Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM" UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA 2A 71 02-972 WARSZAWA
WARSZAWA MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020 - 31.12.2020
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 kontynuowania działalności przez najbliższe 12 miesięcy.
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
Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
- Gospodarka pieniężna.
Wszelkie decyzje związane z wykonywaniem dyspozycji pieniężnych winny zmierzać do
stosowania obrotu bezgotówkowego. Występowanie obrotu gotówkowego winno być
ograniczone do niezbędnego minimum i może dotyczyć niewielkich wydatków bieżących
oraz gotówkowego sposobu rozliczania się z pracownikami z tytułu wynagrodzeń.
Wysokość pogotowia kasowego ustalana jest zarządzeniem przez kierownika w zależności
od potrzeb. Obroty gotówkowe muszą być udokumentowane źródłowymi lub
zastępczymi dowodami kasowymi (KP lub KW).
Fundacja prowadzi indywidualne subkonta (rachunki pomocnicze do rachunku ogólnego)
przypisane do poszczególnych dzieci na podstawie umowy o subkonto, w celu zbierania
pieniędzy z 1% podatku przekazywanego na dane dziecko przez podatników oraz z
darowizn pieniężnych wpłacanych bezpośrednio na rachunek subkonta danego dziecka.
Środki pieniężne zgromadzone na wybranych subkontach dzieci, których salda
przekraczają kwotę minimalną, objęte są konsolidacją na podstawie umowy z bankiem
prowadzącym główny rachunek bankowy Fundacji. Konsolidacja polega na cyklicznym
przeksięgowaniu środków, każdego dnia roboczego o godz. 18:30 z subkonta dzieci na
konto główne Fundacji, gdzie automatycznie zawierana jest lokata overnight, oraz
przeksięgowaniu środków każdego dnia roboczego do godziny 8:00 z konta głównego
Fundacji na poszczególne subkonta. W wyniku tej operacji na wyciągach bankowych
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generowanych z systemu bankowego dla subkont objętych konsolidacją
harmonogramową stan na koniec dnia wynosi 0,00 zł. Fundacja prowadzi ewidencję
pozabilansową sald subkont prezentuje stan faktyczny sald tych rachunków.
- Zasady ewidencji zapasów
Materiały o niewielkiej wartości, nabywane w małych ilościach, bezpośrednio
przekazywane do użycia np.: materiały biurowe, środki czystości, druki, formularze – nie
podlegają ewidencji na koncie materiały, towary. Ich wartość bezpośrednio po zakupie
odnosi się w ciężar kosztów. Wartość materiałów dotycząca poradników na dzień zakupu
odpisywana jest bezpośrednio w koszty - na dzień bilansowy w drodze inwentaryzacji
ustalany jest ich rzeczywisty stan wraz z korektą kosztów o wartość tego stanu.
Decyzją Zarządu sprzęt zakupiony na potrzeby wypożyczeń dla podopiecznych
ewidencjonowany jest następująco:
1. a) Sprzęt o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 PLN traktowany jest jako Środki
Trwałe, ewidencjonowany na kontach zespołu 01 i amortyzowane metodą liniową wg
stawki zgodnej z KŚT,
1. b) Sprzęt o wartości jednostkowej pomiędzy 500,00 PLN a 10 000,00 PLN
ewidencjonowany jest w korespondencji kontem niskocennych środków trwałych i
amortyzowany jednorazowo w miesiącu zakupu,
1. c) Sprzęt o wartości poniżej 500,00 PLN ewidencjonowany jest bezpośrednio w kosztach
bieżących w dacie jego poniesienia.
- Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych.
Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, a także zasady jej dokumentowania i
rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz
z obowiązującej w Fundacji instrukcji inwetaryzacyjnej. W Fundacji występują trzy formy
przeprowadzenia inwentaryzacji:
1) spis z natury, polegający na policzeniu i oglądzie rzeczowych składników majątku i
porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem księgowym, a także wycenie różnic
inwentaryzacyjnych,
2) potwierdzenie (uzgodnienie) salda, jeśli danego składnika majątku nie da się spisać z
natury, a da się potwierdzić saldo,
3) weryfikacja salda stosowana do tych składników majątku trwałego, których nie można
spisać z natury i nie stosuje się do nich metody potwierdzenia salda.
Spisowi z natury zgodnie z zakładową instrukcją inwentaryzacyjną podlegają:
1) gotówka w kasie,
2) papiery wartościowe takie jak: akcje, obligacje, czeki, obce weksle, bony towarowe i
inne,
Druk: NIW-CRSO

3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych i trwałych (środki trwałe, maszyny i urządzenia
wchodzące w skład środków trwałych w budowie, materiały, towary, produkty gotowe,
produkty w toku,
4) aktywa rzeczowe będące własnością innych jednostek – spis z natury dotyczy także
składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych Fundacji do
sprzedaży, przechowywania, przetwarzania lub używania. Kopie tego spisu należy
przekazać do jednostki będącej ich właścicielem.
Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów
pisemnego potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunku bankowym, stanie
należności i stanie aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności
stanu podpisuje kierownik jednostki lub inna upoważniona do tego osoba. Dotyczy ono:
1) aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych,
2) należności od kontrahentów,
3) należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów,
4) wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników aktywów.
W odpowiedzi na wysłane przez Fundację pisma o potwierdzeniu sald kontrahenci
powinni odesłać informacje o akceptacji sald lub je zakwestionować. W wypadku
niezgodności sald jednostka przystępuje do uzgodnień z kontrahentami, wykorzystując
stosowne dokumenty księgowe.
Weryfikacja salda – porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi
dokumentami ma na celu stwierdzenie, czy rzeczywiście posiadane dokumenty
potwierdzają istnienie określonego salda oraz czy jest ono realne i prawidłowo wycenione.
Weryfikacji podlegają:
1) wartości niematerialne i prawne,
2) grunty i środki trwałe trudno dostępne oglądowi,
3) należności sporne i wątpliwe, należności od pracowników, należności od osób i
jednostek nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności publiczno-prawne,
4) fundusze,
5) rezerwy i przychody przyszłych okresów.
Terminy inwentaryzowania składników majątkowych.
W Fundacji ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:
1) co 4 lata: środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych,
znajdujące się na terenie strzeżonym,
2) co rok pozostałe składniki aktywów i pasywów.
Uwzględniając częstotliwość określoną w pkt. 1 ustala się następujące terminy
inwentaryzacji:
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1) Na dzień bilansowy każdego roku:
1.
2.
3.
4.
5.

a) aktywa pieniężne,
b) kredyty bankowe,
c) papiery wartościowe,
d) niezużyte materiały i towary, które bezpośrednio z zakupu obciążają koszty działalności,
e) składniki aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji.

