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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ĞůĞŵ&ƵŶĚĂĐũŝũĞƐƚǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞĞĚƵŬĂĐũŝũĂŬŽĚǌŝĞĚǌŝŶǇŵĂũČĐĞũŬůƵĐǌŽǁĞ
ǌŶĂĐǌĞŶŝĞĚůĂƉƌǌǇƐǌųŽƑĐŝWŽůƐŬŝũĂŬŽƉĂŷƐƚǁĂĚĞŵŽŬƌĂƚǇĐǌŶĞŐŽŽƌĂǌ
ƵƌŽƉǇ͕ǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĞƐǌĂŶƐĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚ
ŽƌĂǌŬƐǌƚĂųƚŽǁĂŶŝĞŝĐŚƉŽƐƚĂǁŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĐŚ͘
tƐƉŝĞƌĂŵǇĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏ͕ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŬŝŝŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝǁƌſǁŶǇŵĚŽƐƚħƉŝĞ
ĚŽƌǌĞƚĞůŶĞũŝũĂŬŽƑĐŝŽǁĞũĞĚƵŬĂĐũŝ͘tǌŵĂĐŶŝĂŵǇƐǌŬŽųǇǁƚǁŽƌǌĞŶŝƵ
ƉƌǌǇũĂǌŶĞŐŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂĚŽǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶĞŐŽƌŽǌǁŽũƵ͘
^ǌƵŬĂŵǇƌŽǌǁŝČǌĂŷ͕ŬƚſƌĞǌŵŝĞŶŝĂũČƐƉŽƐſďŵǇƑůĞŶŝĂŽĞĚƵŬĂĐũŝǁWŽůƐĐĞ͘
ƵĚƵũĞŵǇƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁĂŝųČĐǌǇŵǇƐŝħǁĞŬƐƉĞƌĐŬŝĞũƌŽǌŵŽǁŝĞ͘tŝĞƌǌǇŵǇ͕
ǏĞƌĂǌĞŵŵĂŵǇƉŽƚĞŶĐũĂųĚŽŬŽŶǇǁĂŶŝĂǌŵŝĂŶƐǇƐƚĞŵŽǁǇĐŚ͘

