬƵƌƐſǁ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ
ĞĚƵŬĂĐũŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
9͘ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕ǁƚǇŵ
ĨĞƐƚŝǁĂůŝ͕ŬŽŶĐĞƌƚſǁ͕ĞǀĞŶƚſǁ͕ǁǇƐƚĂǁ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǁĞƌŶŝƐĂǏǇ͕ǌĞ
ƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉŽƚƌǌĞďŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝ
ŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
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
ŝǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇĐŚ͕ŽƌĂǌĚǌŝĂųĂŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌǌƌſǁŶŽǁĂǏŽŶĞŐŽƌŽǌǁŽũƵŝĚŝĂůŽŐƵ
ŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ͕
16͘ǁƐƉſųƉƌĂĐĂŬƌĂũŽǁĂŝŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĂǌWŽůŽŶŝČŝWŽůĂŬĂŵŝŶĂƑǁŝĞĐŝĞ͕
17͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶĂ͗

ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

ĂųŽƌŽĐǌŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǌĂŬƌĞƐƵĞĚƵŬĂĐũŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũ͗
KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁĂƌƐǌƚĂƚſǁǌƚĂŷĐĂŝƑƉŝĞǁƵůƵĚŽǁĞŐŽĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǁǁŝĞŬƵ6-13 lat raz w
tygodniu;
KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĚůĂŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ͕ǁƚǇŵƐƚƵĚĞŶƚſǁŝŵųŽĚǌŝĞǏǇƐǌŬŽůŶĞũǌƚĂŷĐĂŝ
ƑƉŝĞǁƵůƵĚŽǁĞŐŽƚƌǌǇƌĂǌǇǁƚǇŐŽĚŶŝƵ͖
>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁƐƚĂųǇĐŚ͗150 osób;
KƉƌĂǁĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂĚŽǏǇŶĞŬŽƌĂǌŬŽŶĐĞƌƚǇ͗
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁ<ŽďǇůŶŝĐǇ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ26.08.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁ<ųĞĐŬƵ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ26.08.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁDĂƌŐŽŶŝŶŝĞ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ02.09.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝWŽǁŝĂƚŽǁĞǁWǇǌĚƌĂĐŚ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ03.09.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁdƌǌĐŝĂŶĐĞ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ03.09.2017 r.