2) Dodatkowo na dzień bilansowy każdego roku:
1.
2.
3.
4.
5.

a) środki trwałe w budowie,
b) materiały w magazynie,
c) stan należności,
d) stan udzielonych i otrzymanych pożyczek,
e) wartości powierzonych innym jednostkom własnych składników majątku, z wyjątkiem

znajdujących się w posiadaniu jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe,
spedycyjne, składowania,
1. f) aktywa objęte wyłącznie ewidencją ilościową,
2. g) aktywa będące własnością innych jednostek.
3) Zawsze:
1. a) w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,
2. b) w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku, których wystąpiło lub
zachodzi podejrzenie naruszenia składu składników.
- Metody wyceny aktywów i pasywów.
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w Ustawie o
rachunkowości (art. 28 Ustawy o rachunkowości). Podstawowym zagadnieniem, od
którego zależy rzetelność informacji o składnikach majątkowych i osiągniętych wynikach
gospodarczych jest właściwa ich wycena w bilansie. W momencie wprowadzenia
składników majątkowych do ksiąg rachunkowych, wycenia się je według nabycia lub
kosztu wytworzenia. Na koniec roku składniki majątkowe wycenia się w sposób
następujący:
1) Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) wycenia się w wysokości ogółu
kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
2) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy
umorzeniowe i z tytułu trwałej utraty wartości. Do kosztów wytworzenia środków trwałych
nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przez jednostkę
przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargu,
ogłoszeń i innych. Cena nabycia lub kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie i
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmuje ogół dotyczących
danej inwestycji kosztów poniesionych przez jednostkę od dnia rozpoczęcia budowy, w
tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy
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oraz koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi
różnice kursowe minus przychody z tego tytułu. Wycena może zawierać aktualizację
wyceny. Cena nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych oraz środków
trwałych obejmuje wszystkie koszty dotyczące danej inwestycji, poniesione przez
jednostkę w czasie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dni, na który został sporządzony
bilans lub do dnia przyjęcia do używania powstałych w wyniku inwestycji środków
trwałych;
3) Środki trwałe, towary i materiały otrzymane od innych jednostek nieodpłatnie lub w
formie darowizny wycenia się według wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości
określonej na podstawie decyzji właściwego organu. Wartość rynkowa określana jest na
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i
gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia (tzw. wartość godziwa). Do bilansu
wartość środków trwałych przyjmowana jest w wysokości netto tj. po pomniejszeniu o
wartość umorzenia obliczonego za cały okres od początku użytkowania środka trwałego;
4) Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej
jednostkową wartość 500 zł, a nieprzekraczającej górnej wartości 10 000 zł. Ujmowane są
one w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia i odnoszone bezpośrednio
w koszty, w korespondencji z kontem niskocenne środki trwałe.
5) Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) składników
aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu
lub wytworzenia.
6) Krajowe środki pieniężne (złote polskie) wycenia i ujmuje się w księgach rachunkowych
w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się na bieżąco w
księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej przez bank na złote polskie
według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług
jednostka korzysta. Transakcje dokonywane w walutach obcych są przeliczane na złote
zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego
1992r.
7) Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku księguje się w księgach
rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstawaniu (art. 28 ust. 11 pkt.
2 Ustawy o rachunkowości.)
8) Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez
względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12
miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem
VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi
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odsetkami z zachowaniem ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu
o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy
odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec roku,
według zasad obowiązujących na dzień bilansowy (jak w pkt. e)
Niewielkie salda należności w kwocie do wysokości nieprzekraczającej kosztów listu
poleconego podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne lub finansowe.
9) Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w
okresie dłuższym niż 1 rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie zapłaty tj. łącznie
z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość
zgodnie z zasadą ostrożności.
10) Instrumenty finansowe wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o
rachunkowości. Fundacja rezygnuje ze stosowania zasad wynikających z rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
11) Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny
nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo
według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został
określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje
aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.
12) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, to koszty już poniesione, lecz dotyczące
przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je w wartości nominalnej.
13) Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, to rezerwy na koszty przyszłych okresów.
14) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z
odsetkami naliczonymi przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te
ujmowane są w księgach w ciężar kosztów finansowych
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec roku,
według zasad obowiązujących na dzień bilansowy (jak w pkt. e).
15) Zobowiązania finansowe, pożyczki wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o
narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.
16) Fundusze, wycenia się w wg wartości określonej w statucie powiększone o ewentualne
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dopłaty.
- Przyjęte zasady dokonywania odpisów umorzeniowych.
Dla środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 zł Fundacja stosuje liniową metodę
amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady,
stawki i okres amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka
trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje zgodnie z planem
amortyzacyjnym poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym przyjęto środek do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie
wartości początkowej z wartością odpisów amortyzacyjnych, lub w którym środek trwały
został przeznaczony do likwidacji, sprzedany lub stwierdzono jego niedobór. Pozostałe
środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej jednostkową wartość 500 zł, a
nieprzekraczającej górnej wartości 10 000,00 zł (niskocenne) umarza się w 100% w
miesiącu przyjęcia do używania.
Ustalenia wyniku finansowego:
Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji, Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej oraz
działalności odpłatnej pożytku publicznego. Rozpoczęcie prowadzenia działalności
gospodarczej możliwe jest po dokonaniu stosownych zmian w statucie. W Fundacji, wynik
ustalany jest na koncie 860 „Wynik finansowy”. Saldo Wn oznacza stratę, saldo Ma – zysk.
Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego. Oprócz ogólnego
wyniku na działalności statutowej, stanowiącego różnicę pomiędzy przychodami a
kosztami statutowymi, oblicza i prezentuje przychody, koszty i wyniki każdej z
prowadzonych form działalności oddzielnie. Wynik finansowy na działalności statutowej
stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami statutowymi.
Na wynik finansowy na działalności statutowej składa się:
– wynik finansowy na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (konta 500 koszty
statutowe, oraz 550 koszty rodzajowe versus konto przychody statutowe 700)
– wynik finansowy na pozostałej działalności statutowej
Na wynik finansowy brutto stowarzyszenia składają się:
– wynik finansowy działalności statutowej
– minus koszty administracyjne (koszty ogólnego zarządu)
– plus pozostałe przychody
– minus pozostałe koszty
– plus przychody finansowe
– minus koszty finansowe.
Dodatnią różnicę stowarzyszenie może zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.
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Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie załącznikiem nr 6 Ustawy o
rachunkowości na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2
Ustawy o rachunkowości. Dane liczbowe zapewniają porównywalność danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone w języku polskim i w walucie
polskiej. Dane liczbowe wykazano w rzeczywistych wartościach, bez zaokrągleń do tysięcy
złotych.

Data sporządzenia: 2021-03-31
Data zatwierdzenia:
Cezary Piech

Tomasz Makaruk

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

)81'$&-$:&=(ĝ1,$.52'=,&(52'=,&20
02-972 WARSZAWA
UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA 2A 71
0000191989

BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2020-01-01

2020-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

254 692,99

436 406,31

0,00

0,00

930,17

81 106,68

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

253 762,82

355 299,63

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

2 579 239,72

2 869 872,51

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

0,00

1 750,95

III.

Inwestycje krótkoterminowe

2 575 121,62

2 860 108,56

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

4 118,10

8 013,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

2 833 932,71

3 306 278,82

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

2 784 403,69

3 224 118,46

I.

Fundusz statutowy

2 375 488,02

2 784 403,69

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

408 915,67

439 714,77

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

49 529,02

82 160,36

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

49 529,02

82 160,36

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

2 833 932,71

3 306 278,82

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia:

Cezary Piech

Tomasz Makaruk

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

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

Druk: NIW-CRSO

)81'$&-$:&=(ĝ1,$.52'=,&(52'=,&20
02-972 WARSZAWA
UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA 2A 71
0000191989

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

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

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

2 569 658,88

2 471 135,56

I.

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

2 565 313,88

2 471 135,56

II.

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

0,00

0,00

III.