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ
podstawie statutu organizacji)
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. finansowanie nauki, udzielanie stypendiów, wspomaganie finansowe i
ƌǌĞĐǌŽǁĞĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇŝĚŽƌŽƐųǇĐŚŶĂǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƐǌĐǌĞďůĂĐŚĞĚƵŬĂĐũŝ͖
ď͘ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚǌǌĂŬƌĞƐƵŶĂƵŬŝ͕ŬƵůƚƵƌǇŝĞĚƵŬĂĐũŝ͕
ŬƚſƌĞƉƌǌǇďůŝǏĂũČŵųŽĚǇŵƉŽůƐŬŝŵƉŽŬŽůĞŶŝŽŵŬƵůƚƵƌħŝƵųĂƚǁŝĂũČŶĂƵŬħ͖
Đ͘ǁƐƉŽŵĂŐĂŶŝĞƌŽǌǁŽũƵĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇŽƌĂǌĚŽƌŽƐųǇĐŚŵ͘ŝŶ͘ƉŽƉƌǌĞǌ
ƐƚǁĂƌǌĂŶŝĞŵŽǏůŝǁŽƑĐŝŬŽŶƚĂŬƚƵǌƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶǇŵŝƚǁſƌĐĂŵŝŝ
ĂƵƚŽƌǇƚĞƚĂŵŝǁĚĂŶĞũĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞ͕ƌŽǌǁŝũĂŶŝĞŝĐŚǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŷƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħŝĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕ƐǌŬŽůĞŷ͕ŬƵƌƐſǁ͕
ǁǇŬųĂĚſǁŝŝŶŶǇĐŚĨŽƌŵĚŽŬƐǌƚĂųĐĂŶŝĂŝǌĂũħđƉŽǌĂůĞŬĐǇũŶǇĐŚ͕ŶĂƵŬŝ
ũħǌǇŬſǁŽďĐǇĐŚŽƌĂǌǁǇƉŽĐǌǇŶŬƵǌŝŵŽǁĞŐŽŝůĞƚŶŝĞŐŽ͕ĂƚĂŬǏĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
ĚǌŝĂųĂŷǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƐǌĞƌŽŬŽƌŽǌƵŵŝĂŶǇŵƌŽǌǁŽũĞŵƐƉŽƌƚŽǁǇŵ
ŵųŽĚǌŝĞǏǇ͖
d. wspieranie i prowadzenie edukacji obywatelskiej;
Ğ͘ǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞƌŽǌǁŽũƵǌĂǁŽĚŽǁĞŐŽŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝ͕ǁǇŬųĂĚŽǁĐſǁ͕
ĚǇƌĞŬƚŽƌſǁƐǌŬſųŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁƉůĂĐſǁĞŬŽƌĂǌŝŶƐƚǇƚƵĐũŝǌĂũŵƵũČĐǇĐŚƐŝħ
ĞĚƵŬĂĐũČ͖
Ĩ͘ǁƐƉſųƉƌĂĐħǌƐĂŵŽƌǌČĚĂŵŝůŽŬĂůŶǇŵŝŝƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐĂŵŝŽǌďůŝǏŽŶǇŵ
ƉƌŽĨŝůƵĚǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƐƉŽŵĂŐĂŶŝĞŝŶŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ͕Ž
ǌďŝĞǏŶǇĐŚĐĞůĂĐŚƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌĂǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞůƵďǁƐƉŽŵĂŐĂŶŝĞ
ƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĚǇĚĂŬƚǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂƵŬŽǁǇĐŚ͕ĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇĐŚƐųƵǏČĐǇĐŚ
edukacji;
Ő͘ďƵĚŽǁħŝƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞƉůĂĐſǁĞŬƉĞĚĂŐŽŐŝĐǌŶǇĐŚŝũħǌǇŬŽǁǇĐŚ͖
Ś͘ǁǇƉŽƐĂǏĂŶŝĞŝŶƚĞƌŶĂƚſǁ͕ƐǌŬſųŝƐǌŬſųǁǇǏƐǌǇĐŚǁƐƉƌǌħƚŶĂƵŬŽǁǇŝŝŶŶĞ
pomoce pedagogiczne;
ŝ͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŵĂũČĐǇĐŚŶĂĐĞůƵŶĂŐųŽƑŶŝĞŶŝĞƉƌŽďůĞŵſǁƵĐǌŶŝſǁ͕
studentów i ich opiekunów, nauczycieli, w tym organizowanie wystaw,
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕ŬŽŶŬƵƌƐſǁŝŝŵƉƌĞǌǁƐƉŝĞƌĂũČĐǇĐŚƌŽǌǁſũĞĚƵŬĂĐũŝ͖
ũ͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞďĂĚĂŷƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁǇĐŚĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏǇ͕
ĚŽƌŽƐųǇĐŚƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌƌſǏŶǇĐŚƑƌŽĚŽǁŝƐŬ͖
k. administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury;
ů͘ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞƐǌŬŽůĞŷŝǁĂƌƐǌƚĂƚſǁ͕ƉƌŽŐƌĂŵſǁǌǌĂŬƌĞƐƵĞĚƵŬĂĐũŝ͕
wspomaganie i propagowanie motywacyjnych metod nauczania,
ƉŽďƵĚǌĂũČĐǇĐŚĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏŽƌĂǌĚŽƌŽƐųǇĐŚĚŽŵǇƑůĞŶŝĂŬƌǇƚǇĐǌŶĞŐŽ͕
ƉƌĂĐǇǌĞƐƉŽųŽǁĞũŝŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑĐŝǌĂĚĂůƐǌǇƌŽǌǁſũĞĚƵŬĂĐǇũŶǇ͖
m. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŝŶŶĞƉŽĚŵŝŽƚǇ͕ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇĐŚƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ
ĂŬĐũŝƉƌŽƉĂŐĂŶĚŽǁǇĐŚŝĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶǇĐŚǁǌĂŬƌĞƐŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ&ƵŶĚĂĐũŝ
ŽƌĂǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞǁųĂƐŶǇĐŚĂŬĐũŝĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝ
ŬƵůƚƵƌĂůŶǇĐŚ͕ƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚǁĂƌƚŽƑĐŝĚĞŵŽŬƌĂƚǇĐǌŶĞ͕ƉŽƐƚĂǁǇŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞ
i wolontariat;
Ŷ͘ŽďĞũŵŽǁĂŶŝĞƵĚǌŝĂųſǁŝĂŬĐũŝǁƐƉſųŬĂĐŚƉƌĂǁĂŚĂŶĚůŽǁĞŐŽ͕ŬƚſƌǇĐŚ
ĚŽĐŚſĚƉƌǌĞǌŶĂĐǌĂŶǇďħĚǌŝĞŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ&ƵŶĚĂĐũŝ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
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ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
1͘ZĞĂůŝǌŽǁĂůŝƑŵǇƉƌŽŐƌĂŵƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶǇ,ŽƌǇǌŽŶƚǇ͕ǌǁŝħŬƐǌĂũČĐǇƐǌĂŶƐĞĞĚƵŬĂĐǇũŶĞŵųŽĚǌŝĞǏǇǌŵŶŝĞũƐǌǇĐŚŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝŝǌ
ƌŽĚǌŝŶŽƐŬƌŽŵŶǇĐŚĚŽĐŚŽĚĂĐŚ͕ƉƌǌĞǌǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞŵųŽĚǇŵůƵĚǌŝŽŵǌƉŽƚĞŶĐũĂųĞŵŵŽǏůŝǁŽƑĐŝƵĐǌĞŶŝĂƐŝħǁŶĂũĐŝĞŬĂǁƐǌǇĐŚ
ƐǌŬŽųĂĐŚƑƌĞĚŶŝĐŚǁŶĂũǁŝħŬƐǌǇĐŚƉŽůƐŬŝĐŚŵŝĂƐƚĂĐŚ͘&ƵŶĚĂĐũĂ&͕ǁƌĂǌǌ&ƵŶĚĂĐũČZŽĚǌŝŶǇ^ƚĂƌĂŬſǁ͕ǁƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁŝĞǌŬƚſƌČ
ƌĞĂůŝǌƵũĞƉƌŽŐƌĂŵ͕ǌĂƉĞǁŶŝųĂǁƐƉĂƌĐŝĞ201^ƚǇƉĞŶĚǇƐƚŽŵŝ^ƚǇƉĞŶĚǇƐƚŬŽŵƵĐǌČĐǇŵƐŝħǁǁǇďƌĂŶǇĐŚ26 liceach i technikach w
ĐĂųĞũWŽůƐĐĞ͘^ƚǇƉĞŶĚǇƑĐŝŽƚƌǌǇŵĂůŝƉŽŵŽĐ͕ŬƚſƌĂŽďĞũŵƵũĞŶŝĞƚǇůŬŽƉŽŬƌǇĐŝĞŬŽƐǌƚſǁǌĂŬǁĂƚĞƌŽǁĂŶŝĂŝǁǇǏǇǁŝĞŶŝĂǁďƵƌƐŝĞ͕
ĂůĞƚĂŬǏĞƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŶŝĂ͕ǌĂŬƵƉƵƉŽĚƌħĐǌŶŝŬſǁ͕ǌĂũħđĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚŝŶĂƵŬŝũħǌǇŬſǁŽďĐǇĐŚ͕ďŝůĞƚſǁŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝŵŝĞũƐŬŝĞũ͕
ǁǇĐŝĞĐǌĞŬƐǌŬŽůŶǇĐŚ͕ŝŵƉƌĞǌŬƵůƚƵƌĂůŶŽͲŽƑǁŝĂƚŽǁǇĐŚŝƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚ͘&ƵŶĚĂĐũĂĚďĂųĂƌſǁŶŝĞǏŽƌŽǌǁſũƐƉŽųĞĐǌŶǇŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝ
^ƚǇƉĞŶĚǇƐƚſǁ͕ǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐƐƚĂųČŽƉŝĞŬħ<ŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌſǁZĞŐŝŽŶĂůŶǇĐŚŽƌĂǌWƐǇĐŚŽůŽŐſǁ͘
2͘tƌĂŵĂĐŚƉƌŽŐƌĂŵƵ^ǌŬŽųĂWĂƌƚŶĞƌƐŬĂ&ǁƐƉŝĞƌĂůŝƑŵǇĨŝŶĂŶƐŽǁŽŝŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶŝĞĞƐƉſų^ǌŬſųŝŵ͘ZŽŵĂŶĂǌĞƌŶĞĐŬŝĞŐŽǁ
^ǌĐǌĞŬŽĐŝŶĂĐŚǁƌĞĂůŝǌĂĐũŝŝŶŶŽǁĂĐũŝƉĞĚĂŐŽŐŝĐǌŶǇĐŚ͕ƉƌŽũĞŬƚĂĐŚŶĂƵĐǌǇĐŝĞůƐŬŝĐŚŝĞŬƐƉĞĚǇĐǇũŶǇĐŚ͕ǌǁŝħŬƐǌĂũČĐŬŽŵƉĞƚĞŶĐũĞ
ǌĂǁŽĚŽǁĞŐƌŽŶĂƉĞĚĂŐŽŐŝĐǌŶĞŐŽ͕ũĂŬƌſǁŶŝĞǏƉŽƚĞŶĐũĂųƵƐǌŬŽųǇ͘
3͘tǁǇŶŝŬƵǌĂŝŶŝĐũŽǁĂŶĞũƉƌǌĞǌŶĂƐǁƐƉſųƉƌĂĐǇŐƌƵƉǇƵĐǌŶŝſǁǌĞ^ǌĐǌĞŬŽĐŝŶ͕hƌǌħĚƵDŝĂƐƚĂ͕ĞƐƉŽųƵ^ǌŬſųǁ^ǌĐǌĞŬŽĐŝŶĂĐŚŝ
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021ƌŽŬƵŵųŽĚǌŝĞǏŽƚƌǌǇŵĂųĂŬůƵĐǌĞĚŽƐǁŽũĞŐŽDŝĞũƐĐĂ ʹůŽŬĂůƵ͕ǁŬƚſƌǇŵŵųŽĚǌŝĞǏ
ďħĚǌŝĞŵŽŐųĂƌĞĂůŝǌŽǁĂđǁųĂƐŶĞƉƌŽũĞŬƚǇ͘
4͘ǇůŝƑŵǇǁƐƉſųŽƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌĞŵ//&ŽƌƵŵ^ǌĐǌĞŬŽĐŝŶǇƉŽĚĐǌĂƐŬƚſƌĞŐŽŵųŽĚǌŝĞǏ͕ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůĞ͕ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞƐĂŵŽƌǌČĚƵ͕
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝĐĂųĞũƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶĞũƌŽǌŵĂǁŝĂůŝŽƚǇŵ͕ũĂŬƌĂǌĞŵǁǌŵĂĐŶŝĂđƐǁŽũČǁƐƉſůŶŽƚħ͕ŽũĞũƉŽƚƌǌĞďĂĐŚ͕
ƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂĐŚ͕ŽĐǌĞŬŝǁĂŶŝĂĐŚůƵĚǌŝ͘^ƚĂƌĂůŝƐŝħŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĞđŶĂƉǇƚĂŶŝĞŶŝĞƚǇůŬŽ͕ũĂŬǁƐƉſůŶŽƚŽǁŽŵǇƑůĞđ͕ĂůĞũĂŬďƌĂđ
ŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶŽƑđǌĂƚŽǁƐƉſůŶŽƚŽǁĞĚǌŝĂųĂŶŝĞ͘ĂƐƚĂŶĂǁŝĂůŝƐŝħŶŝĞƚǇůŬŽ͕ũĂŬďǇđŵŝĞƐǌŬĂŷĐĞŵ͕ĂůĞƌſǁŶŝĞǏǁƉĞųŶŝ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂđƐǁŽũĞŐŽŵŝĂƐƚĂʹũĞŐŽŚŝƐƚŽƌŝŝ͕ƚƌĂĚǇĐũŝ͕ŬƵůƚƵƌǇ͘:ĂŬĐǌĞƌƉĂđǌĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷŝŶŶǇĐŚ͕ĂůĞǌĂĐŚŽǁĂđƚŽǏƐĂŵŽƑđ
swojego miejsca.
5͘<ŽŶƚǇŶƵŽǁĂůŝƑŵǇƌĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽŐƌĂŵƵĚƵŬĂĐũĂ/ŶƐƉŝƌĂĐũĂ͕ǁŬƚſƌǇŵƉƌǌǇǌŶĂũĞŵǇŐƌĂŶƚǇŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŽŵǌŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝĚŽ 30
ƚǇƐ͘ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħĂƵƚŽƌƐŬŝĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚǁƐǌŬŽųĂĐŚƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ͘&ƵŶĚĂĐũĂ&ǁĐǌǁĂƌƚĞũĞĚǇĐũŝ
programu, w 2020ƌŽŬƵ͕ƉƌǌĞŬĂǌĂųĂĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħ 40ĂƵƚŽƌƐŬŝĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁ͘hĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĐǇǁƉƌŽŐƌĂŵŝĞŶĂƵĐǌǇĐŝĞůĞ
ǁǌŵĂĐŶŝĂůŝƐǁŽũĞŬŽŵƉĞƚĞŶĐũĞǌĂǁŽĚŽǁĞƉŽĚĐǌĂƐŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħǁĂƌƐǌƚĂƚſǁŝƐǌŬŽůĞŷ͕ǌĂƑƵĐǌŶŝŽǁŝĞƌŽǌǁŝũĂůŝ
ƐǁſũƉŽƚĞŶĐũĂųŝǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĂ͘WƌŽŐƌĂŵƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇũĞƐƚƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħ&ǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌ&ƵŶĚĂĐũČ^ǌŬŽųĂǌ<ůĂƐČ͘
6͘&ƵŶĚĂĐũĂ&ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂųĂǁƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬƵ 2020ƌŽŬƵEĂŐƌŽĚħŝŵ͘/ƌĞŶǇ^ĞŶĚůĞƌŽǁĞũͣĂŶĂƉƌĂǁŝĂŶŝĞƑǁŝĂƚĂΗ͕
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶČƉƌǌĞǌĞŶƚƌƵŵĚƵŬĂĐũŝKďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͕ŬƚſƌĂƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶĂũĞƐƚŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŽŵƵĐǌČĐǇŵŝǁǇĐŚŽǁƵũČĐǇŵǁĚƵĐŚƵ
dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych. W roku 2020<ĂƉŝƚƵųĂEĂŐƌŽĚǇǁǇƌſǏŶŝųĂŐŶŝĞƐǌŬħ:ĂŶŬŽǁŝĂŬͲDĂŝŬ͕
ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŬħŚŝƐƚŽƌŝŝŝǁŝĞĚǌǇŽƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞǁ///>ŝĐĞƵŵKŐſůŶŽŬƐǌƚĂųĐČĐǇŵǁWŽǌŶĂŶŝƵ͕ĂŬƚǇǁŝƐƚŬħĞĚƵŬĂĐǇũŶČ͕ĂƵƚŽƌŬħ
ďůŽŐĂΗĂďŬĂŽĚŚŝƐƚǇΗ͕ƌĞĚĂŬƚŽƌŬħŶĂĐǌĞůŶČƐĞƌǁŝƐſǁŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇĐŚŝĞŬĂǁŽƐƚŬŝ,ŝƐƚŽƌǇĐǌŶĞ͘ƉůŝdǁŽũĂ,ŝƐƚŽƌŝĂ͘Ɖů͘
7͘ĂŬŽŷĐǌǇůŝƑŵǇƚƌǌĞĐŝČĞĚǇĐũħŬŽŶŬƵƌƐƵŽEĂŐƌŽĚħŝŵ͘ƉƌŽĨ͘ZŽŵĂŶĂǌĞƌŶĞĐŬŝĞŐŽǌĂĂƌƚǇŬƵųŽĞĚƵŬĂĐũŝ͘DŝƐũČŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞŐŽ
ŬŽŶŬƵƌƐƵũĞƐƚǁǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞĚĞďĂƚǇŶĂĚƉŽůƐŬČĞĚƵŬĂĐũČƉƌǌĞǌƉƌŽŵŽĐũħƚĞŬƐƚſǁųČĐǌČĐǇĐŚŶĂƵŬŽǁČĚŽƐŬŽŶĂųŽƑđǌƉƌĂŬƚǇĐǌŶČ
ǁĂŐČƉŽĚĞũŵŽǁĂŶǇĐŚƉƌŽďůĞŵſǁ͘tƚƌǌĞĐŝĞũĚǇĐũŝŬŽŶŬƵƌƐƵǌŐųŽƐǌŽŶǇĐŚǌŽƐƚĂųŽďůŝƐŬŽ140ƉƌĂĐ͕ŬƚſƌĞǌŽƐƚĂųǇƉŽĚĚĂŶĞ
podwójnej, anonimowej recenzji przez 14ĞŬƐƉĞƌƚſǁ͘<ĂƉŝƚƵųĂŶŽŵŝŶŽǁĂųĂĚŽEĂŐƌŽĚǇ16 naukowców, publicystów, praktyków
edukacji. Laureatami zostali prof. Grzegorz Szumski oraz prof. Maciej Karwowski w kategoriiͣƌƚǇŬƵųEĂƵŬŽǁǇ͕͟Aleksandra
WƵĐƵųĞŬǁŬĂƚĞŐŽƌŝŝͣƌƚǇŬƵųƉƵďůŝĐǇƐƚǇĐǌŶǇ͟ ŽƌĂǌĂƌŝƵƐǌſųƚŽǁƐŬŝǁŬĂƚĞŐŽƌŝŝ ͣƌƚǇŬƵųƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶǇ͘͟
8͘tƐƉŝĞƌĂůŝƑŵǇŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶŝĞŝĨŝŶĂŶƐŽǁŽ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞůƵŵŶſǁ&͘
9͘WƌǌĞŬĂǌĂůŝƑŵǇĚĂƌŽǁŝǌŶħ^ǌŬŽůĞWŽĚƐƚĂǁŽǁĞũǁ^ųƵƉŝ:ħĚƌǌĞũŽǁƐŬŝĞũŶĂĐĞůĞĞĚƵŬĂĐǇũŶĞŝŬƌǌĞǁŝĞŶŝĞƉĂŵŝħĐŝŽZŽŵĂŶŝĞ
