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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
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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
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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tǌǁŝČǌŬƵǌŽŐƌĂŶŝĐǌĞŶŝĞŵŵŽǏůŝǁŽƑĐŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƉŽǁŽĚŽǁĂŶǇŵƉĂŶĚĞŵŝČKs/19͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁǇƌĂǍŶŝĞƵĐŝĞƌƉŝĂųĂ͘
ǌŝĂųĂůŶŽƑđŬƵůƚƵƌĂůŶĂŽƌĂǌĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂ͗
ͲŶĂŐƌĂŶŝĞŝƉƵďůŝŬĂĐũĂĚǁſĐŚƐŝŶŐůŝĞƐƉŽųƵdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽΗWŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞΗƉƚ͘ΗDĂƌǇŶŝƵΗŽƌĂǌΗEĂũƑǁŝŶƚƐĂΗ͖
ͲŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇǁǁŝĞŬƵ6-13ůĂƚŽƌĂǌĚůĂŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ͕ǁƚǇŵǌƚĂŷĐĂŝƑƉŝĞǁƵ
ůƵĚŽǁĞŐŽ͕ƉŽĚƐƚĂǁƚĂŷĐĂŬůĂƐǇĐǌŶĞŐŽŽƌĂǌŵŽƚŽƌǇŬŝǁŽŐƌĂŶŝĐǌŽŶǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞ͕ǁŽŬƌĞƐĂĐŚ͕ŬŝĞĚǇďǇųŽƚŽƵŵŽǏůŝǁŝŽŶĞƉƌĂǁŶŝĞ͖
ͲŽƉƌĂǁĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂĚŽǏǇŶĞŬWƌĞǌĞƐĂZĂĚǇDŝŶŝƐƚƌſǁƉƚ͘ΗtĚǌŝħĐǌŶŝWŽůƐŬŝĞũtƐŝΗͲ13.06.2020ƌ͘ǁWſůŬƵŬŽųŽƌĂůŝŶĂ͖
ͲƌĞĂůŝǌĂĐũĂƉŽƐƚĂŶŽǁŝĞŷƵŵŽǁǇƉĂƌƚŶĞƌƐŬŝĞũǌDƵǌĞƵŵEĂƌŽĚŽǁǇŵZŽůŶŝĐƚǁĂŝWƌǌĞŵǇƐųƵZŽůŶŽͲ^ƉŽǏǇǁĐǌĞŐŽǁ^ǌƌĞŶŝĂǁŝĞ͕
ƉŽůĞŐĂũČĐǇĐŚŶĂŽƉƌĂǁŝĞĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũǁǇĚĂƌǌĞŷ͗
tĞĞŬĞŶĚǌƚǁſƌĐǌŽƑĐŝČůƵĚŽǁČͲ15-16.08.2020r.
WƌǌĞƐǌųŽƑđͲWƌǌǇƐǌųŽƑĐŝ͘ŶŝǁĂǁ^ǌƌĞŶŝĂǁŝĞͲ29-30.08.2020r.
Weekend z folklorem - 19-20.09.2020r.
ZĞĂůŝǌĂĐũĂƉƌŽũĞŬƚƵƉƚ͘tǌƌŽƐƚƉŽƚĞŶĐũĂųƵƚǁſƌĐǌĞŐŽdŽǁĂƌǌǇƐƚǁĂΗWŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞΗ͕ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶĞŐŽǌĞƑƌŽĚŬſǁWƌŽŐƌĂŵƵ
ZŽǌǁŽũƵKƌŐĂŶŝǌĂĐũŝKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚǌĂƌǌČĚǌĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌEĂƌŽĚŽǁǇ/ŶƐƚǇƚƵƚtŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego:
WƌŽũĞŬƚǌĂŬųĂĚĂƌŽǌǁſũŝŶƐƚǇƚƵĐũŽŶĂůŶǇŶĂǁŝĞůƵƉųĂƐǌĐǌǇǌŶĂĐŚ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗ďƵĚŽǁĂĂƚƌĂŬĐǇũŶŽƑĐŝĚůĂƐĞŬƚŽƌĂƉƌǇǁĂƚŶĞŐŽ͕
ďƵĚŽǁĂŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũƉƵďůŝĐǌŶŽƑĐŝ͕ƌŽǌǁſũĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇŽƌĂǌĞĚƵŬĂĐũĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘
Uszyto: 8ŬŽŵƉůĞƚſǁŵƵŶĚƵƌſǁŶĂƌŽĚŽǁǇĐŚǁďĂƌǁĂĐŚǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂƉŽǌŶĂŷƐŬŝĞŐŽ͖2 kontusze orderowe; 2 kontusze
starszyzny; 12ƐƵŬŝĞŶŚŝƐƚŽƌǇĐǌŶǇĐŚͬĚǁŽƌƐŬŝĐŚǁƌſǏŶǇĐŚŬŽůŽƌĂĐŚŝŬƌŽũĂĐŚ͖14 kostiumów dziadów noworocznych, zakupiono
stoisko targowe do realizacji celów promocyjnych Stowarzyszenia, utworzono dwie responsywne strony internetowe:
https://mali.poligrodzianie.pl oraz https://tp.poligrodzianie.pl.
ǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƵŬŽǁĂŽƌĂǌƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂũČĐĂŶĂƵŬħ͗
ͲŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂďƐŽůƵƚŽƌŝƵŵWŽůŝƚĞĐŚŶŝŬŝWŽǌŶĂŷƐŬŝĞũ2020 w formie zdalnej;
- organizacja w wersji on-line konferencji naukowej i warsztatów5th International Workshop on Flexibility in Sustainable
Construction - 16-19.10.2020r.
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