Druk: NIW-CRSO
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ͲWŽǌŶĂŷƐŬŝĞŶŝŶĞƌŐĞƚǇŬŝ͕WŽǌŶĂŷ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ09.09.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁųŽĐŝƐǌĞǁŝĞ͕ǁŽũ͘tŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞʹ10.09.2017 r.
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͗7000 osób;
s///EĂĚǁĂƌĐŝĂŷƐŬŝĂů<ĂƌŶĂǁĂųŽǁǇ18.02.2017 r.
ŽƌŽĐǌŶǇĂůEĂĚǁĂƌĐŝĂŷƐŬŝŶĂWŽůŝƚĞĐŚŶŝĐĞWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũĐŝĞƐǌǇƐŝħũƵǏǁWŽǌŶĂŶŝƵǌĂƐųƵǏŽŶČƌĞŶŽŵČ͘
dĞŐŽƌŽĐǌŶĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞǌŐƌŽŵĂĚǌŝųŽǁĞŶƚƌƵŵtǇŬųĂĚŽǁǇŵWWůŝĐǌŶǇĐŚŵŝųŽƑŶŝŬſǁĚŽďƌĞũǌĂďĂǁǇ͕
tym razem pt. ͣALOHA! Pocztówka z wakacji͘͟͟
ĂųŽƑđŝŵƉƌĞǌǇƵƑǁŝĞƚŶŝĂųǇǁǇƐƚħƉǇĞƐƉŽųƵdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͟ǁƌĂǌǌǌĞƐƉŽųĞŵ
muzycznym.
KďũĂǌĚŽǁǇƌĂũĚƉŽǌũĂǁŝƐŬŽǁǇŵĂƌĐŚŝƉĞůĂŐƵǁǇƐƉǁƵůŬĂŶŝĐǌŶǇĐŚŽďĨŝƚŽǁĂųǁĂƚƌĂŬĐũĞ͕ũĂŬŝĐŚǌ
ƉĞǁŶŽƑĐŝČŐŽƑĐŝĞs///EĂĚǁĂƌĐŝĂŷƐŬŝĞŐŽĂůƵ<ĂƌŶĂǁĂųŽǁĞŐŽŶŝĞǌĂƉŽŵŶČĚŽŬŽŷĐĂǏǇĐŝĂ͘
Liczba odbiorców zadania: 310 osób;
WŝŬŶŝŬWƌĂĐŽǁŶŝĐǌǇWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ26.05.2017 r.
WŝŬŶŝŬWƌĂĐŽǁŶŝĐǌǇŶĂƐƚĂųĞǁƉŝƐĂųƐŝħũƵǏǁŬĂůĞŶĚĂƌǌŝŵƉƌĞǌŶĂWŽůŝƚĞĐŚŶŝĐĞWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͘WŽĚĐǌĂƐ
ƚƌǁĂũČĐĞũĚŽǁŝĞĐǌŽƌĂŝŵƉƌĞǌǇƉůĞŶĞƌŽǁĞũŶŝĞǌĂďƌĂŬųŽǁŝĞůƵŶŝĞƐƉŽĚǌŝĂŶĞŬĚůĂŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚ͘EĂ
ĚǌŝĞĐŝ͕ũĂŬĐŽƌŽŬƵ͕ĐǌĞŬĂųǇĚŵƵĐŚĂŷĐĞ͕<ƌĂŝŶĂŶŝŵĂĐũŝŽƌĂǌŬČĐŝŬǌŵĂƚĞƌŝĂųĂŵŝƉůĂƐƚǇĐǌŶǇŵŝ͘ĞŶƚƌƵŵ
^ƉŽƌƚƵWWƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂųŽƐƉŽƌŽĂƚƌĂŬĐũŝŵ͘ŝŶ͘ŵŝŶŝŬŽƐǌǇŬſǁŬħ͕ŐƌǇǌƌħĐǌŶŽƑĐŝŽǁĞŽƌĂǌĞƌŐŽŵĞƚƌǇ͕ŬƚſƌĞ
ĐŝĞƐǌǇųǇƐŝħĚƵǏǇŵƉŽǁŽĚǌĞŶŝĞŵ͘
^ƚĂųǇŵũƵǏƉƵŶŬƚĞŵƉƌŽŐƌĂŵƵďǇųǁǇƐƚħƉDĂųǇĐŚWŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶ͘'ŽƑĐŝĞŵ^ƉĞĐũĂůŶǇŵWŝŬŶŝŬƵďǇųĂ
KƌŬŝĞƐƚƌĂZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐǇũŶĞ^ŝųWŽǁŝĞƚƌǌŶǇĐŚZW͘
Liczba odbiorców zadania: 2400 osób;
ǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĂ͗
s//DŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇ&ĞƐƚŝǁĂůdǁſƌĐǌŽƑĐŝDųŽĚǇĐŚʹBſĚǍʹ19-27.06.2017 r.
DŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇ&ĞƐƚŝǁĂůdǁſƌĐǌŽƑĐŝDųŽĚǇĐŚ&K><Kt/E^W/Z:ŽĚďǇǁĂƐŝħǁBŽĚǌŝŽĚ2011 roku.
KƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌĂŵŝĨĞƐƚŝǁĂůƵƐČWĂųĂĐDųŽĚǌŝĞǏǇŝŵ͘:͘dƵǁŝŵĂǁBŽĚǌŝŽƌĂǌ&ƵŶĚĂĐũĂWƌŽŵŽĐũŝŝtƐƉŝĞƌĂŶŝĂ
dǁſƌĐǌŽƑĐŝKEs/sK͘
/ĚĞČĨĞƐƚŝǁĂůƵũĞƐƚǌĂŝŶƐƉŝƌŽǁĂŶŝĞŵųŽĚǇĐŚůƵĚǌŝĚŽǁƐƉſųĐǌĞƐŶĞũƚǁſƌĐǌŽƑĐŝǁƌſǏŶǇĐŚĚǌŝĞĚǌŝŶĂĐŚ
ĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁŽƉĂƌĐŝƵŽƚƌĂĚǇĐũĞŬƵůƚƵƌŽǁĞŶĂƌŽĚſǁŝŐƌƵƉĞƚŶŝĐǌŶǇĐŚ͘tĂǏŶǇŵĞůĞŵĞŶƚĞŵ
ƉƌŽŐƌĂŵŽǁǇŵũĞƐƚƉƌŽŵŽǁĂŶŝĞǁƑƌſĚŵųŽĚǇĐŚůƵĚǌŝBŽĚǌŝǁŝĞůŽŬƵůƚƵƌŽǁĞũŝŬƵůƚƵƌŽǁŽƌſǏŶŽƌŽĚŶĞŐŽ
ƌĞŐŝŽŶƵųſĚǌŬŝĞŐŽŽƌĂǌƌſǏŶǇĐŚŬƵůƚƵƌŶĂƑǁŝĞĐŝĞ͘&ŽůŬŽǁĞ/ŶƐƉŝƌĂĐũĞƐČŶŽǁĂƚŽƌƐŬŝŵǁǇĚĂƌǌĞŶŝĞŵ
ĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲŬƵůƚƵƌĂůŶǇŵǌƵǁĂŐŝŶĂƐƚŽƐŽǁĂŶĞĨŽƌŵǇ͕ƌſǏŶŽƌŽĚŶĞŵŝĞũƐĐĂǁǇĚĂƌǌĞŷŽƌĂǌ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞƉƌŽũĞŬƚǇŵųŽĚǌŝĞǏŽǁĞƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞƉŽĚĐǌĂƐĨĞƐƚŝǁĂůƵ͘
Liczba odbiorców zadania: 4.000 osób;
International Festival ͣRancho Folklorico de Paranhos͟ʹPorto ʹPortugalia ʹ29-31.07.2017 r.
tĚƌƵŐŝĞũƉŽųŽǁŝĞůŝƉĐĂĞƐƉſųdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͟ƉƌǌǇďǇųĚŽWŽƌƚŽŶĂǌĂƉƌŽƐǌĞŶŝĞ
ůŽŬĂůŶĞŐŽƚŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂĨŽůŬůŽƌǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽ͕ŬƚſƌĞŽĚŬŝůŬƵĚǌŝĞƐŝħĐŝƵůĂƚŽƌŐĂŶŝǌƵũĞŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇ
ĨĞƐƚŝǁĂůƚĂŷĐĂŝƉŝĞƑŶŝůƵĚŽǁǇĐŚ͘
/ŵƉƌĞǌĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂǌŽŐƌŽŵŶǇŵŝƚƌĂĚǇĐũĂŵŝ͕ũĞĚŶĂŬĂŬĂĚĞŵŝĐŬŝǌĞƐƉſųƌŽĚĞŵǌWŽǌŶĂŶŝĂŐŽƑĐŝųƚĂŵƉŽ
ƌĂǌƉŝĞƌǁƐǌǇ͘/ďĞǌĐŝĞŶŝĂǁČƚƉůŝǁŽƑĐŝŵŽǏŶĂƌǌĞĐ͕ŝǏŶŝĞŵſŐųƉŽǌŽƐƚĂǁŝđƉŽƐŽďŝĞůĞƉƐǌĞŐŽǁƌĂǏĞŶŝĂŝ
ŵŽĐŶŝĞũǌĂƉĂƑđǁƉĂŵŝħđƉŽƌƚƵŐĂůƐŬŝĞũƉƵďůŝĐǌŶŽƑĐŝ͘
Liczba odbiorców zadania: 3000 osób;
World Music and Dance Festival 2017ʹHakodate - Japonia ʹ31.07ʹ16.08.2017 r.