Czerneckim.
10. W okresie od marca do czerwca 2021ƌŽŬƵƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝůŝƑŵǇŶĂďſƌĂƌƚǇŬƵųſǁŽĞĚƵŬĂĐũŝĚŽĐǌǁĂƌƚĞũĞĚǇĐũŝŬŽŶŬƵƌƐƵŽ
EĂŐƌŽĚħŝŵ͘ƉƌŽĨ͘ZŽŵĂŶĂǌĞƌŶĞĐŬŝĞŐŽ͘
11. W maju 2021ƌŽŬƵǁƐƉĂƌůŝƑŵǇĨŝŶĂŶƐŽǁŽEĂŐƌŽĚħŝŵ͘ŶĚƌǌĞũĂǌĞƌŶĞĐŬŝĞŐŽ͕ƉƌǌǇǌŶĂǁĂŶČƉƌǌĞǌWŽůƐŬČZĂĚħŝǌŶĞƐƵǁ
kategorii ͣĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƉŽųĞĐǌŶĂΗ͘EĂŐƌŽĚħŽƚƌǌǇŵƵũČĚǌŝĂųĂĐǌĞƐƉŽųĞĐǌŶŝ͕ŬƚſƌǌǇŝŶŝĐũƵũČƉƌǌĞŵŝĂŶǇƐƉŽųĞĐǌŶĞŽƌĂǌĚǌŝĂųĂũČŶĂ
ƌǌĞĐǌŽƐſďŝƑƌŽĚŽǁŝƐŬƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞƉŽƚƌǌĞďƵũČĐǇĐŚ͘tƌŽŬƵ 2021ůĂƵƌĞĂƚŬČǌŽƐƚĂųĂhƌƐǌƵůĂEŽǁĂŬŽǁƐŬĂǌĞŶƚƌƵŵWƌĂǁ<ŽďŝĞƚ
ʹŶĂũǁŝħŬƐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁWŽůƐĐĞǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐĞũƉŽŵŽĐƉƌĂǁŶČŝƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶČŽƐŽďŽŵĚŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČĐǇŵƉƌǌĞŵŽĐǇŝ
dyskryminacji.
12. W czerwcu 2021 roku 77ďƐŽůǁĞŶƚſǁƵŬŽŷĐǌǇųŽƉƌŽŐƌĂŵƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶǇ,ŽƌǇǌŽŶƚǇ͘
13. W czerwcu 2021ƌŽŬƵ<ŽŵŝƐũĂ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĂǁǇųŽŶŝųĂǁŽŐſůŶŽŬƌĂũŽǁǇŵŬŽŶŬƵƌƐŝĞŬŽůĞũŶǇĐŚ^ƚǇƉĞŶĚǇƐƚſǁƉƌŽŐƌĂŵƵ
Horyzonty.
14. W lipcu 2021ƌŽŬƵǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂůŝƑŵǇǁǇƉŽĐǌǇŶĞŬůĞƚŶŝĚůĂŐƌƵƉǇ 122 Stypendystów i Stypendystek programu stypendialnego
ͣHoryzonty͘͟DųŽĚǌŝĞǏŵŝĂųĂŵŽǏůŝǁŽƑđƵƉƌĂǁŝĂŶŝĂƐƉŽƌƚſǁǁŽĚŶǇĐŚ͕ǁƚǇŵŶĂƵŬŝǏĞŐůŽǁĂŶŝĂ͕ƵĚǌŝĂųƵǁǁĂƌƐǌƚĂƚĂĐŚ
ƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĂƐŬƵƚĞĐǌŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷďĞǌƵǏǇĐŝĂƉƌǌĞŵŽĐǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌĂŬƚǇǁŝƐƚſǁǌ'ƌĞĞŶƉĞĂĐĞWŽůƐŬĂŽƌĂǌ
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚĞďĂƚƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħWŽůƐŬĂĞďĂƚƵũĞ͘KĚďǇųǇƐŝħƚĂŬǏĞǁĂƌƐǌƚĂƚǇĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞƉƌǌĞǌ
ŐĂƚħĂŷŬŽǁƐŬČǌ&ƵŶĚĂĐũŝZŽĚǌŝŶǇ^ƚĂƌĂŬſǁŝůĞŬĐũĞũħǌǇŬĂŐƌĞĐŬŝĞŐŽ͕ǁŬƚſƌĞŐŽǁƉƌŽǁĂĚǌĂųƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁĂďƐŽůǁĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ,ŽƌǇǌŽŶƚǇBƵŬĂƐǌ^ƚħƉŝĞŷ͘
15. W sierpniu 2021ƌŽǌƉŽĐǌħůŝƑŵǇŶĂďſƌǁŶŝŽƐŬſǁĚŽsĞĚǇĐũŝƉƌŽŐƌĂŵƵŐƌĂŶƚŽǁĞŐŽĚƵŬĂĐũĂ/ŶƐƉŝƌĂĐũĂ͘
16͘WŽĚŬŽŶŝĞĐƐŝĞƌƉŶŝĂǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂůŝƑŵǇĚůĂ57 nowych Stypendystów i Stypendystek programu Horyzonty wyjazd integracyjny
ĚŽ'ĚĂŷƐŬĂ͘ǇųǇƑƉŝĞǁǇƉƌǌǇŽŐŶŝƐŬƵ͕ŐƌĂŵŝĞũƐŬĂ͕ƐƉĂĐĞƌǇŝƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝĞƉƚĂŬſǁǌŽƌŶŝƚŽůŽǏŬČǁĞůŝŶČ<ƵƌĂĐŚǌŐƌƵƉǇ
ĂĚĂǁĐǌĞũWƚĂŬſǁtŽĚŶǇĐŚ<h>/E'͘WŽǌŶĂǁĂůŝƑŵǇƐŝħŝŽƚǁŝĞƌĂůŝƑŵǇŶĂƐŝĞďŝĞƉŽĚĐǌĂƐǌĂũħđ͕ũĂŬŝĞƉŽƉƌŽǁĂĚǌŝųǇƉƐǇĐŚŽůŽǏŬŝ
&ƵŶĚĂĐũŝŐŶŝĞƐǌŬĂ:ĂďųŽŷƐŬĂͲƵĐŚůĂŝŶŶĂDĂǌĞŬ͘WųǇǁĂůŝƑŵǇŬĂũĂŬĂŵŝǁǌĚųƵǏǁǌďƵƌǌŽŶĞũƐŝůŶǇŵǁŝĂƚƌĞŵtŝƐųǇ_ŵŝĂųĞũŝ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗ 2021-11-30
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tŝƐųǇDĂƌƚǁĞũǌŶŝĞƵƐƚƌĂƐǌŽŶČƉƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌŬČ<ĂƚĂƌǌǇŶČDŝĐŚĂųŽǁƐŬČ͘KĚŬƌǇǁĂůŝƑŵǇƚĂũŶŝŬŝǏǇĐŝĂǁĚƵĐŚƵ ͣzero waste͟
ƉŽĚĐǌĂƐǁĂƌƐǌƚĂƚſǁĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌĞŬŽĂŬƚǇǁŝƐƚħ<ƌǌǇƐǌƚŽĨĂĞǌŶĂƌĂ͘tǇďƌĂůŝƑŵǇƐŝħƚĂŬǏĞŶĂƐƉĂĐĞƌƉŽ
ƚĞƌĞŶĂĐŚƉŽƐƚŽĐǌŶŝŽǁǇĐŚ͘ǁŝĞĚǌŝůŝƑŵǇǁƐƉĂŶŝĂųĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĞĞŶƚƌƵŵ^ŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝ͘
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