2500

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

Osoby prawne
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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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14
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Lp.

1

2

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚǁſƌĐǌĂŝǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂǌǁŝČǌĂŶĂǌ
ŬƵůƚƵƌČŝƌŽǌƌǇǁŬČ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽďŝĞŬƚſǁ
kulturalnych, organizacja i produkcja
ƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕
w tym festiwali, koncertów, eventów, wystaw,
podtrzymywanie i upowszechnianie
ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǁĞƌŶŝƐĂǏǇ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵ
ƚƌĂĚǇĐũŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ƉŝĞůħŐŶŽǁĂŶŝĞ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉŽƚƌǌĞďŽƐſď
ƉŽůƐŬŽƑĐŝŽƌĂǌƌŽǌǁſũƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ
90.01.Z
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘
narodowej, obywatelskiej i
Oprawa artystyczna:
kulturowej
ͲtĞĞŬĞŶĚǌƚǁſƌĐǌŽƑĐŝČůƵĚŽǁČͲ1516.08.2020r.
ͲWƌǌĞƐǌųŽƑđͲWƌǌǇƐǌųŽƑĐŝ͘ŶŝǁĂǁ^ǌƌĞŶŝĂǁŝĞͲ2930.08.2020r.
- Weekend z folklorem - 19-20.09.2020r.

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
kultury, krajowych i zagranicznych. Towarzystwo
WŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŝĞƐƉſųdĂŷĐĂ>ƵĚŽǁĞŐŽ
Poligrodzianie oraz Mali Poligrodzianie. ZTL
Poligrodzianie jest najstarszym akademickim
ǌĞƐƉŽųĞŵĨŽůŬůŽƌǇƐƚǇĐǌŶǇŵŵŝĂƐƚĂWŽǌŶĂŶŝĂŝ
ũĞĚŶǇŵǌŶĂũůĞƉƐǌǇĐŚǁŬƌĂũƵ͕ĐǌĞŐŽĚŽǁŽĚǌČ
ůŝĐǌŶĞŶĂŐƌŽĚǇ͕ǁǇƌſǏŶŝĞŶŝĂŝůŝƐƚǇŐƌĂƚƵůĂĐǇũŶĞ͘
Poligrodzianie odwiedzili 68ŬƌĂũſǁƑǁŝĂƚĂ͕490.01.Z
krotnie koncertowali na rzecz UNESCO, 2-krotnie
ďǇůŝŐŽƑđŵŝWĂƉŝĞǏĂ:ĂŶĂWĂǁųĂ//͘ǇůŝǌĂƉƌĂƐǌĂŶŝ
na koncerty przez burmistrza Nowego Jorku,
Króla regionu Kota Kinabalu, prezydenta Malty
czy Nepalu, ministrów kultury i turystyki: Irlandii,
<ŽƌĞŝWŽųƵĚŶŝŽǁĞũ͕ŚŝŶ͕DĞŬƐǇŬƵ͕tĞŶĞǌƵĞůŝ͕
Turcji i Izraela i wielu innych. Zdobyli szereg
ŶĂŐƌſĚǁŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕ǁƚǇŵŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͗
w 2012ƌŽŬƵ/ŶĂŐƌŽĚħŶĂKůŝŵƉŝĂĚǌŝĞdĞĂƚƌĂůŶĞũ
w Indiach w kategorii Folk oraz Mistrzostwo
_ǁŝĂƚĂǁ&ŽůŬůŽƌǌĞǁ2015 roku.