tŽƌůĚDƵƐŝĐĂŶĚĂŶĐĞ&ĞƐƚŝǀĂůŽĚďǇǁĂƐŝħŽĚĚǌŝĞƐŝħĐŝƵůĂƚƉŽĚŐſƌČ,ĂŬŽĚĂƚĞDŽƵŶƚĂŝŶ͘&ĞƐƚŝǁĂů
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇũĞƐƚƉƌǌĞǌtŽƌůĚƐDĞĞƚ:ĂƉĂŶ'/ŝǁƐƉŝĞƌĂŶǇƉƌǌĞǌhƌǌČĚDŝĂƐƚĂ͕DŝĞũƐŬČZĂĚħĚƐ͘
ĞĚƵŬĂĐũŝŽƌĂǌ,ĂŬŽĚĂƚĞŝƚǇƵůƚƵƌĞĂŶĚ^ƉŽƌƚƐWƌŽŵŽƚŝŶŐ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶŝŐŽƑĐŝųĚŽƚĞũƉŽƌǇďůŝƐŬŽ2000
artystów z 50ŬƌĂũſǁƑǁŝĂƚĂ͘tĨĞƐƚŝǁĂůƵƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝƚĂĐǇĂƌƚǇƑĐŝũĂŬŝŵďĂůŝůĂŶĚǌtħŐŝĞƌ;ƉŝĞƌǁƐǌĂ
ǁħŐŝĞƌƐŬĂŐƌƵƉĂĞƚŶŝĐǌŶĂ͕ŬƚſƌĂǌĂƉƌŽƐǌŽŶĂǌŽƐƚĂųĂŶĂƵƌŽƐŽŶŝĐͿ͕ƐĞŶĞŐĂůƐŬŽͲũĂƉŽŷƐŬĂŐƌƵƉĂĂĨƌŽďĞĂƚ
ĨƌŽĂŐƵĞĐǌǇǁŝƌƚƵŽǌŚĂƌŵŽŶŝŝƵƐƚŶĞũzĂŐŝEŽďƵŽ͘&ĞƐƚŝǁĂůŽĚďǇǁĂƐŝħŶĂƐǌĞƑĐŝƵƐĐĞŶĂĐŚ͕ĚǁſĐŚĚůĂ
ĂƌƚǇƐƚſǁŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚ͕ƚƌǌĞĐŚĚůĂŐƌƵƉŵƵǌǇĐǌŶǇĐŚŝǌĞƐƉŽųſǁŽƌĂǌƐĐĞŶŝĞŐųſǁŶĞũ͘tƌĂŵĂĐŚ
&ĞƐƚŝǁĂůƵŽĚďǇǁĂũČƐŝħĚǁĂŵŶŝĞũƐǌĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂ͗dŚĞͣMogu Mogu Festival͟i The ͣWaku Waku
Festival͘͟
Festiwal rocznie odwiedza 30000 osób.
XI Festiwal Sztuki Ludowej ʹWŽǌŶĂŷ͕'ŶŝĞǌŶŽ͕<ŽŶŝŶ͕^ǌƌĞŶŝĂǁĂʹ24-27.08.2017 r.
:ĞƐƚƚŽƵŶŝŬĂůŶĞƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħĐŝĞ͕ųČĐǌČĐĞƚƌĂĚǇĐũħŝĨŽůŬůŽƌǌĞǁƐƉſųĐǌĞƐŶǇŵƉŽĚĞũƑĐŝĞŵĚŽƐǌƚƵŬŝ͕
ƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐĞŽƌǇŐŝŶĂůŶĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂ͕ŬƚſƌĞĐǌĞƌƉŝČŝŶƐƉŝƌĂĐũĞǌŬƵůƚƵƌǇůƵĚŽǁĞũ͘KĚĐǌǁĂƌƚŬƵĚŽ
Druk: NIW-CRSO
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ŶŝĞĚǌŝĞůŝŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇWŽǌŶĂŶŝĂ͕'ŶŝĞǌŶĂ͕<ŽŶŝŶĂŝ^ǌƌĞŶŝĂǁǇŵŝĞůŝŽŬĂǌũħƉŽĚǌŝǁŝĂđǁǇƐƚħƉǇǌĞƐƉŽųſǁǌ
>ŝƚǁǇ͕tħŐŝĞƌ͕dƵƌĐũŝ͕^ĂƌĚǇŶŝŝ͕ŽƑŶŝŝ,ĞƌĐĞŐŽǁŝŶǇŽƌĂǌ&ƌĂŶĐũŝ͘KƉƌſĐǌƉƌĞǌĞŶƚĂĐũŝƐĐĞŶŝĐǌŶǇĐŚŽĚďǇųǇ
ƐŝħǁĂƌƐǌƚĂƚǇǁŽŬĂůŶĞ͕ŵƵǌǇĐǌŶŽͲŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŶĞ͕ƚĂŶĞĐǌŶĞ͕ŝŵƉƌĞǌǇŬƵůƚƵƌĂůŶĞǌũĂŵƐĞƐƐŝŽŶŝ
zabawami tanecznymi.
'ŽƑđŵŝƐƉĞĐũĂůŶǇŵŝ&ĞƐƚŝǁĂůƵďǇůŝ͗
&ĞƐƚŝǁĂůŽĚďǇųƐŝħƉŽĚƉĂƚƌŽŶĂƚĞŵƵƌŽƉĞĂŶ&ŽůŬƵůƚƵƌĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘
WƌŽũĞŬƚǁƐƉŝĞƌĂ^ĂŵŽƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝĞŐŽ͕^ƚĂƌŽƐƚǁŽWŽǁŝĂƚŽǁĞǁWŽǌŶĂŶŝƵŽƌĂǌ
Miasto Gniezno.
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁǌĂĚĂŶŝĂ͗10000 osób;
WƌŽŵŽĐũĂǁƐƉſųƉƌĂĐǇĂŬĂĚĞŵŝĐŬŝĞũƉŽŵŝħĚǌǇWŽǌŶĂŶŝĞŵĂ<ŝũŽǁĞŵʹKijów ʹUkraina ʹ28.08ʹ
01.09.2017 r.
tŝǌǌŝƌŽƚǁŽƌǌǇųŽƉŽųČĐǌĞŶŝĞǌWŽǌŶĂŶŝĂĚŽ<ŝũŽǁĂ͘WŽǁƐƚĂŶŝĞŶŽǁĞŐŽƉŽųČĐǌĞŶŝĂƚŽĞĨĞŬƚǁƐƉſůŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷDŝĂƐƚĂWŽǌŶĂŶŝĂŽƌĂǌĂƌǌČĚſǁWŽƌƚſǁ>ŽƚŶŝĐǌǇĐŚWŽǌŶĂŷʹ<ŝũſǁ͘ĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝĞƉŽųČĐǌĞŶŝĞǌ
<ŝũŽǁĞŵŵĂďĂƌĚǌŽŝƐƚŽƚŶĞǌŶĂĐǌĞŶŝĞĚůĂĐĂųĞŐŽƌĞŐŝŽŶƵtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝ͘ƵǁĂŐŝŶĂǌĂĐŝĞƑŶŝĞŶŝĞ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇŶĂƉŽůƵďŝǌŶĞƐŽǁǇŵ͕ŶĂƵŬŽǁǇŵŝŬƵůƚƵƌĂůŶǇŵ͕ƉŝĞƌǁƐǌǇƉƌǌĞůŽƚĚĞĚǇŬŽǁĂŶǇďǇųƵŬƌĂŝŷƐŬŽͲ
ƉŽůƐŬŝĞŵƵƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁƵ͘WŽůƐŬĂĚĞůĞŐĂĐũĂ͕ǁƐŬųĂĚŬƚſƌĞũǁĞƐǌůŝŵ͘ŝŶ͗͘WƌĞǌǇĚĞŶƚDŝĂƐƚĂWŽǌŶĂŶŝĂƉ͘
:ĂĐĞŬ:ĂƑŬŽǁŝĂŬ͕ZĞŬƚŽƌWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũƉƌŽĨ͘dŽŵĂƐǌBŽĚǇŐŽǁƐŬŝŽƌĂǌĐǌųŽŶŬŽǁŝĞĞƐƉŽųƵ
dĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͕͟na zaproszenie Rektora National University of Ukraine ͣIgor Sikorsky
KPI͕͟ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝǁƐǌĞƌĞŐƵǁǇĚĂƌǌĞŷƉŽƑǁŝħĐŽŶǇĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇĂŬĂĚĞŵŝĐŬŝĞũŽďƵŵŝĂƐƚŽƌĂǌ
inauguracji roku akademickiego na KPI.
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁǌĂĚĂŶŝĂ͗5700 osób;
Poligrodzianie Akademia Folkloru ʹWŽǁŝĂƚWŽǌŶĂŷƐŬŝʹƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬͲ͙
ĞůĞŵŐųſǁŶǇŵŬĂĚĞŵŝŝũĞƐƚŚĂƌŵŽŶŝũŶǇŝǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶǇƌŽǌǁſũƌƵĐŚŽǁǇ͕ƉƐǇĐŚŝĐǌŶǇŽƌĂǌƐƉŽųĞĐǌŶǇ
ĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇƐǌŬŽůŶĞũWŽǁŝĂƚƵWŽǌŶĂŷƐŬŝĞŐŽ͕ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐƐŝħĚŽďƵĚŽǁĂŶŝĂƑǁŝĂĚŽŵĞŐŽŝ