1706

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

Osoby prawne

78

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

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗ 2021-11-30
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Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

tƐƉŝĞƌĂŵǇĚǌŝĞĐŝ͕ŵųŽĚǌŝĞǏ͕ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŬŝŝ
ŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝǁƌſǁŶǇŵĚŽƐƚħƉŝĞĚŽƌǌĞƚĞůŶĞũŝ
ũĂŬŽƑĐŝŽǁĞũĞĚƵŬĂĐũŝ͘tǌŵĂĐŶŝĂŵǇƐǌŬŽųǇǁ
ƚǁŽƌǌĞŶŝƵƉƌǌǇũĂǌŶĞŐŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂĚŽ
ǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶĞŐŽƌŽǌǁŽũƵ͘^ǌƵŬĂŵǇƌŽǌǁŝČǌĂŷ͕
ŬƚſƌĞǌŵŝĞŶŝĂũČƐƉŽƐſďŵǇƑůĞŶŝĂŽĞĚƵŬĂĐũŝǁ
WŽůƐĐĞ͘ƵĚƵũĞŵǇƉĂƌƚŶĞƌƐƚǁĂŝųČĐǌǇŵǇƐŝħǁ
ĞŬƐƉĞƌĐŬŝĞũƌŽǌŵŽǁŝĞ͘tŝĞƌǌǇŵǇ͕ǏĞƌĂǌĞŵ
ŵĂŵǇƉŽƚĞŶĐũĂųĚŽŬŽŶǇǁĂŶŝĂǌŵŝĂŶ
systemowych.
tƌĂŵĂĐŚŶĂƐǌĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͗
ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ

1

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƉŽĚŵŝŽƚſǁ
wymienionych w art. 3 ust. 3, w
ǌĂŬƌĞƐŝĞŽŬƌĞƑůŽŶǇŵǁƉŬƚϭͲϯϮ͘

2

* prowadzimy Program Stypendialny Horyzonty
ǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐǇŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞǁƐƉĂƌĐŝĞƵĐǌŶŝŽŵǌ 85.60.Z
ĐĂųĞũWŽůƐŬŝ͕ŬƚſƌǌǇĐŚĐČǌĚŽďǇǁĂđǁŝĞĚǌħǁ
ŶĂũĐŝĞŬĂǁƐǌǇĐŚůŝĐĞĂĐŚŝƚĞĐŚŶŝŬĂĐŚǁĚƵǏǇĐŚ
miastach;
ΎƉƌǌǇǌŶĂũĞŵǇŐƌĂŶƚǇŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŽŵǌŵĂųǇĐŚ
ŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħĂƵƚŽƌƐŬŝĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁ
ĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚǁƐǌŬŽųĂĐŚƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚ͖
ΎŶĂŐƌĂĚǌĂŵǇĂƵƚŽƌſǁƉƵďůŝŬĂĐũŝŝĂƌƚǇŬƵųſǁ͕
ŬƚſƌĞƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČƐŝħĚŽƉŽŐųħďŝĂŶŝĂĚĞďĂƚǇŽ
ĞĚƵŬĂĐũŝǁWŽůƐĐĞƉƌǌǇǌŶĂũČĐEĂŐƌŽĚħŝŵ͘ƉƌŽĨ͘
Romana Czerneckiego;
ΎƉƌŽǁĂĚǌŝŵǇƉƌŽŐƌĂŵ^ǌŬŽųĂWĂƌƚŶĞƌƐŬĂ&
ŬŝĞƌŽǁĂŶǇĚŽƐǌŬſųǁŵĂųǇĐŚŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝĂĐŚ͕
ŬƚſƌĞĐŚĐČƐƚĂđƐŝħƉƌǌǇũĂǌŶǇŵŵŝĞũƐĐĞŵĚŽ
ƉƌĂĐǇ͕ŶĂƵŬŝŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘
tƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ&ǁƐƉŽŵĂŐĂŵǇŝŶŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞƉŽǌĂƌǌČĚŽǁĞŽǌďŝĞǏŶǇĐŚĐĞůĂĐŚ͘
tƐƉſųĨŝŶĂŶƐƵũĞŵǇEĂŐƌŽĚħŝŵ͘/ƌĞŶǇ
Sendlerowej ͣĂŶĂƉƌĂǁŝĂŶŝĞƑǁŝĂƚĂΗ͕
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶČƉƌǌĞǌĞŶƚƌƵŵĚƵŬĂĐũŝ
KďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũ͘:ĞƐƚĞƑŵǇĨƵŶĚĂƚŽƌĞŵEĂŐƌŽĚǇ
im. Andrzeja Czerneckiego, przyznawanej przez
WŽůƐŬČZĂĚħŝǌŶĞƐƵǁŬĂƚĞŐŽƌŝŝͣĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
ƐƉŽųĞĐǌŶĂΗ͘tƐƉŝĞƌĂŵǇ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ
Alumnów EFC, które skupia absolwentów
ƉƌŽŐƌĂŵƵƐƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĞŐŽ,ŽƌǇǌŽŶƚǇ͘<ĂǏĚĞŐŽ
ƌŽŬƵƉƌǌǇŐůČĚĂŵǇƐŝħƌſǏŶǇŵƉƌŽũĞŬƚŽŵŝ
ĚǌŝĂųĂŶŝŽŵǁŽďƐǌĂƌǌĞĞĚƵŬĂĐũŝ͘