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

4 345,00

0,00

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

1 928 311,53

1 837 887,22

I.

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

1 710 058,49

1 518 399,50

II.

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

0,00

0,00

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

218 253,04

319 487,72

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

641 347,35

633 248,34

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

246 369,61

241 792,54

H.

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

394 977,74

391 455,80

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

317,50

38 255,13

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

270,38

463,53

K.

Przychody finansowe

14 116,13

10 684,75

L.

Koszty finansowe

225,32

217,38

M.

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

408 915,67

439 714,77

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

408 915,67

439 714,77

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia:

Cezary Piech

Tomasz Makaruk

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

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

Druk: NIW-CRSO

Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Brak danych.
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
Brak danych.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Noty poniżej:

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
Przychody statutowe Fundacji
Składki członkowskie
Darowizny/Sponsoring
Darowizny/Sponsoring - rzeczowe
Przychody z 1%
Prowizja od darowizn celowych
Darowizny celowe
Darowizny celowe - rzeczowe
Zbiórka publiczna
Akcje charytatywne
Razem

Bieżący rok obrotowy

Pozostałe przychody Fundacji
Przychody finansowe (przychody z tytułu odsetek od lokat)
Pozostałe przychody operacyjne
Razem

Bieżący rok obrotowy
10 684,75
38 255,13
48 939,88

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego nie wystąpiły.

Druk: NIW-CRSO

182 201,06
18 518,44
1 908 221,72
19 968,87
312 799,65

29 425,82
2 471 135,56

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty statutowe Fundacji
Koszty działalności statutowej
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych - sfinansowane z 1%
Koszty realizacji zadań statutowych - z dofinansowań
Koszty realizacji zadań statutowych - z dofinansowań
Koszty realizacji zadań statutowych - z dofinansowań - sfinansowane z 1%
Koszty statutowe funkcjonowania
Koszty statutowe funkcjonowania
Koszty statutowe funkcjonowania - sfinansowane z 1%

Bieżący rok obrotowy
1 518 399,50
188 782,29
1 329 617,21
0,00

Koszty administracyjne
Koszty administracyjne
Koszty administracyjne - sfinansowane z 1%
Razem

241 792,54
29 059,18
212 733,36
2 079 679,76

Koszty ogółem - sfinansowane z 1%

1 812 926,24

Koszty statutowe funkcjonowania w rozbiciu rodzajowym
Zużycie materiałów i energii
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Usługi obce
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Podatki i opłaty skarbowe, notarialne
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Wynagrodzenia
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Świadczenia na rzecz pracowników
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Amortyzacja
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Podatki i opłaty
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Inne
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Razem

Bieżący rok obrotowy
3 930,00
3 930,00

Koszty administracyjne w rozbiciu rodzajowym
Zużycie materiałów i energii
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Usługi obce
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Podatki i opłaty skarbowe, notarialne

Bieżący rok obrotowy
6 226,19
2 861,38
3 364,81
86 123,68
71 287,90
14 835,78
1 495,80

Druk: NIW-CRSO

319 487,72
48 912,05
270 575,67

132 053,56
103 628,01
28 425,55
168,17
168,17
144 180,98
144 180,98
10 679,27
10 679,27
23 340,04
4 821,60
18 518,44
0,00

5 135,70
3 335,81
1 799,89
319 487,72

Sfinansowane
Sfinansowane zz 1%
pozostałych źródeł
Wynagrodzenia

117,00
478,80
131 802,35

Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Świadczenia na rzecz pracowników
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Amortyzacja
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Pozostałe koszty
Sfinansowane z 1%
Sfinansowane z pozostałych źródeł
Razem

131 802,35

Pozostałe koszty Fundacji
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Razem

Bieżący rok obrotowy
217,38
463,53
680,91

0,00

10 886,15
4 162,66
6 723,49
5 258,37
1 140,27
4 118,10
241 792,54

Koszty realizacji działań odpłatnej pożytku publicznego nie wystąpiły.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W roku obrotowym 2020 Fundacja na mocy uchwały zwiększyła Fundusz statutowy o zysk za poprzedni rok obrotowy. Fundusz został zwiększony o kwotę 408 915,67 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
Zarząd informuje, że środki otrzymane z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. zostały zagospodarowane w 2020 r. (a także w okresie od
01.01.2021 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. 18.03.2020) w następujący sposób:
1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego (za lata 2012 - 2019): 2 877 413,72 zł.
2. Środki z 1% za 2019 r. otrzymane w okresie sprawozdawczym: 1 908 221,72 zł.
3. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 812 926,24 zł.
4. Środki z 1% za 2019 r. przeksięgowane na subkonta w 2020 r.: 1 554 732,38 zł.
5. Środki z 1% za 2020 r. przeksięgowane na subkonta od 01.01 - 31.03.2021 r.: 0,00 zł.
6. Środki przekazane na rachunek bankowy rodziców: 0,00 zł.
7. Środki na rachunku głównym Fundacji: 1 650 331,16 zł.
8. Środki z tytułu 1% pozostałe do rozliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych: 2 972 709,20 zł.
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
Nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2021-03-31
Data zatwierdzenia:
Cezary Piech

Tomasz Makaruk

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

Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2020

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

&hE:Ηt_E/<ZK/ZK/KDΗ

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina WARSZAWA

Ulica UL. PRYMASA AUGUSTA Nr domu 2A
HLONDA

Nr lokalu 71

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđtZ^t

Kod pocztowy 02-972

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail
tomasz.makaruk@wczesniak.pl

POLSKA

Województwo

Strona www www.wczesniak.pl

2004-02-24

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2010-05-04

01572136300000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Powiat WARSZAWA

Poczta WARSZAWA

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

5. Numer REGON

MAZOWIECKIE

6. Numer KRS

0000191989

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Tomasz Makaruk

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Anna Serafin

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ<ŽŵŝƐũŝ
Nadzoru

TAK

WĂǁĞų'ĂůŝŷƐŬŝ

ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝEĂĚǌŽƌƵ

NIE

TAK

;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

Wpisany do KRS

1

Celem statutowym Fundacji jest:

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ͲĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌƌŽĚǌŝŶǇ͕ŵĂĐŝĞƌǌǇŷƐƚǁĂŝƌŽĚǌŝĐŝĞůƐƚǁĂǁƌŽĚǌŝŶĂĐŚ͕
ǁŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĞĐŝƵƌŽĚǌŝųǇƐŝħũĂŬŽǁĐǌĞƑŶŝĂŬŝ͕ƚũ͘ƉƌǌĞĚƵƉųǇǁĞŵ36.
ƚǇŐŽĚŶŝĂĐŝČǏǇ͖
ƉŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵhƐƚĂǁǇŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., kierowana do
ƌŽĚǌŝŶǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͖
ͲǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞƌŽĚǌŝĐſǁǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͖
ͲĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĂŶĂƌǌĞĐǌƌŽĚǌŝŶǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͖ƵĚǌŝĞůĂŶŝĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŽǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂĐŚŬŽďŝĞƚŽŵǁĐŝČǏǇ͕ƌŽĚǌŝĐŽŵǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁůƵď
ŝŶŶǇŵŽƐŽďŽŵǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇŵƚČƚĞŵĂƚǇŬČ͖
ͲǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷǌŵŝĞƌǌĂũČĐǇĐŚĚŽƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĂǁŝĞĚǌǇŽ
ǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂĐŚ͖
ͲƚǁŽƌǌĞŶŝĞƉůĂƚĨŽƌŵǇƐųƵǏČĐĞũǁǇŵŝĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝƉŽŵŝħĚǌǇƌŽĚǌŝĐĂŵŝ
ǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͘