ǌĚƌŽǁĞŐŽ͕ŵųŽĚĞŐŽƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕ǁŽƉĂƌĐŝƵŽƚŽǏƐĂŵŽƑđƌĞŐŝŽŶĂůŶČ͘
ĂũħĐŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞŽĚďǇǁĂũČƐŝħǁĚǁſĐŚŐƌƵƉĂĐŚǁŝĞŬŽǁǇĐŚ͕ĚůĂĚǌŝĞĐŝǌŬůĂƐ1-3 oraz
ŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŬůĂƐ4-6͕ǁƌĂŵĂĐŚǌĂũħđƉŽǌĂůĞŬĐǇũŶǇĐŚ͘KďĞũŵƵũČŽŶĞŵ͘ŝŶ͘ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇ
ĚŽƚǇĐǌČĐĞũƉŽůƐŬŝĞũŬƵůƚƵƌǇůƵĚŽǁĞũ͕ŬųĂĚČĐŶĂĐŝƐŬŶĂĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁŽŬƵůƚƵƌŽǁĞZĞŐŝŽŶƵtŝĞůŬŽƉŽůƐŬŝ͕
ŶĂƵĐǌĂŶŝĞƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĨŝŐƵƌŝƵŬųĂĚſǁĐŚŽƌĞŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇĐŚ͕ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞƉŽĐǌƵĐŝĂƌǇƚŵƵŝĞƐƚĞƚǇŬŝĐŝĂųĂ͕
ŶĂƵŬħƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚƚĞĐŚŶŝŬƚĂŶĞĐǌŶǇĐŚŝǁŽŬĂůŶǇĐŚŽƌĂǌǌĂũħĐŝĂƚĞĂƚƌĂůŶĞ͘ĂũħĐŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƐČ
ƉƌǌĞǌǁǇŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂŶČŬĂĚƌħǌǁŝČǌĂŶČǌĞƐƉŽųĞŵdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͕͟jednego z
ŶĂũďĂƌĚǌŝĞũƵƚǇƚƵųŽǁĂŶǇĐŚǌĞƐƉŽųſǁǁŬƌĂũƵ͘
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁǌĂĚĂŶŝĂ͗350 osób;
_ǁŝČƚĞĐǌŶǇŬŽŶĐĞƌƚͣStudenci ʹdzieciom͟ʹWŽǌŶĂŷʹ15.12.2017 r.
tƚǇŵƌŽŬƵ<ŽŶĐĞƌƚ_ǁŝČƚĞĐǌŶǇŽĚďǇųƐŝħǁĚǁſĐŚŽĚƐųŽŶĂĐŚ͘KŐŽĚǌŝŶŝĞ12ŐŽƑĐŝůŝƑŵǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝ
^ƚĂƌŽƐƚǁĂWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁWŽǌŶĂŶŝƵ͕ĚǇƌĞŬƚŽƌſǁƐǌŬſų͕ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ŽƉŝĞŬƵŶſǁŝƵĐǌŶŝſǁƐǌŬſų
ƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚŽƌĂǌƌŽĚǌŝĐſǁ͘EĂƐĐĞŶŝĞǁǇƐƚČƉŝůŝƚĂŶĐĞƌǌĞǌĞƐƉŽųƵdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͟
ʹƐĞŬĐũĂĚŽƌŽƐųĂŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝħĐĂĂƚĂŬǏĞĐǌħƑđĚǌŝĞĐŝǌĞƐǌŬſųWŽǁŝĂƚƵWŽǌŶĂŷƐŬŝĞŐŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĐǇĐŚǁ
ǌĂũħĐŝĂĐŚWŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞŬĂĚĞŵŝĂ&ŽůŬůŽƌƵ͘ŬĂĚĞŵŝĂƉŽǁƐƚĂųĂǁĞǁƌǌĞƑŶŝƵƚĞŐŽƌŽŬƵĚǌŝħŬŝ
ĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝƵ^ƚĂƌŽƐƚǁĂWŽǁŝĂƚŽǁĞŐŽǁWŽǌŶĂŶŝƵ͘ůĂƚǇĐŚĚǌŝĞĐŝďǇųƚŽƐĐĞŶŝĐǌŶǇĚĞďŝƵƚ͘
ƌƵŐŝ<ŽŶĐĞƌƚƌŽǌƉŽĐǌČųƐŝħŽŐŽĚǌŝŶŝĞ18ŝďǇųĚĞĚǇŬŽǁĂŶǇĚǌŝĞĐŝŽŵƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŶĂƐǌĞũƵĐǌĞůŶŝ͘dƵƚĂũ
ŶĂƐĐĞŶŝĞǁǇƐƚČƉŝųĞƐƉſųdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽͣPoligrodzianie͟ʹƐĞŬĐũĂĚŽƌŽƐųĂŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝħĐĂ͘
tŝĚǌŽǁŝĞ_ǁŝČƚĞĐǌŶǇĐŚ<ŽŶĐĞƌƚſǁŽĚďǇůŝǁƐƉĂŶŝĂųČƉŽĚƌſǏĚŽ<ƌĂŝŶǇĂďĂǁĞŬ͘tƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝƵ
ƐǌŬůĂŶĞũǁƌſǏŬŝǁƌĂǌǌDĂųǇŵŽďŽƐǌĞŵ͕<ĂƐŝČŝ<ƌǌǇƐŝĞŵŽĚǁŝĞĚǌŝůŝDĂƚƌŝŽƐǌŬŝ͕ſƌŬŝĞƐĂƌǌĂ
WŽƌĐĞůĂŶǇ͕<ƵŬŝĞųŬŝ͘WŽĚƌſǏŽǁĂůŝĚŽ<ƌĂŝŶǇWůƵƐǌĂŬſǁ͕WŽǌǇƚǇǁĞŬ͕^ǌŵĂĐŝĂŶǇĐŚ>ĂůĞŬŝƵŬŝĞƌŬſǁ͘
ŽŚĂƚĞƌŽŵƵĚĂųŽƐŝħƉŽŬŽŶĂđƐƚƌĂƐǌŶĞŐŽǌĂƌŶŽŬƐŝħǏŶŝŬĂĂǁ<ĂƌŝŶŝĞĂďĂǁĞŬǌĂŐŽƑĐŝųǇƉŽŬſũŝƌĂĚŽƑđ͘
WŽǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĞƐƉĞŬƚĂŬůƵŶĂŬĂǏĚĞŐŽŵĂųĞŐŽǁŝĚǌĂĐǌĞŬĂųĂƐųŽĚŬĂŶŝĞƐƉŽĚǌŝĂŶŬĂ͘BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂ
odbiorców: 1200 osób;
KƉƌĂǁĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂǁǇĚĂƌǌĞŷ͗
<ŽŶĨĞƌĞŶĐũĂWŽůƐŬŝĐŚŝŚŝŷƐŬŝĐŚhĐǌĞůŶŝ;WĞŬŝŶͬŚŽŶŐƋŝŶŐͬdŝĂŶũŝŶͿǁWŽůŝƚĞĐŚŶŝĐĞWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͘
Otwarcie Wspólnego Centrum Badawczego Nowego Jedwabnego Szlaku w Poznaniu ʹWŽǌŶĂŷʹ26ʹ
27.04.2017 r.
<ŽŶĨĞƌĞŶĐũĂWƌŽƌĞŬƚŽƌſǁĚƐ͘ŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂŝƐƚƵĚĞŶĐŬŝĐŚWŽůƐŬŝĐŚhĐǌĞůŶŝdĞĐŚŶŝĐǌŶǇĐŚʹWŽǌŶĂŷʹ18 20.05.2017 r.
<ŽŶĨĞƌĞŶĐũĂtǇĚǌŝĂųƵĂƌǌČĚǌĂŶŝĂWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũʹWŽǌŶĂŷʹ01.08.2017 r.
Druk: NIW-CRSO
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<ŽŶĨĞƌĞŶĐũĂtǇĚǌŝĂųƵƵĚŽǁŶŝĐƚǁĂŝ/ŶǏǇŶŝĞƌŝŝ_ƌŽĚŽǁŝƐŬĂWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũʹWŽǌŶĂŷʹ
23.08.2017 r.
Narodowe Czytanie ʹͣWesele͟^ƚ͘tǇƐƉŝĂŷƐŬŝĞŐŽʹWŽǌŶĂŷʹ02.09.2017 r.
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