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

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

W 2020ƌ͘ĞƐƉſųŶĂŐƌĂųƐǁſũĚĞďŝƵƚĂŶĐŬŝƐŝŶŐŝĞů
pt. "Maryniu".
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WŽĚũħĐŝĞďĂĚĂŷŽƌĂǌƉƌĂĐŶĂĚƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐũČ
mundurów narodowych oraz strojów ludowych:
- bukowskich;
ͲŬŽƑĐŝĂŷƐŬŝĐŚ͖
ͲƉŽǌŶĂŷƐŬŝĞũǁƐŝ͖
podtrzymywanie i upowszechnianie tƌĂŵĂĐŚďĂĚĂŷĨŝŶĂůŶŝĞǌƌĞŬŽŶƐƚƌƵŽǁĂŶŽ106
ƚƌĂĚǇĐũŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ƉŝĞůħŐŶŽǁĂŶŝĞ egzemplarzy strojów. Niektóre stroje, jak
ƉŽůƐŬŽƑĐŝŽƌĂǌƌŽǌǁſũƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝ ŵƵŶĚƵƌǇŶĂƌŽĚŽǁĞ͕ŵħƐŬŝĞƐƚƌŽũĞďĂŵďĞƌƐŬŝĞ͕ 72.20.Z
narodowej, obywatelskiej i
niektóre komplety damskich strojów
kulturowej
ƉŽǌŶĂŷƐŬŝĐŚ͕ƐČũĞĚǇŶǇŵŝĞŐǌĞŵƉůĂƌǌĂŵŝǁ
ŬƌĂũƵ͕ĂŶŝĞŬƚſƌĞĞůĞŵĞŶƚǇƐƚƌŽũſǁŵĂũČǁĂƌƚŽƑđ
ŵƵǌĞĂůŶČŝŵŽŐųǇďǇǌƉŽǁŽĚǌĞŶŝĞŵǌĂƐƚČƉŝđ
oryginalne eksponaty. Prace konsultowano z
pracownikami merytorycznymi Muzeum
Narodowego w Poznaniu.

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14
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ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