&ƵŶĚĂĐũĂƌĞĂůŝǌƵũĞƐǁĞĐĞůĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞǁƐǌǇƐƚŬŝŵŝĚŽƐƚħƉŶǇŵŝƑƌŽĚŬĂŵŝ͕ǁ
ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƉƌǌĞǌ͗
ͲŝŶŝĐũŽǁĂŶŝĞ͕ƵųĂƚǁŝĂŶŝĞŬŽŶƚĂŬƚſǁƌŽĚǌŝĐſǁǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͕
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ͲƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĞƚƌĞƑĐŝǌĂǁĂƌƚǇĐŚŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ
www.wczesniak.pl,
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ ͲĚƌƵŬŽǁĂŶŝĞƉŽƌĂĚŶŝŬſǁĚůĂƌŽĚǌŝĐſǁǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͕
ͲƉƌŽŐƌĂŵŬŽŶƚĂŬƚŽǁĂŶŝĂƌŽĚǌŝĐſǁǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁͣMentor͕͟
podstawie statutu organizacji)
ͲǁǇƌĂǏĂŶŝĞŽƉŝŶŝŝǁƐƉƌĂǁĂĐŚŝƐƚŽƚŶǇĐŚĚůĂ&ƵŶĚĂĐũŝ͕
ͲǁƐƉſųƉƌĂĐħǌƉŽŬƌĞǁŶǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ͕
ͲŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ƐǌŬŽůĞŷ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕ƐĞŵŝŶĂƌŝſǁŝƐƉŽƚŬĂŷ
dyskusyjnych,
ͲĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĞĚƵŬĂĐǇũŶČǁƐǌŬŽųĂĐŚƌŽĚǌĞŶŝĂ͕
ͲĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇĚĂǁŶŝĐǌČ͕
ͲƚųƵŵĂĐǌĞŶŝĞƉƵďůŝŬĂĐũŝŽďĐŽũħǌǇĐǌŶǇĐŚ͕
ͲĚŽƌĂĚǌƚǁŽƌŽĚǌŝĐŽŵǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͕
ͲĚǇƐƚƌǇďƵĐũħƑƌŽĚŬſǁƉŝĞůħŐŶĂĐǇũŶǇĐŚŝŚŝŐŝĞŶŝĐǌŶǇĐŚĚůĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͘
'ƌŽŵĂĚǌČĐŝƌŽǌĚǇƐƉŽŶŽǁƵũČĐŶĂĐĞůĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞƑƌŽĚŬŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞ
;ǌųŽƚſǁŬŽǁĞŝĚĞǁŝǌŽǁĞͿŽƌĂǌƑƌŽĚŬŝƌǌĞĐǌŽǁĞƉŽĐŚŽĚǌČĐĞǌĚĂƌŽǁŝǌŶ
ŽƌĂǌƑƌŽĚŬŝǌ1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
WƌŽǁĂĚǌČĐŽĚƉųĂƚŶČŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁ
zakresie, o którym mowa w pkt 1. i 2. niniejszego paragrafu;
WƌǌĞǌƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞĂŬĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁ
statutowych.
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
Strona www.wczesniak.pl i fanpage Fundacji na www.facebook.pl/wczesniak
W roku 2020&ƵŶĚĂĐũĂŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂųĂƉƌĂĐĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞǌĂƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵƐƚƌŽŶǇǁǁǁ͘ǁĐǌĞƐŶŝĂŬ͘Ɖů͕ŬƚſƌĂũĞƐƚƐŬŝĞƌŽǁĂŶĂĚŽ
ƌŽĚǌŝĐſǁǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͕ǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐŬŽŵƉůĞŬƐŽǁǇǌĂŬƌĞƐǁŝĞĚǌǇŶŝĞǌďħĚŶĞũƌŽĚǌŝĐŽŵĚǌŝĞĐŝƉƌǌĞĚǁĐǌĞƑŶŝĞƵƌŽĚǌŽŶǇĐŚŽƌĂǌ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƵĚǌŝĞůĂŶǇŵǁƐƉĂƌĐŝƵƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħ;ƉŽŵŽĐĨŝŶĂŶƐŽǁĂ͕ƐƵďŬŽŶƚĂ͕ǁǇƉŽǏǇĐǌĂůŶŝĂƐƉƌǌħƚƵ͕ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞ
ͣEŝĞǌďħĚŶŝŬĂƌŽĚǌŝĐĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂ͟Ϳ͘^ƚƌŽŶĂŽĨĞƌƵũĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŶĂƚĞŵĂƚƉŝĞůħŐŶĂĐũŝ͕ƌŽǌǁŽũƵŽƌĂǌŽƉŝĞŬŝŶĂĚĚǌŝĞđŵŝ
urodzonymi przed 36͘ƚǇŐŽĚŶŝĞŵĐŝČǏǇ͘^ƚƌŽŶĂǁǁǁ͘ǁĐǌĞƐŶŝĂŬ͘ƉůũĞƐƚũĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞƉŽƌƚĂůĞŵƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇŵǁǌĂũĞŵŶǇ
ŬŽŶƚĂŬƚƉŽŵŝħĚǌǇƌŽĚǌŝĐĂŵŝǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͕ǁǇŵŝĂŶħĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷŝǁŝĞĚǌǇǌǌĂŬƌĞƐƵǁĐǌĞƑŶŝĂĐƚǁĂ͘EĂƐƚƌŽŶŝĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶĞƐČ
ŶĂďŝĞǏČĐŽŝŶĨŽƌŵĂĐũĞƉŽũĂǁŝĂũČĐĞƐŝħǁŵĞĚŝĂĐŚ;ƉƌǌĞĚƌƵŬŝͿƉŽƑǁŝħĐŽŶĞƚĞŵĂƚǇĐĞǁĐǌĞƑŶŝĂĐƚǁĂ͕ŶĂŬƚſƌǇĐŚƉƵďůŝŬĂĐũħŶĂ
ƐƚƌŽŶŝĞ&ƵŶĚĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂǌŐŽĚħƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǁǇĚĂǁŶŝĐƚǁ͘ǁǁǁ͘ǁĐǌĞƐŶŝĂŬ͘ƉůũĞƐƚĞŶĐǇŬůŽƉĞĚŝČǁŝĞĚǌǇĚůĂƌŽĚǌŝĐſǁĚǌŝĞĐŝ