69110

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

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

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞ
ǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌͬǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
ϭϱϯϲ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: NIW-CRSO
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^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego
podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
ŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ƉŝĞůħŐŶŽǁĂŶŝĞ
ƉŽůƐŬŽƑĐŝŽƌĂǌƌŽǌǁſũ
ƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕
obywatelskiej i kulturowej

Druk: NIW-CRSO

ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚǁſƌĐǌĂŝ
90.01.Z
ǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂǌǁŝČǌĂŶĂǌ
ŬƵůƚƵƌČŝƌŽǌƌǇǁŬČ͕
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽďŝĞŬƚſǁ
kulturalnych, organizacja i
ƉƌŽĚƵŬĐũĂƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđ
artystycznych w kraju i
ǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕ǁƚǇŵĨĞƐƚŝǁĂůŝ͕
koncertów, eventów,
wystaw, prelekcji,
ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǁĞƌŶŝƐĂǏǇ͕ǌĞ
szczególnym
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉŽƚƌǌĞď
ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘
'ųſǁŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗s//
DŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇ&ĞƐƚŝǁĂů
dǁſƌĐǌŽƑĐŝDųŽĚǇĐŚʹ
BſĚǍ͖/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
Festival ͣRancho
Folklorico de Paranhos͟ʹ
Porto ʹPortugalia; World
Music and Dance Festival
2017 ʹHakodate ʹ
Japonia; XI Festiwal Sztuki
Ludowej ʹWŽǌŶĂŷ͕
Gniezno, Konin,
^ǌƌĞŶŝĂǁĂ͖_ǁŝČƚĞĐǌŶǇ
koncert ͣStudenci ʹ
dzieciom͟ʹWŽǌŶĂŷ͘

7

kultura, sztuka, ochrona dóbr Prowadzenie nauki w
85.52.Z
kultury i dziedzictwa
dziedzinie kultury i sztuki,
narodowego
ǁƚǇŵƐǌŬŽůĞŷ͕
warsztatów, kursów,
ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǌĞ
szczególnym
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵĞĚƵŬĂĐũŝ
artystycznej dzieci i
ŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
edukacji nieformalnej i
pozaformalnej, w tym
ǁǇŵŝĂŶŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
artystów oraz
profesjonalistów w
dziedzinie kultury,
krajowych i zagranicznych.
'ųſǁŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
Poligrodzianie Akademia
Folkloru ʹPowiat
WŽǌŶĂŷƐŬŝ
ĞůĞŵŐųſǁŶǇŵŬĂĚĞŵŝŝ
jest harmonijny i
wszechstronny rozwój
ruchowy, psychiczny oraz
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĚǌŝĞĐŝŝ
ŵųŽĚǌŝĞǏǇƐǌŬŽůŶĞũ
WŽǁŝĂƚƵWŽǌŶĂŷƐŬŝĞŐŽ͕
ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐƐŝħĚŽ
ďƵĚŽǁĂŶŝĂƑǁŝĂĚŽŵĞŐŽŝ
ǌĚƌŽǁĞŐŽ͕ŵųŽĚĞŐŽ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕ǁŽƉĂƌĐŝƵ
ŽƚŽǏƐĂŵŽƑđƌĞŐŝŽŶĂůŶČ͘
ĂũħĐŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲ
ĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞŽĚďǇǁĂũČƐŝħ
w dwóch grupach
wiekowych, dla dzieci z
klas 1-3ŽƌĂǌŵųŽĚǌŝĞǏǇǌ
klas 4-6͕ǁƌĂŵĂĐŚǌĂũħđ
ƉŽǌĂůĞŬĐǇũŶǇĐŚ͘KďĞũŵƵũČ
one m. in. przekazanie
ǁŝĞĚǌǇĚŽƚǇĐǌČĐĞũƉŽůƐŬŝĞũ
ŬƵůƚƵƌǇůƵĚŽǁĞũ͕ŬųĂĚČĐ
nacisk na dziedzictwo
kulturowe Regionu
Wielkopolski, nauczanie
poszczególnych figur i
ƵŬųĂĚſǁ
choreograficznych,
rozwijanie poczucia rytmu
ŝĞƐƚĞƚǇŬŝĐŝĂųĂ͕ŶĂƵŬħ
podstawowych
podstawowych technik
tanecznych i wokalnych
ŽƌĂǌǌĂũħĐŝĂƚĞĂƚƌĂůŶĞ͘

Druk: NIW-CRSO
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promocja Rzeczypospolitej
WŽůƐŬŝĞũǌĂŐƌĂŶŝĐČ

tƐƉſųƉƌĂĐĂŬƌĂũŽǁĂŝ
94.99.Z
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĂ͕ǁƚǇŵǌ
WŽůŽŶŝČŝWŽůĂŬĂŵŝŶĂ
ƑǁŝĞĐŝĞ͕ŽƌĂǌĚǌŝĂųĂŶŝĞŶĂ
ƌǌĞĐǌǌƌſǁŶŽǁĂǏŽŶĞŐŽ
rozwoju i dialogu
ŵŝħĚǌǇŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ͘
'ųſǁŶĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
tŝǌǌŝƌŽƚǁŽƌǌǇųŽ
ƉŽųČĐǌĞŶŝĞǌWŽǌŶĂŶŝĂĚŽ
Kijowa. Powstanie nowego
ƉŽųČĐǌĞŶŝĂƚŽĞĨĞŬƚ
ǁƐƉſůŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷDŝĂƐƚĂ
WŽǌŶĂŶŝĂŽƌĂǌĂƌǌČĚſǁ
WŽƌƚſǁ>ŽƚŶŝĐǌǇĐŚWŽǌŶĂŷ
ʹ<ŝũſǁ͘ĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝĞ
ƉŽųČĐǌĞŶŝĞǌ<ŝũŽǁĞŵŵĂ
bardzo istotne znaczenie
ĚůĂĐĂųĞŐŽƌĞŐŝŽŶƵ
Wielkopolski. Z uwagi na
ǌĂĐŝĞƑŶŝĞŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
na polu biznesowym,
naukowym i kulturalnym,
pierwszy przelot
ĚĞĚǇŬŽǁĂŶǇďǇų
ƵŬƌĂŝŷƐŬŽͲƉŽůƐŬŝĞŵƵ
partnerstwu. Polska
ĚĞůĞŐĂĐũĂ͕ǁƐŬųĂĚŬƚſƌĞũ
weszli m.in.: Prezydent
Miasta Poznania p. Jacek
:ĂƑŬŽǁŝĂŬ͕ZĞŬƚŽƌ
WŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ
ƉƌŽĨ͘dŽŵĂƐǌBŽĚǇŐŽǁƐŬŝ
ŽƌĂǌĐǌųŽŶŬŽǁŝĞĞƐƉŽųƵ
dĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽ
ͣPoligrodzianie͕͟na
zaproszenie Rektora
National University of
Ukraine ͣIgor Sikorsky
KPI͕͟uczestniczyli w
ƐǌĞƌĞŐƵǁǇĚĂƌǌĞŷ
ƉŽƑǁŝħĐŽŶǇĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
akademickiej obu miast
oraz inauguracji roku
akademickiego na KPI.
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ
zadania: 5700 osób;

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego

ŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞ
nauka, szkolnictwo
ǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌͬǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
ǁǇǏƐǌĞ͕ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂ
ǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007 i wychowanie
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: NIW-CRSO

ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌ 83.30.Z
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČƚĂƌŐſǁ͕
wystaw i kongresów
oraz konferencji
naukowo-kulturalnych.
s///EĂĚǁĂƌĐŝĂŷƐŬŝĂů
<ĂƌŶĂǁĂųŽǁǇ
18.02.2017 r.
Doroczny Bal
EĂĚǁĂƌĐŝĂŷƐŬŝŶĂ
Politechnice
9