94.99.Z

ϰϱϭϬϭ͕ϲϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗ 2021-11-30
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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
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϳϯϱϳϮϱϭ͕ϭϬǌų
ϳϯϱϲϮϬϲ͕ϴϭǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϬϰϰ͕Ϯϵǌų

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

w
tym:

ϭϳϳϵϴ͕ϴϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗ 2021-11-30
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ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϭϲϱϳϱ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϳϯϮϭϴϯϯ͕Ϭϭǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

ϭϬϰϮ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

Ϯ͕Ϯϵǌų

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

ϮϳϰϮϰ͕ϴϱǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϰϱϭϬϭ͕ϲϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 EĂƵŬĂũħǌǇŬſǁŽďĐǇĐŚĚůĂ^ƚǇƉĞŶĚǇƐƚſǁŝ^ƚǇƉĞŶĚǇƐƚĞŬWƌŽŐƌĂŵƵ^ƚǇƉĞŶĚŝĂůŶĞŐŽ,ŽƌǇǌŽŶƚǇ

ϮϲϬϰϴ͕ϴϵǌų

2 Wyprawka (plecaki, bluzy, koszulki, piórniki) dla pierwszoklasistów, Stypendystów i Stypendystek
Programu Stypendialnego Horyzonty

ϭϵϬϱϮ͕ϳϭǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϱϭϳϲϰϵϭ͕Ϭϴǌų

ϰϱϭϬϭ͕ϲϬǌų

ϰϭϯϳϮϰϭ͕ϮϬǌų

ϰϱϭϬϭ͕ϲϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

d) koszty finansowe
e) koszty administracyjne
ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ
ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

Ϯϱϯ͕ϵϯǌų
ϭϬϯϲϬϬϳ͕Ϭϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯϵϴϴ͕ϵϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗ 2021-11-30
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ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϮϭϴϵϲϱ͕ϲϭǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϮϮϭϬϵϭϮ͕ϯϱǌų

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

24 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗ 2021-11-30
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ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

64 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

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

w
tym:

1 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

1 osób

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗ 2021-11-30
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ przez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

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

- nagrody

]á
]á
]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ 4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗ 2021-11-30

11

ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

]á

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗ 2021-11-30

Nazwa organu

Kwota

12

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

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Aleksandra Saczuk
0DáJRU]DWD&KPLHOHFND
Igor Brewka
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
EDUKACYJNA FUNDACJA IM. ROMANA CZERNECKIEGO UL. MOKOTOWSKA 63 60 00-533 WARSZAWA WARSZAWA
MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu
bilansowym. Nie są znane fakty i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia co do kontynuowania działalności Fundacji.
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 (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Fundusz statutowy
Fundusz statutowy jest podstawowym funduszem organizacji. Tworzony jest na podstawie statutu, wykazywany w wartości nominalnej.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie. Odpisy amortyzacyjne
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o
wartości do 10 000 zł, ujmowane są w ewidencji rzeczowego majątku trwałego i amortyzowane jednorazowo w momencie ich przekazania do
użytkowania.
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim
kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Przychody i koszty
Przychody i koszty ujmowane są według zasady memoriałowej, tj. w okresie którego dotyczą. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w
układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym. Różnica między przychodami a kosztami wykazywana jest jako zysk (strata) Fundacji.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2342 z późniejszymi zmianami).

Data sporządzenia: 2021-11-30
Data zatwierdzenia: 2021-11-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-11-30

Joanna Utrata

Aleksandra Saczuk - Prezes Zarządu
Małgorzata Chmielecka - Członek Zarządu
Igor Brewka - Członek Zarządu

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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-11-30

EDUKACYJNA FUNDACJA IM. ROMANA
CZERNECKIEGO
00-533 WARSZAWA
UL. MOKOTOWSKA 63 60
0000334007

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

za okres od 2020-09-01 do 2021-08-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

ELHĪąF\URN

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

7 109 159,25

7 356 206,81

I.

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

7 109 159,25

7 356 206,81

II.

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

0,00

0,00

III.

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

0,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

4 189 509,18

4 137 241,20

I.

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

4 189 509,18

4 137 241,20

II.

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

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

0,00

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

2 919 650,07

3 218 965,61

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

984 553,48

1 036 007,04

H.

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

1 935 096,59

2 182 958,57

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

43,68

1 044,29

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

1 854,54

2 988,91

K.

Przychody finansowe

8 137,10

0,00

L.

Koszty finansowe

73,14

253,93

M.

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

1 941 349,69

2 180 760,02

N.

Podatek dochodowy

1 605,00

856,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

1 939 744,69

2 179 904,02

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-11-30

Joanna Utrata

$OHNVDQGUD6DF]XN3UH]HV=DU]ąGX
0DáJRU]DWD&KPLHOHFND&]áRQHN=DU]ąGX
,JRU%UHZND&]áRQHN=DU]ąGX

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

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX
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EDUKACYJNA FUNDACJA IM. ROMANA
CZERNECKIEGO
00-533 WARSZAWA
UL. MOKOTOWSKA 63 60
0000334007

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

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

roku
ELHĪąFHJR

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

3 977 849,99

6 186 274,04

I.

Zapasy

120 000,00

2 800,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

233 391,14

140 315,21

III.