ƉƌǌĞĚǁĐǌĞƑŶŝĞƵƌŽĚǌŽŶǇĐŚ͘
ĞǌƉųĂƚŶĞŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞĚůĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ
W sierpniu 2020ƌ͘ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂůŝƑŵǇ31ďĞǌƉųĂƚŶǇĐŚŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝĚůĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁǌĞƐƉĞĐũĂůŝƐƚĂŵŝĞŶƚƌƵŵ/ŶƚĞŶƐǇǁŶĞũdĞƌĂƉŝŝ
KůŝŶĞŬǁtĂƌƐǌĂǁŝĞ͗ƌĞŚĂďŝůŝƚĂŶƚĂŵŝ͕ƚĞƌĂƉĞƵƚĂŵŝƌħŬŝ͕ůŽŐŽƉĞĚĂŵŝŝŶĞƵƌŽůŽŐŽƉĞĚĂŵŝ͘ŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝŵŽŐůŝƐŬŽƌǌǇƐƚĂđ
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WŽĚŽƉŝĞĐǌŶŝ&ƵŶĚĂĐũŝtĐǌĞƑŶŝĂŬŽƌĂǌŽƐŽďǇ͕ŬƚſƌĞǌŐųŽƐŝųǇƐŝħǁŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝŶĂŽŐųŽƐǌĞŶŝĞǌĂŵŝĞƐǌĐǌŽŶĞŶĂƐƚƌŽŶŝĞŽƌĂǌ
&ĂĐĞďŽŽŬƵ&ƵŶĚĂĐũŝtĐǌĞƑŶŝĂŬ͘
KďĐŚŽĚǇ_ǁŝĂƚŽǁĞŐŽŶŝĂtĐǌĞƑŶŝĂŬĂʹ17.11.2020 r.
ǌŝĞƐŝČƚĞŽďĐŚŽĚǇ_ǁŝĂƚŽǁĞŐŽŶŝĂtĐǌĞƑŶŝĂŬĂŽďĨŝƚŽǁĂųǇǁƐǌĞƌĞŐǁǇĚĂƌǌĞŷǁĐĂųĞũWŽůƐĐĞ͘ŽŬĂǌũŝ_ǁŝĂƚŽǁĞŐŽŶŝĂ
tĐǌĞƑŶŝĂŬĂǁ2020ƌŽŬƵ&ƵŶĚĂĐũĂtĐǌĞƑŶŝĂŬǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŵĂƌŬČWĂŵƉĞƌƐŽƌĂǌĂƌƚǇƐƚĂŵŝ͗EĂƚĂůŝČ<ƵŬƵůƐŬČ͕:ŽĂŶŶČ<ƵůŝŐ͕
/ŐŽƌĞŵ,ĞƌďƵƚĞŵǌƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂŬĂŵƉĂŶŝħͣ_ƉŝĞǁĂũŵǇƌĂǌĞŵǁĐǌĞƑŶŝĂŬŽŵ͕͟ŬƚſƌĞũĞĨĞŬƚĞŵďǇųĂŬŽųǇƐĂŶŬĂĚůĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ
ƵĚŽƐƚħƉŶŝŽŶĂŶĂŬĂŶĂůĞzŽƵdƵďĞ͘ĞůĞŵŬĂŵƉĂŶŝŝďǇųŽǌǁƌſĐĞŶŝĞƵǁĂŐŝŶĂƌŽǌǁſũƐųƵĐŚƵĚǌŝĞĐŝƵƌŽĚǌŽŶǇĐŚƉƌǌĞĚǁĐǌĞƑŶŝĞ
ŽƌĂǌǁĂƌƚŽƑđƐŶƵǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͘17 listopada 2020ŽĚďǇųĂƐŝħƌſǁŶŝĞǏďĞǌƉųĂƚŶĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĂŽŶͲůŝŶĞĚůĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĂƉƌǌĞǌŵĂƌŬħĂďǇ^ĞŶƐĞƐƉƌǌǇƵĚǌŝĂůĞ&ƵŶĚĂĐũŝtĐǌĞƑŶŝĂŬ͘WŽĚĐǌĂƐŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝƌŽĚǌŝĐĞŵŝĞůŝŽŬĂǌũħǁǇƐųƵĐŚĂđ
ƉƌĞůĞŬĐũŝŽƌĂǌǌĂĚĂđƉǇƚĂŶŝĂƐƉĞĐũĂůŝƐƚŽŵ͗ŶĞŽŶĂƚŽůŽǏĐĞ͕ĚŽƌĂĚĐǌǇŶŝůĂŬƚĂĐǇũŶĞũ͕ĨŝǌũŽƚĞƌĂƉĞƵƚĐĞ͕ƉĞĚĂŐŽǏĐĞ͕ƉƐǇĐŚŽůŽǏĐĞŝ
ƉƌĂǁŶŝĐǌĐĞ͘WƌǌǇƚĞũŽŬĂǌũŝƚƌǁĂųĂĂŬĐũĂdĂƌŐŝĚůĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂʹǌŬƚſƌǇĐŚĐǌħƑđĚŽĐŚŽĚƵǌŽƐƚĂųĂƉƌǌĞŬĂǌĂŶĂ&ƵŶĚĂĐũŝtĐǌĞƑŶŝĂŬ
ŶĂǁƐƉĂƌĐŝĞůĞĐǌĞŶŝĂŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͘:ĂŬĐŽƌŽŬƵ͕&ƵŶĚĂĐũĂtĐǌĞƑŶŝĂŬǌĂĐŚħĐĂųĂĚŽƉŽĚƑǁŝĞƚůĞŶŝĂǁƚǇŵĚŶŝƵ
ďƵĚǇŶŬſǁŝǁĂǏŶǇĐŚŵŝĞũƐĐŶĂĨŝŽůĞƚŽǁŽ͘ƵǁĂŐŝŶĂǌĂůĞĐĂŶǇĚǇƐƚĂŶƐƐƉŽųĞĐǌŶǇŶŝĞďǇųǇŵŽǏůŝǁĞůŝĐǌŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂƌŽĚǌŝĐſǁŝ
ĚǌŝĞĐŝŶĂŽĚĚǌŝĂųĂĐŚŽƌĂǌǁŐƌƵƉĂĐŚǁƐƉĂƌĐŝĂ͘&ŝŽůĞƚŽǁǇŬŽůŽƌ͕ŬƚſƌǇǌĂŐŽƑĐŝųǁǁŝĞůƵŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝĂĐŚWŽůƐŬŝ͕ƉŽǌǁŽůŝųŶĂ
ŶĂŐųŽƑŶŝĞŶŝĞƉƌŽďůĞŵſǁǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁŝĚĂǁĂųǁƐƉĂƌĐŝĞƌŽĚǌŝĐŽŵǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͘
Poradnik ͣEŝĞǌďħĚŶŝŬƌŽĚǌŝĐĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂ͟
W 2020ƌ͘ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂůŝƑŵǇƉƌǌĞŬĂǌǇǁĂŶŝĞƌŽĚǌŝĐŽŵďĞǌƉųĂƚŶĞŐŽͣEŝĞǌďħĚŶŝŬĂƌŽĚǌŝĐĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂ͘͟VI wydanie
ͣEŝĞǌďħĚŶŝŬĂ͙͟ƌŽĚǌŝĐĞŵŽŐůŝŽƚƌǌǇŵĂđǁĨŽƌŵŝĞƉĂƉŝĞƌŽǁĞũŶĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĞďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǁ&ƵŶĚĂĐũŝŽƌĂǌǁƐǌƉŝƚĂůĂĐŚǌ
ŽĚĚǌŝĂųĂŵŝŶĞŽŶĂƚŽůŽŐŝĐǌŶǇŵŝ͘WŽƌĂĚŶŝŬũĞƐƚƚĂŬǏĞĚŽƐƚħƉŶǇǁĨŽƌŵŝĞĞͲďŽŽŬĂŽŶůŝŶĞŶĂƐƚƌŽŶŝĞǁǁǁ͘ǁĐǌĞƐŶŝĂŬ͘ƉůͬŶŝĞǌďĞĚŶŝŬ͘
W 2020ƌ͘ƌŽǌƉŽĐǌħůŝƑŵǇƌſǁŶŝĞǏƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞǁĞƌƐũŝĚǍǁŝħŬŽǁĞũĂƌƚǇŬƵųſǁĚůĂƌŽĚǌŝĐſǁ͘WŝĞƌǁƐǌĞǌŶŝĐŚƐČĚŽƐƚħƉŶĞŶĂ
ƐƚƌŽŶŝĞŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁĐǌĞƐŶŝĂŬ͘ƉůͬƐůƵĐŚĂũͲŽŶůŝŶĞͬ͘WƌǌĞŬĂǌĂůŝƑŵǇųČĐǌŶŝĞƉƌĂǁŝĞ5000 egzemplarzy papierowych, e-book na stronie