WŽǌŶĂŷƐŬŝĞũĐŝĞƐǌǇƐŝħ
ũƵǏǁWŽǌŶĂŶŝƵ
ǌĂƐųƵǏŽŶČƌĞŶŽŵČ͘
Tegoroczne wydarzenie
ǌŐƌŽŵĂĚǌŝųŽǁĞŶƚƌƵŵ
tǇŬųĂĚŽǁǇŵWW
ůŝĐǌŶǇĐŚŵŝųŽƑŶŝŬſǁ
dobrej zabawy, tym
razem pt. ͣALOHA!
Pocztówka z wakacji͘͟͟
ĂųŽƑđŝŵƉƌĞǌǇ
ƵƑǁŝĞƚŶŝĂųǇǁǇƐƚħƉǇ
ĞƐƉŽųƵdĂŷĐĂ
Ludowego
ͣPoligrodzianie͟wraz z
ǌĞƐƉŽųĞŵŵƵǌǇĐǌŶǇŵ͘
Objazdowy rajd po
zjawiskowym
archipelagu wysp
wulkanicznych
ŽďĨŝƚŽǁĂųǁĂƚƌĂŬĐũĞ͕
ũĂŬŝĐŚǌƉĞǁŶŽƑĐŝČ
ŐŽƑĐŝĞs///
EĂĚǁĂƌĐŝĂŷƐŬŝĞŐŽĂůƵ
<ĂƌŶĂǁĂųŽǁĞŐŽŶŝĞ
ǌĂƉŽŵŶČĚŽŬŽŷĐĂ
ǏǇĐŝĂ͘
Liczba odbiorców
zadania: 310 osób;
Piknik Pracowniczy
WŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ
26.05.2017 r.
Piknik Pracowniczy na
ƐƚĂųĞǁƉŝƐĂųƐŝħũƵǏǁ
kalendarz imprez na
Politechnice
WŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ͘WŽĚĐǌĂƐ
ƚƌǁĂũČĐĞũĚŽǁŝĞĐǌŽƌĂ
imprezy plenerowej nie
ǌĂďƌĂŬųŽǁŝĞůƵ
niespodzianek dla
ŶĂũŵųŽĚƐǌǇĐŚ͘EĂ
dzieci, jak co roku,
ĐǌĞŬĂųǇĚŵƵĐŚĂŷĐĞ͕
Kraina Animacji oraz
ŬČĐŝŬǌŵĂƚĞƌŝĂųĂŵŝ
plastycznymi. Centrum
^ƉŽƌƚƵWWƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂųŽ
sporo atrakcji m.in. mini
ŬŽƐǌǇŬſǁŬħ͕ŐƌǇ
ǌƌħĐǌŶŽƑĐŝŽǁĞŽƌĂǌ
ergometry, które
ĐŝĞƐǌǇųǇƐŝħĚƵǏǇŵ
powodzeniem.
^ƚĂųǇŵũƵǏƉƵŶŬƚĞŵ
ƉƌŽŐƌĂŵƵďǇųǁǇƐƚħƉ
DĂųǇĐŚWŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶ͘
'ŽƑĐŝĞŵ^ƉĞĐũĂůŶǇŵ
WŝŬŶŝŬƵďǇųĂKƌŬŝĞƐƚƌĂ
ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐǇũŶĞ^ŝų
Powietrznych RP.
Liczba odbiorców
Druk: NIW-CRSO
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zadania: 2400 osób;
kultura, sztuka, ochrona
Prowadzenie nauki w
85.52.Z
dóbr kultury i dziedzictwa dziedzinie kultury i
narodowego
ƐǌƚƵŬŝ͕ǁƚǇŵƐǌŬŽůĞŷ͕
warsztatów, kursów,
ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǌĞ
szczególnym
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ
edukacji artystycznej
ĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
prowadzenie edukacji
nieformalnej i
pozaformalnej, w tym
ǁǇŵŝĂŶŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
artystów oraz
profesjonalistów w
dziedzinie kultury,
krajowych i
zagranicznych.
ĂųŽƌŽĐǌŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
z zakresu edukacji
artystycznej:
Organizacja warsztatów
ǌƚĂŷĐĂŝƑƉŝĞǁƵ
ludowego dla dzieci i
ŵųŽĚǌŝĞǏǇǁǁŝĞŬƵϲͲϭϯ
lat raz w tygodniu;
Organizacja warsztatów
ĚůĂŵųŽĚǌŝĞǏǇŝ
ĚŽƌŽƐųǇĐŚ͕ǁƚǇŵ
ƐƚƵĚĞŶƚſǁŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ
ƐǌŬŽůŶĞũǌƚĂŷĐĂŝ
ƑƉŝĞǁƵůƵĚŽǁĞŐŽƚƌǌǇ
razy w tygodniu; Liczba
ŽĚďŝŽƌĐſǁƐƚĂųǇĐŚ͗ϭϱϬ
osób;

Druk: NIW-CRSO
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kultura, sztuka, ochrona
ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚǁſƌĐǌĂŝ
90.01.Z
dóbr kultury i dziedzictwa ǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂ
narodowego
ǌǁŝČǌĂŶĂǌŬƵůƚƵƌČŝ
ƌŽǌƌǇǁŬČ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
obiektów kulturalnych,
organizacja i produkcja
ƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđ
artystycznych w kraju i
ǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕ǁƚǇŵ
festiwali, koncertów,
eventów, wystaw,
ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕
ǁĞƌŶŝƐĂǏǇ͕ǌĞ
szczególnym
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵ
potrzeb osób
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘
Oprawa artystyczna
ĚŽǏǇŶĞŬ͗
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁ
Kobylnicy, woj.
Wielkopolskie ʹ
26.08.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁ
<ųĞĐŬƵ͕ǁŽũ͘
Wielkopolskie ʹ
26.08.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁ
Margoninie, woj.
Wielkopolskie ʹ
02.09.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝWŽǁŝĂƚŽǁĞǁ
Pyzdrach, woj.
Wielkopolskie ʹ
03.09.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁ
Trzciance, woj.
Wielkopolskie ʹ
03.09.2017 r.
ͲWŽǌŶĂŷƐŬŝĞŶŝ
ŶĞƌŐĞƚǇŬŝ͕WŽǌŶĂŷ͕
woj. Wielkopolskie ʹ
09.09.2017 r.
ͲŽǏǇŶŬŝ'ŵŝŶŶĞǁ
ųŽĐŝƐǌĞǁŝĞ͕ǁŽũ͘
Wielkopolskie ʹ
10.09.2017 r.
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂ
odbiorców: 7000 osób;

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
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ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

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

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

ϰϵϯϴϱϮ͕ϵϳǌų

ĂͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϲϳϬϴϭ͕ϮϬǌų

ďͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϮϲϳϯϲ͕Ϭϭǌų

ĐͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) Przychody finansowe

ϯϱ͕ϳϲǌų

ĞͿWŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

ϯϳϮϰ͕ϮϬǌų
ϳϴϮϮϭ͕ϯϭǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ
Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϳϴϮϮϭ͕ϯϭǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
ϲϵϮϲϬ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

ϭϯϭϬ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϮϬϭϬ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ
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e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϯϰϮϲϰϳ͕ϰϲǌų

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƐƉŽƐŽďŝĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

ϴϲϳϮ͕ϱϬǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ŶĂŬƚſƌĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŽƑƌŽĚŬŝƉŽĐŚŽĚǌČĐĞǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁǇĚĂƚŬŽǁĂųĂŶĂũǁŝħĐĞũƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌǁǇĚĂŶČŬǁŽƚČ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϲϮϰϰϴϵ͕ϭϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϮϬϲϭϱϳ͕ϮϮǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϰϯϭϯϯ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne
ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų
Ϯϴϰϯ͕ϲϵǌų
ϳϮϯϱϱ͕ϮϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭйƉŽĚĂƚŬƵ
dochodowego od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϯϵϬϳϲ͕ϬϮǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ͳϭϲϯϵϲ͕ϵϵǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǌ
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/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
Ϭ͕ϬϬǌų

z podatku dochodowego od osób prawnych

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝǁƌĂǌǌŬǁŽƚČ
przyznanego zwolnienia)