1

2

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego

kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i
ƐǌƚƵŬŝ͕ǁƚǇŵƐǌŬŽůĞŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ŬƵƌƐſǁ͕
ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵĞĚƵŬĂĐũŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũĚǌŝĞĐŝ
ŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĞĚƵŬĂĐũŝ
nieformalnej i pozaformalnej, w tym
ǁǇŵŝĂŶŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕ĂƌƚǇƐƚſǁŽƌĂǌ
profesjonalistów w dziedzinie kultury,
krajowych i zagranicznych. Towarzystwo
ΗWŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞΗƉƌŽǁĂĚǌŝĐĂųŽƌŽĐǌŶĞ
ǌĂũħĐŝĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞǌŵƵǌǇŬŝ͕ƑƉŝĞǁƵŝƚĂŷĐĂ
ǁƌĂŵĂĐŚĞƐƉŽųƵ&ŽůŬůŽƌǇƐƚǇĐǌŶĞŐŽDĂůŝ
WŽůŝŐƌŽĚǌŝĂŶŝĞ͘ĞƐƉſųǌĂƉĞǁŶŝĂĚǌŝĞĐŝŽŵ
ĚŽƐƚħƉĚŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĂǁŬƵůƚƵƌǌĞŶĂ
ƉŽǌŝŽŵŝĞĞŐĂůŝƚĂƌŶǇŵŝŽƚǁŝĞƌĂƐŝħŶĂĐŽƌĂǌ 85.52.Z
ƚŽŶŽǁƐǌĞƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ͕ƉŽŵĂŐĂũČĐƌŽǌǁŝũĂđ
ŬŽůĞũŶĞƉŽŬŽůĞŶŝĂǁƌĂǏůŝǁǇĐŚĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶŝĞŝ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶǇĐŚůƵĚǌŝ͘ĂũħĐŝĂŽďĞũŵƵũČ
ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇĚŽƚǇĐǌČĐĞũƉŽůƐŬŝĞũ
ŬƵůƚƵƌǇůƵĚŽǁĞũ͕ŬųĂĚČĐŶĂĐŝƐŬŶĂ
dziedzictwo kulturowe Regionu
Wielkopolski, nauczanie poszczególnych
ĨŝŐƵƌŝƵŬųĂĚſǁĐŚŽƌĞŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇĐŚ͕
ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞƉŽĐǌƵĐŝĂƌǇƚŵƵŝĞƐƚĞƚǇŬŝĐŝĂųĂ͕
ŶĂƵŬħƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ
technik tanecznych i wokalnych. Celem
ŐųſǁŶǇŵũĞƐƚŚĂƌŵŽŶŝũŶǇŝǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶǇ
ƌŽǌǁſũƌƵĐŚŽǁǇ͕ƉƐǇĐŚŝĐǌŶǇŽƌĂǌƐƉŽųĞĐǌŶǇ
ĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘
ǌŝĂųĂůŶŽƑđƚǁſƌĐǌĂŝǁƐƉŽŵĂŐĂũČĐĂ
ǌǁŝČǌĂŶĂǌŬƵůƚƵƌČŝƌŽǌƌǇǁŬČ͕ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
obiektów kulturalnych, organizacja i
ƉƌŽĚƵŬĐũĂƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŬƌĂũƵŝǌĂŐƌĂŶŝĐČ͕ǁƚǇŵĨĞƐƚŝǁĂůŝ͕
koncertów, eventów, wystaw, prelekcji,
ǁǇŬųĂĚſǁ͕ǁĞƌŶŝƐĂǏǇ͕ǌĞƐǌĐǌĞŐſůŶǇŵ
ƵǁǌŐůħĚŶŝĞŶŝĞŵƉŽƚƌǌĞďŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘ 90.01.Z

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

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

KƉƌĂǁĂĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĂĚŽǏǇŶĞŬWƌĞǌĞƐĂZĂĚǇ
DŝŶŝƐƚƌſǁƉƚ͘ΗtĚǌŝħĐǌŶŝWŽůƐŬŝĞũtƐŝΗͲ
13.06.2020ƌ͘ǁWſůŬƵŬŽųŽƌĂůŝŶĂ͖
Coroczne wydarzenie jest wyrazem
ǁĚǌŝħĐǌŶŽƑĐŝĚůĂƉŽůƐŬŝĞũǁƐŝŽƌĂǌƌŽůŶŝŬſǁ
ǌĂŝĐŚĐŝħǏŬČƉƌĂĐħ͘
BČĐǌŶĂůŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁ͗1000 osób.

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14
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ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČƚĂƌŐſǁ͕
wystaw i kongresów oraz konferencji
naukowo-kulturalnych.
5th International Workshop on Flexibility in
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͲWŽǌŶĂŷͬŽŶͲůŝŶĞͲ
16-19.10.2020r.
tĂƌƐǌƚĂƚǇďǇųǇƉŽƑǁŝħĐŽŶĞƐǌĞƌŽŬŽ
ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
rozumianej tematyce konstrukcji
82.30.Z
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ
ďƵĚŽǁůĂŶǇĐŚ͕ƉŽĐǌČǁƐǌǇŽĚŝĐŚ
ƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶŝĂ͕ǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĂ͕ƉŽ
udoskonalanie i zabezpieczanie. W
ǁĂƌƐǌƚĂƚĂĐŚƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝŶĂƵŬŽǁĐǇ͕ŵųŽĚǌŝ
doktoranci oraz przedstawiciele sektora
prywatnego. Tematyka warsztatów
ŽďĞũŵŽǁĂųĂǌƌſǁŶŽǁĂǏŽŶǇƌŽǌǁſũ
budownictwa oraz jego konserwacji.
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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