ďǇųĐǌǇƚĂŶǇ5273ƌĂǌǇ͕ĂƌƚǇŬƵųǇŽĚƐųƵĐŚŝǁĂŶĞŽŶůŝŶĞʹ200 razy. Poradnik jest kompendium wiedzy dla rodziców, którzy po raz
ƉŝĞƌǁƐǌǇǌĞƚŬŶħůŝƐŝħǌƉƌǌĞĚǁĐǌĞƐŶǇŵŶĂƌŽĚǌĞŶŝĞŵƐǁŽũĞŐŽĚǌŝĞĐŬĂ͘tƐǌǇƐƚŬŝĞĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁĞǁǇĚĂŶŝĂĐŝĞƐǌǇųǇƐŝħ
ogromnym zainteresowaniem. ͣEŝĞǌďħĚŶŝŬ͙͟ƉŽŵĂŐĂƌŽĚǌŝĐŽŵǌƌŽǌƵŵŝĞđƐǇƚƵĂĐũħ͕ǁŬƚſƌĞũƐŝħǌŶĂůĞǍůŝ͕ƉŽĚĂŶĞƐČǁŶŝŵ
ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƌĂǌǍƌſĚųĂ͕ŐĚǌŝĞŵŽǏŶĂǌŶĂůĞǍđǁŝħĐĞũƉŽƌĂĚ
tǇƉŽǏǇĐǌĂůŶŝĂƐƉƌǌħƚƵĚůĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ
tƌĂŵĂĐŚƐǁŽũĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ&ƵŶĚĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝƌſǁŶŝĞǏďĞǌƉųĂƚŶČǁǇƉŽǏǇĐǌĂůŶŝħƐƉƌǌħƚƵ͕ǌŬƚſƌĞŐŽŵŽŐČŬŽƌǌǇƐƚĂđƌŽĚǌŝĐĞ
ǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͘tǇƉŽǏǇĐǌĂůŶŝĂŶĂĚǌŝĞŷ31.12.2020ƌ͘ĚǇƐƉŽŶŽǁĂųĂ͗ŵŽŶŝƚŽƌĂŵŝŽĚĚĞĐŚƵ;ĂďǇƐĞŶƐĞʹ89 szt., Snuza Hero ʹ7
szt., Owlet Smart Sock ʹ1Ɛǌƚ͘Ϳ͕ŶŝĂŶŝČĞůĞŬƚƌŽŶŝĐǌŶČʹ1 szt., laktatorami (Medela Symphony ʹ2 szt., Medela Mini Electric ʹ5
szt., Canpol Babies Easy Start ʹ5 szt., Medela Swing Maxi ʹ6Ɛǌƚ͘Ϳ͕ǁĂŐČŶŝĞŵŽǁůħĐČ;ďĂŬƵƐĂďǇʹ5 szt., Baby Ono ʹ21 szt.,
Savea ʹ6 szt., Adler ʹ1 szt., Mebby ʹ1 szt.), sterylizatorami butelek (Avent ʹ2 szt., Chicco ʹ2Ɛǌƚ͘Ϳ͕ŬŽųǇƐŬĂŵŝDĞŵŽůĂʹ4 szt.
ŽƌĂǌŬƐŝČǏŬĂŵŝͣtĐǌĞƑŶŝĂŬ͘WŝĞƌǁƐǌĞ6ůĂƚǏǇĐŝĂ͟ʹ15Ɛǌƚ͘KŬƌĞƐǁǇƉŽǏǇĐǌĞŶŝĂƐƉƌǌħƚƵũĞƐƚŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶŝĞƵǌŐĂĚŶŝĂŶǇ͕
standardowo jest to okres 6-12ŵŝĞƐŝħĐǇǌŵŽǏůŝǁŽƑĐŝČƉƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĂƚĞŐŽĐǌĂƐƵ͕ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŬƐŝČǏĞŬǁǇƉŽǏǇĐǌĞŶŝĞŵŽǏůŝǁĞ
jest na 3ŵŝĞƐŝČĐĞ͘
Prowadzenie subkont bankowych
W 2020ƌ͘ǌĂųŽǏŽŶŽ25 subkont dla w sumie 30ƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ&ƵŶĚĂĐũŝŽƌĂǌƉƌǌĞĚųƵǏŽŶŽ158ƵŵſǁŽƵĚŽƐƚħƉŶŝĞŶŝĞƐƵďŬŽŶƚĂ
(w dniu 31.12.2020). Od lipca 2011ƌ͘ƉƌǌǇƌĂĐŚƵŶŬƵŽŐſůŶǇŵ&ƵŶĚĂĐũŝƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇŵǁWĞŬĂŽ^͕ŽĚĚǌŝĂųǁWŝĂƐĞĐǌŶŝĞŽŶƌ28
1240 6351 1111 0000 4811 2608, Fundacja prowadzi indywidualne subkonta (rachunki pomocnicze do rachunku ogólnego)
ƉƌǌǇƉŝƐĂŶĞĚŽƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĚǌŝĞĐŝ͕ŬƚſƌĞƐČǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂŵŝŝŬƚſƌǇĐŚƌŽĚǌŝĐĞǁǇƌĂǌŝůŝĐŚħđǌĂųŽǏĞŶŝĂƐƵďŬŽŶƚĂĚůĂĚǌŝĞĐŬĂǁ
ĐĞůƵǌďŝĞƌĂŶŝĂƉŝĞŶŝħĚǌǇǌ1%ƉŽĚĂƚŬƵƉƌǌĞŬĂǌǇǁĂŶĞŐŽŶĂĚĂŶĞĚǌŝĞĐŬŽƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁŽƌĂǌǌĚĂƌŽǁŝǌŶƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
ǁƉųĂĐĂŶǇĐŚďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽŶĂƌĂĐŚƵŶĞŬƐƵďŬŽŶƚĂĚĂŶĞŐŽĚǌŝĞĐŬĂ͘<ĂǏĚǇƌŽĚǌŝĐ͕ŬƚſƌǇĐŚĐĞǌĂųŽǏǇđƐƵďŬŽŶƚŽƉƌǌǇƌĂĐŚƵŶŬƵ
&ƵŶĚĂĐũŝ͕ŵƵƐŝƉŽĚƉŝƐĂđƵŵŽǁħŽƐƵďŬŽŶƚŽŽƌĂǌĚŽųČĐǌǇđĚŽŶŝĞũŶŝĞǌďħĚŶĞĚŽŬƵŵĞŶƚǇƐƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞũĞŐŽƚŽǏƐĂŵŽƑđ
;ŬƐĞƌŽŬŽƉŝĞĚŽǁŽĚſǁŽƐŽďŝƐƚǇĐŚƌŽĚǌŝĐſǁͬŽƉŝĞŬƵŶſǁƉƌĂǁŶǇĐŚͿŽƌĂǌŵĞĚǇĐǌŶĞĚǌŝĞĐŬĂ͕ǌŬƚſƌǇĐŚǁǇŶŝŬĂ͕ǏĞĚǌŝĞĐŬŽ
ƵƌŽĚǌŝųŽƐŝħũĂŬŽǁĐǌĞƑŶŝĂŬŝǁĐǌĂƐŝĞƉŽďǇƚƵǁƐǌƉŝƚĂůƵ;ǁǇƉŝƐǌĞƐǌƉŝƚĂůĂͿ͕ĂƚĂŬǏĞƉŽǁǇũƑĐŝƵǌĞƐǌƉŝƚĂůĂĐŚŽƌƵũĞŶĂĐŚŽƌŽďǇ
ďħĚČĐĞŬŽŶƐĞŬǁĞŶĐũČǁĐǌĞƑŶŝĞũƐǌĞŐŽƉŽƌŽĚƵůƵďƚĞǏǁǇŵĂŐĂƐƚĂųĞũƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝŝŬŽŶƚƌŽůŝƵƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁǁĐĞůƵǁƐƉĂƌĐŝĂũĞŐŽ
ƌŽǌǁŽũƵƚĂŬ͕ĂďǇǌĐǌĂƐĞŵŵŽŐųŽĚŽŐŽŶŝđƐǁŽŝĐŚƌſǁŝĞƑŶŝŬſǁ;ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũĂŵĞĚǇĐǌŶĂǌŽƑƌŽĚŬſǁŝŽĚƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĞĐŬŽƵĐǌħƐǌĐǌĂŶĂǁŝǌǇƚǇŝŬŽŶƚƌŽůĞͿ͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Druk: NIW-CRSO
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Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