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ

]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á
]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ

]á

ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ

]á

ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗

]á

ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵŐƌƵĚŶŝĂϭϵϵϮƌ͘ŽƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝ;ǌ͘h͘ǌϮϬϭϭƌ͘Eƌϰϯ͕ƉŽǌ͘ϮϮϲ͕ǌƉſǍŶ͘
zm.)
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

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

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϭŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

1,0 osób

1,0 etatów

37,0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
19,00 osób fizycznych
Druk: NIW-CRSO
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0,00 osób prawnych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

Druk: NIW-CRSO

22,00 osób

7,00 osób
15,00 osób
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝprzez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

2,00 osób

b) inne osoby

5,00 osób

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

w
tym:

7,00 osób

3,00 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

3,00 osób

b) inne osoby

0,00 osób

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

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

]á
]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ϰ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗ϭ͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
ĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞͿ͖Ϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌϭϮ;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ

ϱ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

]á

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϲ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϳ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝna podstawie umowy cywilnoprawnej

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČĚŽĚĂƚŬŽǁǇŵŝƵǁĂŐĂŵŝĚŽƚǇĐǌČĐǇŵŝ
ƉŽǌŝŽŵƵůƵďŬŽŶƐƚƌƵŬĐũŝǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁſǁĐǌĂƐŶĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđ
te uwagi w przygotowane pole)

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

1 ZTL Poligrodzianie na World Kreowanie pozytywnego
DŝĂƐƚŽWŽǌŶĂŷ
Music and Dance Festival
wizerunku Polski i Poznania
2017
poza granicami kraju oraz
ƚƌǁĂųĞǌĂŬŽƌǌĞŶŝĞŶŝĞǁƑƌſĚ
zagranicznych odbiorców
ǌŶĂũŽŵŽƑĐŝĚŽƌŽďŬƵ
artystycznego i intelektualnego
Polski i Polaków.
>WK_ZE/͗
- prezentacja dorobku polskiej
kultury ludowej w sposób
kompleksowy przez ZTL
WŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞʡ
ͲĞĚƵŬĂĐũĂƉƵďůŝĐǌŶŽƑĐŝŶĂ
ƚĞŵĂƚƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝƉŽůƐŬŝĞŐŽ͕
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego;
- promocja Poznania;

Druk: NIW-CRSO
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2 XI Festiwal Sztuki Ludowej

ƵĚŽǁĂŶŝĞƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
^ĂŵŽƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
regionalnej w oparciu o
Wielkopolskiego
ǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞǁųĂƐŶĞũŬƵůƚƵƌǇ
ŽƌĂǌƚŽůĞƌĂŶĐũħŝǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝŬƵůƚƵƌŽǁĞũ
innych nacji; Popularyzacja
kultury ludowej poprzez
ƉƌĞǌĞŶƚĂĐũħŶĂũǁĂƌƚŽƑĐŝŽǁƐǌǇĐŚ
produktów dziedzictwa
kulturowego; Aktywizacja
ŵųŽĚǌŝĞǏǇǁĐĞůƵǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂ
dziedzictwa kulturowego
Regionu oraz wzmocnienie
ƉŽƚĞŶĐũĂųƵŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ
Województwa na arenie
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũ͖WŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞ
kompetencji kulturowych
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁZĞŐŝŽŶƵŽƌĂǌŝĐŚ
edukacja artystyczna;

3 XI Festiwal Sztuki Ludowej ƵƌŽƉĞũƐŬŝĞKďƌǌħĚǇ
ŽǏǇŶŬŽǁĞ

ƵĚŽǁĂŶŝĞƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
WŽǁŝĂƚWŽǌŶĂŷƐŬŝ
regionalnej w oparciu o
ǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞǁųĂƐŶĞũŬƵůƚƵƌǇ
ŽƌĂǌƚŽůĞƌĂŶĐũħŝǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝŬƵůƚƵƌŽǁĞũ
innych nacji; Popularyzacja
kultury ludowej poprzez
ƉƌĞǌĞŶƚĂĐũħŶĂũǁĂƌƚŽƑĐŝŽǁƐǌǇĐŚ
produktów dziedzictwa
kulturowego; Aktywizacja
ŵųŽĚǌŝĞǏǇǁĐĞůƵǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂ
dziedzictwa kulturowego
Regionu oraz wzmocnienie
ƉŽƚĞŶĐũĂųƵŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ
Województwa na arenie
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũ͖WŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞ
kompetencji kulturowych
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁZĞŐŝŽŶƵŽƌĂǌŝĐŚ
edukacja artystyczna;

4 XI Festiwal Sztuki Ludowej ʹ ƵĚŽǁĂŶŝĞƚŽǏƐĂŵŽƑĐŝ
Miasto Gniezno
/yDŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞ
regionalnej w oparciu o
Spotkania z Folklorem
ǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞǁųĂƐŶĞũŬƵůƚƵƌǇ
ŽƌĂǌƚŽůĞƌĂŶĐũħŝǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĞ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝŬƵůƚƵƌŽǁĞũ
innych nacji; Popularyzacja
kultury ludowej poprzez
ƉƌĞǌĞŶƚĂĐũħŶĂũǁĂƌƚŽƑĐŝŽǁƐǌǇĐŚ
produktów dziedzictwa
kulturowego; Aktywizacja
ŵųŽĚǌŝĞǏǇǁĐĞůƵǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂ
dziedzictwa kulturowego
Regionu oraz wzmocnienie
ƉŽƚĞŶĐũĂųƵŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽ
Województwa na arenie
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũ͖WŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞ
kompetencji kulturowych
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁZĞŐŝŽŶƵŽƌĂǌŝĐŚ
edukacja artystyczna;

Druk: NIW-CRSO
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5 WƌŽŵŽĐũĂǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ĂŬĂĚĞŵŝĐŬŝĞũƉŽŵŝħĚǌǇ
Poznaniem a Kijowem

- promocja Poznania, jako
DŝĂƐƚŽWŽǌŶĂŷ
ŵŝĂƐƚĂĚďĂũČĐĞŐŽŽǁųĂƐŶĞ
dziedzictwo kulturowe i
promowanie go jako partnera
ĚůĂŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũŝ
ŵŝħĚǌǇŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶĞũ
ǁǇŵŝĂŶǇŝǁƐƉſųƉƌĂĐǇǁ
obszarze kultury, nauki i
wymiany studenckiej; ǌĂĐŝĞƑŶŝĞŶŝĞŝƌŽǌǁſũ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇƉŽŵŝħĚǌǇŵŝĂƐƚĂŵŝ
Poznaniem i Kijowem oraz Kiev
Polytechnic Institute i
WŽůŝƚĞĐŚŶŝŬČWŽǌŶĂŷƐŬČŶĂƉŽůƵ
kulturalnym, naukowym oraz
wymiany studenckiej; ĚǌŝĂųĂŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŝŶƚĞŐƌĂĐũŝ
europejskiej; - rozwój turystyki
kulturowej;