ϱϬϲϭϵϮ͕ϲϭǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϱϰϳϮϮ͕ϲϭǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϱϭϰϭϴ͕Ϯϵǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

ϱϭ͕ϳϭǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14

ϮϮϬϲ͕ϴϬǌų
ϯϯϱϳϱϱ͕ϴϭǌų
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Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

ϮϲϬϴϱϬ͕ϭϯǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

ϳϰϵϬϱ͕ϲϴǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϭϲϳϲϬ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϭϯϱϬ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϭϱϬ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϱϬϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϭϬϮϲϬ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϭϱϭϰϳϬ͕ϬϬǌų

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

ϭϴϯϵϬ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗
ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) koszty finansowe

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϲϳϵϮϱϯ͕Ϭϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰϴϯϲϳϲ͕ϭϯǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯϲϴϵϳ͕ϳϴǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϬϬϬϳ͕Ϭϰǌų
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e) koszty administracyjne

ϭϰϴϲϳϮ͕Ϭϵǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϭϮϴϵϱϯ͕ϱϮǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϭϰϱϮϬ͕ϱϭǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

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

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

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

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14
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ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

2,05 etatów

1 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14

19 osób

0 osób
19 osób

10

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

5 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

5 osób

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 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

]á
]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

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

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

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

]á

nie dotyczy

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

1 tǌƌŽƐƚƉŽƚĞŶĐũĂųƵƚǁſƌĐǌĞŐŽ WƌŽũĞŬƚǌĂŬųĂĚĂƌŽǌǁſũ
EĂƌŽĚŽǁǇ/ŶƐƚǇƚƵƚtŽůŶŽƑĐŝͲ
Towarzystwa
instytucjonalny na wielu
ĞŶƚƌƵŵZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
"Poligrodzianie"
ƉųĂƐǌĐǌǇǌŶĂĐŚ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗ Obywatelskiego
ďƵĚŽǁĂĂƚƌĂŬĐǇũŶŽƑĐŝĚůĂ
sektora prywatnego, budowa
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũƉƵďůŝĐǌŶŽƑĐŝ͕
rozwój artystyczny oraz
edukacja artystyczna dzieci i
ŵųŽĚǌŝĞǏǇ͘dĞƌŵŝŶƌĞĂůŝǌĂĐũŝ
2019-2021.

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14
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ϮϱϭϬϱϳ͕Ϭϯǌų

12

2 Fundusz Wsparcia Kultury

ĞůĞŵ&ƵŶĚƵƐǌƵďǇųŽ
/ŶƐƚǇƚƵƚDƵǌǇŬŝŝdĂŷĐĂ
zapewnienie stabilnego
funkcjonowania instytucji i
utrzymanie dotychczasowego
zatrudnienia w sektorze kultury.
Pomoc dotyczy rekompensaty
ĐǌħƑĐŝƵƚƌĂĐŽŶǇĐŚʹz powodu
epidemii ʹprzychodów netto w
okresie od 12 marca do 31
grudnia 2020r.

ϲϲϲϮϳ͕ϬϬǌų

3 hƚƌǌǇŵĂŶŝĞĐŝČŐųŽƑĐŝ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũ
Towarzystwa
"Poligrodzianie"

'ųſǁŶǇŵĐĞůĞŵďǇųŽǁƐƉĂƌĐŝĞ EĂƌŽĚŽǁǇ/ŶƐƚǇƚƵƚtŽůŶŽƑĐŝͲ
bytu instytucjonalnego
ĞŶƚƌƵŵZŽǌǁŽũƵ^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego
ŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽǌĂŐƌŽǏŽŶĞŐŽǁ
ǁǇŶŝŬƵǁǇƐƚČƉŝĞŶŝĂ
nieprzewidzianych sytuacji i
ǌĚĂƌǌĞŷǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƐǇƚƵĂĐũČ
ĞƉŝĚĞŵŝĐǌŶČŽƌĂǌǁƐƉĂƌĐŝĞ
ĚǌŝĂųĂŷĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĂKs/Ͳϭϵ͘