Inwestycje krótkoterminowe

3 610 890,91

6 016 521,96

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

13 567,94

26 636,87

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

3 977 849,99

6 186 274,04

3 614 716,90

5 791 580,92

205 000,00

205 000,00

0,00

0,00

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

I.

Fundusz statutowy

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

1 469 972,21

3 406 676,90

IV.

Zysk (strata) netto

1 939 744,69

2 179 904,02

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

363 133,09

394 693,12

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

95 908,97

117 086,20

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

267 224,12

277 606,92

3 977 849,99

6 186 274,04

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2021-11-30

Joanna Utrata

$OHNVDQGUD6DF]XN3UH]HV=DU]ąGX
0DáJRU]DWD&KPLHOHFND&]áRQHN=DU]ąGX
,JRU%UHZND&]áRQHN=DU]ąGX

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

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Nie dotyczy.
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
Nie dotyczy.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Rzeczowe aktywa trwałe
Stan na początek roku obrotowego: 88 464,77 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 133 777,42 zł
Umorzenie środków trwałych
Stan na początek roku obrotowego: 88 464,77 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 133 777,42 zł
Wartości niematerialne i prawne
Stan na początek roku obrotowego: 119 428,23 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 119 428,23 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Stan na początek roku obrotowego: 119 428,23 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 119 428,23 zł
Zapasy stanowią wpłacone zaliczki na poczet noclegu.
Na dzień bilansowy kwota należności krótkoterminowych wynosi 140 315,21 zł, w tym:
- rozrachunki z odbiorcami: 350,00 zł
- rozrachunki z dostawcami: 17 980,70 zł
- rozrachunki z pracownikami Fundacji: 32 059,58 zł
- rozrachunki z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji: 89 924,93 zł
Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 6 016 521,96 zł stanowią krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych w banku Pekao S.A.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wynoszą 26 636,87 zł i obejmują m.in. ubezpieczenia, serwer wirtualny,
domeny, program antywirusowy i zafakturowane wydatki następnego roku.
Na dzień bilansowy kwota zobowiązań krótkoterminowych wynosi 117 086,20 zł, w tym:
- rozrachunki z dostawcami: 25 302,88 zł
- rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 15 352,00 zł
- rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: 856,00 zł
- rozrachunki z tytułu VAT-9M: 267,00 zł
- rozrachunki z ZUS: 63 547,77 zł
- rozrachunki z tytułu PPK: 2 918,22 zł
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-11-30

- rozrachunki z pracownikami: 3 417,52 zł
- rozrachunki ze stypendystami Fundacji: 5 424,81 zł
Rozliczenia międzyokresowe wynoszą na dzień bilansowy 277 606,92 zł i obejmują:
- rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów: 51 263,92 zł
- przychody przyszłych okresów: 226 343,00 zł

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
W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody ogółem w wysokości 7 357 251,10 zł.
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą 7 356 206,81 zł i obejmują:
- fundusze od EFC Europe Foundation: 5 283 604,67 zł
- fundusze od Fundacji Rodziny Staraków: 2 038 228,34 zł
- darowizny pieniężne otrzymane od osób fizycznych: 16 575,00 zł
- przychody z tytułu 1% podatku od osób fizycznych: 17 798,80 zł
Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 1 044,29 zł i obejmują:
- przychody ze sprzedaży rzeczowego składnika wyposażenia Fundacji: 1 042,00 zł
- zaokrąglenia z tytułu podatku od towarów i usług: 2,29 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty ogółem w wysokości 5 176 491,08 zł.
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą 4 137 241,20 zł i obejmują:
- koszty programu stypendialnego „Horyzonty”: 2 607 052,16 zł
- koszty programu „Szkoła Partnerska EFC”: 324 859,77 zł
- koszty programu „Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego”: 162 083,90 zł
- koszty programu „Edukacja Inspiracja”: 421 301,36 zł
- koszty programu „Uwaga na Szkołę”: 85 814,40 zł
- koszty pozostałych projektów i działań statutowych: 520 638,21 zł
- darowizny pieniężne przekazane, w tym:
• Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej: 5 000,00 zł
• Centrum Edukacji Obywatelskiej: 10 000,00 zł
• osoby fizyczne: 491,40 zł
Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) wynoszą 1 036 007,04 zł i stanowią, przede wszystkim, wynagrodzenia pracowników działu
administracji, finansów i zarządu, a także koszty komunikacji Fundacji w zakresie administracyjnym, koszty eksploatacji biura oraz inne
związane z utrzymaniem administracji.
Koszty finansowe wynoszą 253,93 zł, w tym:
- ujemne różnice kursowe zrealizowane: 228,83 zł
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- odsetki budżetowe oraz zapłacone kontrahentom: 25,10 zł
Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 2 988,91 zł i stanowią:
- odpisy sald: 2 970,01 zł
- koszty z tytułu not obciążających od dostawców: 5,16 zł
- zaokrąglenia z tytułu podatku od towarów i usług: 2,14 zł
- koszty upomnienia: 11,60 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie i wynosi 205 000,00 zł.
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
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w
okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 17 798,80 zł. Fundacja przeznacza pozyskane środki wyłącznie na cele statutowe, a przede
wszystkim na realizację programu stypendialnego „Horyzonty”.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie poniosła kosztów reklamowych związanych z pozyskiwaniem 1% podatku.
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
1. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
2. W okresie sprawozdawczym otrzymano i ujęto duplikaty faktur za poprzedni rok obrotowy na łączną kwotę 3 040,00 zł. Odniesiono ją na
konto „Wynik finansowy”, a w bilansie na dzień 31.08.2021 r. zmniejszyła zysk z lat ubiegłych.
3. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym za okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
4. Nie wystąpiły zmiany mogące utrudnić porównywalność sprawozdań finansowych.
5. Nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-11-30
Data zatwierdzenia: 2021-11-30

Joanna Utrata

Aleksandra Saczuk - Prezes Zarządu
Małgorzata Chmielecka - Członek Zarządu
Igor Brewka - Członek Zarządu

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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-11-30