50000

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

Osoby prawne

0

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

brak

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĞũ

Druk: NIW-CRSO

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

/ŶŝĐũŽǁĂŶŝĞ͕ƵųĂƚǁŝĂŶŝĞŬŽŶƚĂŬƚſǁƌŽĚǌŝĐſǁ
ǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͘tƐŝĞƌƉŶŝƵϮϬϮϬƌ͘
ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂůŝƑŵǇϯϭďĞǌƉųĂƚŶǇĐŚŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝĚůĂ
ǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁǌĞƐƉĞĐũĂůŝƐƚĂŵŝĞŶƚƌƵŵ
Intensywnej Terapii Olinek w Warszawie:
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂŶƚĂŵŝ͕ƚĞƌĂƉĞƵƚĂŵŝƌħŬŝ͕ůŽŐŽƉĞĚĂŵŝŝ
ŶĞƵƌŽůŽŐŽƉĞĚĂŵŝ͘ŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝŵŽŐůŝƐŬŽƌǌǇƐƚĂđ
WŽĚŽƉŝĞĐǌŶŝ&ƵŶĚĂĐũŝtĐǌĞƑŶŝĂŬŽƌĂǌŽƐŽďǇ͕
ŬƚſƌĞǌŐųŽƐŝųǇƐŝħǁŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝŶĂŽŐųŽƐǌĞŶŝĞ
zamieszczone na stronie oraz Facebooku
&ƵŶĚĂĐũŝtĐǌĞƑŶŝĂŬ͘tϮϬϮϬƌ͘ǌĂųŽǏŽŶŽϮϱ
subkont dla w sumie 30 podopiecznych Fundacji
ŽƌĂǌƉƌǌĞĚųƵǏŽŶŽϭϱϴƵŵſǁŽƵĚŽƐƚħƉŶŝĞŶŝĞ
94.99.Z
subkonta (w dniu 31.12.2020). Od lipca 2011 r.
przy rachunku ogólnym Fundacji prowadzonym
ǁWĞŬĂŽ^͕ŽĚĚǌŝĂųǁWŝĂƐĞĐǌŶŝĞŽŶƌϮϴϭϮϰϬ
6351 1111 0000 4811 2608, Fundacja prowadzi
indywidualne subkonta (rachunki pomocnicze
do rachunku ogólnego) przypisane do
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĚǌŝĞĐŝ͕ŬƚſƌĞƐČǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂŵŝŝ
ŬƚſƌǇĐŚƌŽĚǌŝĐĞǁǇƌĂǌŝůŝĐŚħđǌĂųŽǏĞŶŝĂƐƵďŬŽŶƚĂ
ĚůĂĚǌŝĞĐŬĂǁĐĞůƵǌďŝĞƌĂŶŝĂƉŝĞŶŝħĚǌǇǌϭй
podatku przekazywanego na dane dziecko przez
ƉŽĚĂƚŶŝŬſǁŽƌĂǌǌĚĂƌŽǁŝǌŶƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
ǁƉųĂĐĂŶǇĐŚďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽŶĂƌĂĐŚƵŶĞŬƐƵďŬŽŶƚĂ
danego dziecka.

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

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

4

2

3

ochrona i promocja zdrowia

Drukowanie poradników dla rodziców
ǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͘t2020ƌ͘ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂůŝƑŵǇ
ƉƌǌĞŬĂǌǇǁĂŶŝĞƌŽĚǌŝĐŽŵďĞǌƉųĂƚŶĞŐŽ
ͣEŝĞǌďħĚŶŝŬĂƌŽĚǌŝĐĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂ͘͟VI wydanie
ͣEŝĞǌďħĚŶŝŬĂ͙͟ƌŽĚǌŝĐĞŵŽŐůŝŽƚƌǌǇŵĂđǁ
ĨŽƌŵŝĞƉĂƉŝĞƌŽǁĞũŶĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĞďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ
ǁ&ƵŶĚĂĐũŝŽƌĂǌǁƐǌƉŝƚĂůĂĐŚǌŽĚĚǌŝĂųĂŵŝ
ŶĞŽŶĂƚŽůŽŐŝĐǌŶǇŵŝ͘WŽƌĂĚŶŝŬũĞƐƚƚĂŬǏĞ
ĚŽƐƚħƉŶǇǁĨŽƌŵŝĞĞͲďŽŽŬĂŽŶůŝŶĞŶĂƐƚƌŽŶŝĞ
www.wczesniak.pl/niezbednik. W 2020 r.
ƌŽǌƉŽĐǌħůŝƑŵǇƌſǁŶŝĞǏƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝĞǁĞƌƐũŝ
ĚǍǁŝħŬŽǁĞũĂƌƚǇŬƵųſǁĚůĂƌŽĚǌŝĐſǁ͘WŝĞƌǁƐǌĞǌ
ŶŝĐŚƐČĚŽƐƚħƉŶĞŶĂƐƚƌŽŶŝĞ
https://wczesniak.pl/sluchaj-online/.
18.12.Z
WƌǌĞŬĂǌĂůŝƑŵǇųČĐǌŶŝĞƉƌĂǁŝĞ5000 egzemplarzy
ƉĂƉŝĞƌŽǁǇĐŚ͕ĞͲďŽŽŬŶĂƐƚƌŽŶŝĞďǇųĐǌǇƚĂŶǇ
5273ƌĂǌǇ͕ĂƌƚǇŬƵųǇŽĚƐųƵĐŚŝǁĂŶĞŽŶůŝŶĞʹ200
razy.
Poradnik jest kompendium wiedzy dla rodziców,
ŬƚſƌǌǇƉŽƌĂǌƉŝĞƌǁƐǌǇǌĞƚŬŶħůŝƐŝħǌ
przedwczesnym narodzeniem swojego dziecka.
tƐǌǇƐƚŬŝĞĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁĞǁǇĚĂŶŝĂĐŝĞƐǌǇųǇƐŝħ
ogromnym zainteresowaniem. ͣEŝĞǌďħĚŶŝŬ͙͟
ƉŽŵĂŐĂƌŽĚǌŝĐŽŵǌƌŽǌƵŵŝĞđƐǇƚƵĂĐũħ͕ǁŬƚſƌĞũ
ƐŝħǌŶĂůĞǍůŝ͕ƉŽĚĂŶĞƐČǁŶŝŵŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƌĂǌǍƌſĚųĂ͕ŐĚǌŝĞŵŽǏŶĂǌŶĂůĞǍđ
ǁŝħĐĞũƉŽƌĂĚ͘