ϵϳϵϯ͕ϭϬǌų

/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

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14
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7RZDU]\VWZR3ROLJURG]LDQLHQLHSRGOHJDRERZLą]NRZLRJáDV]DQLDLEDGDQLDVSUDZR]GDĔILQDQVRZ\FKSU]H]
ELHJá\FKUHZLGHQWyZSRQLHZDĪQLHVSHáQLDZDUXQNyZ]DZDUW\FKZDUWXVWDZ\]GQLDUR
UDFKXQNRZRĞFL

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-10-14
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
TOWARZYSTWO "POLIGRODZIANIE"
UL. KRÓTKA 3 31
61-012 POZNAŃ
KRS 0000222680
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020 - 31.12.2020r.
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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z
15.11.2001r. 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:

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14

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 posiadan ych
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.

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy za rok 2020 wykazuje stratę w kwocie
173.060,43PLN. Powstała strata wynika z utraty przychodów w wyniku zakazu prowadzenia działalności kulturalnej w związku z sytuacją
pandemiczną COVID-19. Strata pokryta zostanie przychodami przyszłych okresów.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w wariancie kalkulacyjnym.

Data sporządzenia: 2021-06-30
Data zatwierdzenia: 2021-09-20

Maria Jankowska

Marzenna Biegała-Howorska
Beata Guzewska
Jerzy Kazimierz Fiksiński

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

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

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

roku
ELHĪąFHJR

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

262 275,87

141 304,86

0,00

0,00

129 156,16

116 510,80

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

133 119,71

24 794,06

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

200 321,14

113 009,35

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

143 166,18

71 857,39

III.

Inwestycje krótkoterminowe

57 154,96

41 151,96

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

462 597,01

254 314,21

100 029,82

-73 030,61

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

150 949,57

100 029,82

IV.

Zysk (strata) netto

-50 919,75

-173 060,43

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

362 567,19

327 344,82

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

362 567,19

327 344,82

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

462 597,01

254 314,21

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-09-20
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

727 072,18

506 140,90

I.

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

324 072,80

354 722,61

II.

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

402 999,38

151 418,29

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

641 520,23

520 573,91

I.

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

339 274,11

483 676,13

II.

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

302 246,12

36 897,78

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

85 551,95

-14 433,01

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

132 262,64

148 672,09

H.

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

-46 710,69

-163 105,10

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

3 492,00

0,00

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

291,00

0,00

K.

Przychody finansowe

200,82

51,71

L.

Koszty finansowe

7 610,88

10 007,04

M.

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

-50 919,75

-173 060,43

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

-50 919,75

-173 060,43

'DWDVSRU]ąG]HQLD
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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 31.12.2020 r. Towarzystwo „Poligrodzianie” posiada zobowiązania:
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 71.857,39PLN;
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 2020 roku składają się [waluta PLN]:
darowizny pieniężne od osób prawnych
darowizny pieniężne od osób fizycznych
darowizny materialne
nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne
odpis podatkowy 1%
wpłaty od członków Towarzystwa
przychody finansowe
dotacje
zbiórki
przychody z działalności
pozostałe przychody operacyjne
RAZEM

5.000,00
150,00
0,00
0,00
2.206,80
1.350,00
51,71
335.755,81
10.260,00
151.418,29
0,00
506.192,61

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Na strukturę kosztów w 2020 roku składają się [waluta PLN]:
koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej
koszty finansowe
koszty administracyjne

288.542,60
36.897,78
10.007,04
343.805,62

w tym:
zużycie materiałów i energii
usługi obce
wynagrodzenia
amortyzacja
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-14

48.014,00
33.965,21
66.692,88
195.133,53

RAZEM

679.253,04

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 2020 roku wyniósł 2.206,80PLN. W 2020 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
Wynik finansowy za rok 2020 wykazuje stratę w kwocie 173.060,43PLN. Powstała strata wynika z utraty przychodów w wyniku zakazu
prowadzenia działalności kulturalnej w związku z sytuacją pandemiczną COVID-19.

Data sporządzenia: 2021-06-30
Data zatwierdzenia: 2021-09-20

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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