ϴϬϬϬ͕ϬϬǌų

6 Poligrodzianie Akademia
Folkloru

ĞůĞŵŐųſǁŶǇŵŬĂĚĞŵŝŝũĞƐƚ WŽǁŝĂƚWŽǌŶĂŷƐŬŝ
harmonijny i wszechstronny
rozwój ruchowy, psychiczny
ŽƌĂǌƐƉŽųĞĐǌŶǇĚǌŝĞĐŝŝ
ŵųŽĚǌŝĞǏǇƐǌŬŽůŶĞũWŽǁŝĂƚƵ
WŽǌŶĂŷƐŬŝĞŐŽ͕ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐƐŝħ
ĚŽďƵĚŽǁĂŶŝĂƑǁŝĂĚŽŵĞŐŽŝ
ǌĚƌŽǁĞŐŽ͕ŵųŽĚĞŐŽ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕ǁŽƉĂƌĐŝƵŽ
ƚŽǏƐĂŵŽƑđƌĞŐŝŽŶĂůŶČ͘

ϴϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ;ǌ͘h͘
ǌϮϬϭϬƌ͘Eƌϭϭϯ͕ƉŽǌ͘ϳϱϵ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘ͿŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ, ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞ
ƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ͘ϬϬϬĞƵƌŽͿ

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ
Lp

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
lub akcji w
kapitale

йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ

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

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ;ǌ͘h͘ǌϮϬϬϵƌ͘EƌϭϱϮ͕ƉŽǌ͘ϭϮϮϯ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘ͿůƵď
ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ;ǌ͘h͘EƌϮϴϱ͕ƉŽǌ͘ϮϴϱϮͿ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

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

ǌǇƚĞůŶǇƉŽĚƉŝƐŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
ůƵďƉŽĚƉŝƐǇŽƐſďƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽ
ƐŬųĂĚĂŶŝĂŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO

0DU]HQQD%LHJDáD+RZRUVND
Beata Guzewska
-HU]\.D]LPLHU])LNVLĔVNL
31.03.2018 r.

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
TOWARZYSTWO "POLIGRODZIANIE" ŁANOWA 18 62-081 PRZEŹMIEROWO PRZEŹMIEROWO WIELKOPOLSKIE
KRS 0000222680
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2017 r. - 31.12.2017 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. Strata pokryta zostanie z zysku z lat poprzednich. Nie
są znane okoliczności wskazujące 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
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), zwanej dalej
ustawą o rachunkowości – dokumentacja opisuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
Wprowadzenie
Dokument został sporządzony w celu przedstawienia i opisania zasad dotyczących prowadzenia dokumentacji księgowej. Kierując się dobrem
Stowarzyszenia zostały opisane wytyczne, którymi kierują się osoby nim zarządzające w taki sposób, aby dokumentacja rachunkowo –
księgowa przedstawiała w sposób jasny i rzetelny sytuację ekonomiczną Stowarzyszenia. Prawidłowego ustalenia wyniku finansowego,
rozliczeń względem jednostek budżetowych, kontrahentów i instytucji kontrolująco – finansowych. Polityka rachunkowości w szczególności
uwzględnia zakres działalności i status Stowarzyszenia.
- Rzetelnego i prawidłowego ustalenia oraz jasnego odzwierciedlenia stanu majątkowego i finansowego spółki,
- Prawidłowego ustalenia wyniku finansowego i rentowności,
- Sporządzenia prawidłowych sprawozdań finansowych,
- Ustalenia podstaw do rozliczeń z tytułu podatków, opłat, składek, itp.,
- Prawidłowego ustalenia stanów rozliczeń z kontrahentami,
- Stworzenia skutecznej kontroli wewnętrznej dokonywanych operacji gospodarczych.
Wszelkie zmiany dotyczące ustalonych zasad wymagają formy pisemnej.
Przyjęta do stosowania dokumentacja dotycząca zasad prowadzenia rachunkowości obejmuje:
Wykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych,
Ogólne zasady kwalifikacji i ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych,
Zasady wyceny aktywów i pasywów,
Zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji,
Ustalenie rodzajów dowodów księgowych oraz wymogów stawianych dowodom księgowym,
Zasady dokonywania zapisów księgowych w księgach rachunkowych,
Zasady kwalifikowania składników majątkowych do środków trwałych i zasady ich umarzania,

Druk: NIW-CRSO

Zasady ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych,
Zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów,
Opis zasad ustalania wyniku finansowego,
Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych,
Ogólne zasady funkcjonowania programu komputerowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
Opis stosowanych zasad ochrony danych, programów i sprzętu informatycznego.
1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe prowadzone są przez firmę zewnętrzną Akademia Przedsiębiorcy sp. z.o.o. z siedzibą ul. Stanisława Wyspiańskiego 10/5
w Poznaniu uprawnioną do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-06-28

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

Druk: NIW-CRSO

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2017-01-01

2017-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

80 415,33

69 064,16

0,00

0,00

15 716,67

11 116,67

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

64 698,66

57 947,49

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

141 485,72

260 523,77

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

45 657,62

202 565,00

III.

Inwestycje krótkoterminowe

95 828,10

57 958,77

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

221 901,05

329 587,93

193 736,12

63 099,98

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

155 537,22

193 736,12

IV.

Zysk (strata) netto

38 198,90

-130 636,14

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

28 164,93

266 487,95

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

28 164,93

266 487,95

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

221 901,05

329 587,93

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2018-06-28

Maria Jankowska

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

Druk: NIW-CRSO

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

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

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

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

853 811,56

493 817,21

I.

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

141 614,24

167 081,20

II.

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

712 197,32

326 736,01

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

738 938,34

549 290,22

I.

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

133 597,67

206 157,22

II.

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

605 340,67

343 133,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

114 873,22

-55 473,01

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

75 385,92

72 355,20

H.

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

39 487,30

-127 828,21

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

0,00

0,00

K.

Przychody finansowe

362,64

35,76

L.

Koszty finansowe

1 651,04

2 843,69

M.

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

38 198,90

-130 636,14

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

38 198,90

-130 636,14
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Data zatwierdzenia: 2018-06-28

Maria Jankowska
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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 31-12-2017 Towarzystwo posiada zobowiązania:
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 266487,95 zł;
- 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 nie udzielało w 2017 roku zaliczek, kredytów członkom organów administracji oraz organom zarządzającym.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Omówienie przyjętych zasad oraz metod wyceny aktywów i pasywów
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
3500PLN zostają w miesiącu oddania ich do używania opisane w koszty materiałów i są ujęte 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.

Druk: NIW-CRSO

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 2017 roku składają się:
- darowizny pieniężne od osób prawnych

0,00

- darowizny pieniężne od osób fizycznych 2010,00
- darowizny niematerialna

0,00

- nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne 0,00
- odpis podatkowy 1%

3724,20

- wpłaty od członków Towarzystwa

1310,00

- przychody finansowe

35,76

- dotacje

78221,31

--przychody z działalności
Razem

408551,70

przychody

493852,97

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Na strukturę kosztów w 2017 roku składają się:
- koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 206157,22
- koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej

343133,00

- koszty finansowe

2843,69

- koszty administracyjne

72355,20

w tym:
zużycie materiałów i energii 2244,03
usługi obce

15383,14

wynagrodzenia

43376,86

amortyzacja

11351,17

Razem

koszty

624489,11

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Towarzystwo nie tworzyło i nie zwiększało funduszu statutowego.
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 2017 roku wyniósł 3724,20 zł.
W 2017 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

Druk: NIW-CRSO

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 zabezpieczonych na majątku ani zobowiązań warunkowych.
Towarzystwo nie dokonywało odpisów aktualizujących środków trwałych ani wartości zapasów.
W 2017 roku nie występowały zyski i straty nadzwyczajne.

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-06-28

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

Druk: NIW-CRSO

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