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌƌŽĚǌŝŶǇ͕
ŵĂĐŝĞƌǌǇŷƐƚǁĂ͕ƌŽĚǌŝĐŝĞůƐƚǁĂ͕
upowszechnianie i ochrony praw
dziecka

hĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĞƚƌĞƑĐŝǌĂǁĂƌƚǇĐŚŶĂƐƚƌŽŶŝĞ
wczesniak.pl W roku 2020 Fundacja
ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂųĂƉƌĂĐĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞǌĂ
ƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵƐƚƌŽŶǇǁǁǁ͘ǁĐǌĞƐŶŝĂŬ͘Ɖů͕ŬƚſƌĂ
ũĞƐƚƐŬŝĞƌŽǁĂŶĂĚŽƌŽĚǌŝĐſǁǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͕
ǌĂƉĞǁŶŝĂũČĐŬŽŵƉůĞŬƐŽǁǇǌĂŬƌĞƐǁŝĞĚǌǇ
ŶŝĞǌďħĚŶĞũƌŽĚǌŝĐŽŵĚǌŝĞĐŝƉƌǌĞĚǁĐǌĞƑŶŝĞ
urodzonych oraz informacje o udzielanym
ǁƐƉĂƌĐŝƵƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħ;ƉŽŵŽĐĨŝŶĂŶƐŽǁĂ͕
ƐƵďŬŽŶƚĂ͕ǁǇƉŽǏǇĐǌĂůŶŝĂƐƉƌǌħƚƵ͕ƉƌǌĞŬĂǌĂŶŝĞ
ͣEŝĞǌďħĚŶŝŬĂƌŽĚǌŝĐĂǁĐǌĞƑŶŝĂŬĂ͟Ϳ͘
^ƚƌŽŶĂŽĨĞƌƵũĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŶĂƚĞŵĂƚƉŝĞůħŐŶĂĐũŝ͕
ƌŽǌǁŽũƵŽƌĂǌŽƉŝĞŬŝŶĂĚĚǌŝĞđŵŝƵƌŽĚǌŽŶǇŵŝ
63.12.Z
przed 36͘ƚǇŐŽĚŶŝĞŵĐŝČǏǇ͘^ƚƌŽŶĂ
ǁǁǁ͘ǁĐǌĞƐŶŝĂŬ͘ƉůũĞƐƚũĞĚŶŽĐǌĞƑŶŝĞƉŽƌƚĂůĞŵ
ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐǇŵǁǌĂũĞŵŶǇŬŽŶƚĂŬƚƉŽŵŝħĚǌǇ
ƌŽĚǌŝĐĂŵŝǁĐǌĞƑŶŝĂŬſǁ͕ǁǇŵŝĂŶħĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷŝ
ǁŝĞĚǌǇǌǌĂŬƌĞƐƵǁĐǌĞƑŶŝĂĐƚǁĂ͘EĂƐƚƌŽŶŝĞ
ƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶĞƐČŶĂďŝĞǏČĐŽŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ
ƉŽũĂǁŝĂũČĐĞƐŝħǁŵĞĚŝĂĐŚ;ƉƌǌĞĚƌƵŬŝͿ
ƉŽƑǁŝħĐŽŶĞƚĞŵĂƚǇĐĞǁĐǌĞƑŶŝĂĐƚǁĂ͕ŶĂŬƚſƌǇĐŚ
ƉƵďůŝŬĂĐũħŶĂƐƚƌŽŶŝĞ&ƵŶĚĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂǌŐŽĚħ
poszczególnych wydawnictw. www.wczesniak.pl
ũĞƐƚĞŶĐǇŬůŽƉĞĚŝČǁŝĞĚǌǇĚůĂƌŽĚǌŝĐſǁĚǌŝĞĐŝ
ƉƌǌĞĚǁĐǌĞƑŶŝĞƵƌŽĚǌŽŶǇĐŚ͘

ϭϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

Druk: NIW-CRSO

5

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

Lp.

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

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

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
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϮϱϮϬϬϳϱ͕ϰϰǌų
Ϯϰϳϭϭϯϱ͕ϱϲǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

ϭϬϲϴϰ͕ϳϱǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϯϴϮϱϱ͕ϭϯǌų

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

w
tym:

ϭϵϬϴϮϮϭ͕ϳϮǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

Druk: NIW-CRSO

ϰϴϴϮϯϳ͕ϭϲǌų

6

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϭϵϮϭϴϵ͕ϰϵǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϮϲϲϲϮϭ͕ϴϱǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϮϵϰϮϱ͕ϴϮǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϭϮϯϲϭϲ͕ϱϲǌų

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

Ϯϴϳϳϰϭϯ͕ϳϮǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϭϴϭϮϵϮϲ͕Ϯϰǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 <ŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϯϮϵϲϭϳ͕Ϯϭǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 tƐƉĂƌĐŝĞ:ĂŶĂDĂůŝŷƐŬŝĞŐŽ

ϯϴϱϮϰ͕ϭϯǌų

2 Wsparcie Karoliny Borowskiej

ϯϯϳϭϵ͕ϰϮǌų

3 Wsparcie Mileny Roguckiej

Ϯϴϵϵϯ͕ϰϳǌų

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϮϬϴϬϯϲϬ͕ϲϳǌų

ϭϴϭϮϵϮϲ͕Ϯϰǌų

ϭϱϭϴϯϵϵ͕ϱϬǌų

ϭϯϮϵϲϭϳ͕Ϯϭǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

Druk: NIW-CRSO

Ϯϭϳ͕ϯϴǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱϲϭϳϰϯ͕ϳϵǌų

ϰϴϯϯϬϵ͕Ϭϯǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų
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ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϵϱϮϳϯϲ͕Ϭϲǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϴϯϱϰϲ͕ϬϬǌų

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

3 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

Druk: NIW-CRSO

2,25 etatów
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ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

2 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

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

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

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
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
- nagrody

w
tym:

- premie
ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á

ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

]á

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

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝ
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]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

Druk: NIW-CRSO

Nazwa organu

Kwota
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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 organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO

dr Tomasz Makaruk

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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