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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

1͘ĞůĂŵŝ&ƵŶĚĂĐũŝƐČ͗
1ͿƉƌǌǇĐǌǇŶŝĞŶŝĞƐŝħĚŽƌŽǌǁŽũƵĞŬƐƉĞƌǇŵĞŶƚĂůŶǇĐŚŵĞƚŽĚĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕
ƉŽųČĐǌŽŶǇĐŚǌďĂĚĂŶŝĂŵŝŶĂƵŬŽǁǇŵŝ͕ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŶĂƉŽŐƌĂŶŝĐǌƵ
ŚƵŵĂŶŝƐƚǇŬŝ͕ŶĂƵŬƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌǇĐŚ͕
2) wspieranie powstawania i rozwoju jednostek edukacyjnych i naukowoďĂĚĂǁĐǌǇĐŚ͕ĨƵŶŬĐũŽŶƵũČĐǇĐŚǁƚǇĐŚĚǌŝĞĚǌŝŶĂĐŚ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝǁ
Uniwersytecie Warszawskim,.
2͘&ƵŶĚĂĐũĂŵŽǏĞƐĂŵĂůƵďǁĞǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌŝŶŶǇŵŝũĞĚŶŽƐƚŬĂŵŝůƵď
ŽƐŽďĂŵŝƉƌŽǁĂĚǌŝđǁƐǌĞůŬČŝŶŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽƌĂǌǁǇŬŽŶǇǁĂđǁƐǌĞůŬŝĞ
ŝŶŶĞĐǌǇŶŶŽƑĐŝ͕ũĂŬŝĞƐČŬŽŶŝĞĐǌŶĞ͕ƉŽǏǇƚĞĐǌŶĞ͕ŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞůƵďǁųĂƑĐŝǁĞ
ǁƌĂŵĂĐŚĚČǏĞŶŝĂĚŽŽƐŝČŐŶŝħĐŝĂŝƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĂĐĞůſǁ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁ
ust.1.
3͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđ&ƵŶĚĂĐũŝŶŝĞďħĚǌŝĞǁǏĂĚŶǇŵƐƚŽƉŶŝƵĚŽƚǇĐǌǇųĂĚǌŝĂųĂŷ
ƉƌŽƉĂŐĂŶĚŽǁǇĐŚ͕ĐǌǇŝŶŶǇĐŚĨŽƌŵǁƉųǇǁĂŶŝĂŶĂƵƐƚĂǁŽĚĂǁƐƚǁŽ͕ŶŝĞ
ďħĚǌŝĞƚĞǏ&ƵŶĚĂĐũĂƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųĂĂŶŝŝŶƚĞƌǁĞŶŝŽǁĂųĂ;ǁƚǇŵ͗ǁƌĂŵĂĐŚ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁǇĚĂǁŶŝĐǌĞũ͕ĐǌǇĚǇƐƚƌǇďƵĐũŝŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷͿǁǏĂĚŶǇĐŚ
kampaniach politycznych na rzecz jakiegokolwiek kandydata, ani przeciw
takiemu kandydatowi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ
podstawie statutu organizacji)
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&ƵŶĚĂĐũĂƌĞĂůŝǌƵũĞƐǁŽũĞĐĞůĞǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƉŽƉƌǌĞǌ͗
1ͿƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞŝƉŽƉƵůĂƌǇǌĂĐũħŶŽǁǇĐŚŵĞƚŽĚĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕
ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŵĂũČĐǇĐŚĐŚĂƌĂŬƚĞƌĞŬƐƉĞƌǇŵĞŶƚĂůŶǇ͕ǁĚǌŝĞĚǌŝŶĂĐŚ
ŚƵŵĂŶŝƐƚǇŬŝ͕ŶĂƵŬƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌǇĐŚ͖
2) udzielanie osobom lub jednostkom edukacyjno-badawczym pomocy
ĨŝŶĂŶƐŽǁĞũ͕ƌǌĞĐǌŽǁĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶĞũůƵďŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶĞũ͕ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĞũ
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞǌĂũħđǌǌĂƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞŵŵĞƚŽĚĞŬƐƉĞƌǇŵĞŶƚĂůŶǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞ
ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĞũƉƌǌǇƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁǇĐŚƉƌŽŐƌĂŵſǁĚŽŶŽǁǇĐŚ
wymogów metodologicznych;
3ͿƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞŝƉŽƉƵůĂƌǇǌĂĐũħĚŽƌŽďŬƵŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽŝƚƌĂĚǇĐũŝ
ŶĂƌŽĚſǁ͕ŬƚſƌĞǏǇųǇŶĂƚĞƌĞŶĂĐŚǁŽŬſųDŽƌǌĂ_ƌſĚǌŝĞŵŶĞŐŽŽƌĂǌǁ
ƵƌŽƉŝĞ_ƌŽĚŬŽǁĞũŝtƐĐŚŽĚŶŝĞũ͖
4) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej organizacyjnej lub
intelektualnej osobom lub jednostkom edukacyjno-badawczym,
ƉƌĂŐŶČĐǇŵǌĚŽďǇđůƵďƉŽŐųħďŝđǁŝĞĚǌħŽũħǌǇŬĂĐŚŬƵůƚƵƌǌĞ͕ƐǌƚƵĐĞ͕
ĚŽƌŽďŬƵƚĞĐŚŶŝĐǌŶǇŵŝŵǇƑůŝŚƵŵĂŶŝƐƚǇĐǌŶĞũ͕ƐƉŽųĞĐǌŶĞũŝƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌĞũ͕
ĞƚǇĐĞ͕ŶĂƵĐĞ͕ƉƌĂǁŽĚĂǁƐƚǁŝĞŝƚƌĂĚǇĐũĂĐŚůƵĚſǁŝŶĂƌŽĚſǁƑǁŝĂƚĂ
ĂŶƚǇĐǌŶĞŐŽŝĞƌǇŶŽǁŽǏǇƚŶĞũ͘<ƚſƌĞǏǇųǇŝǏǇũČŶĂƚĞƌĞŶĂĐŚǁŽŬſųDŽƌǌĂ
_ƌſĚǌŝĞŵŶĞŐŽŽƌĂǌƵƌŽƉŝĞ_ƌŽĚŬŽǁĞũŝtƐĐŚŽĚŶŝĞũ͕ĂƚĂŬǏĞ
ƉƌǌǇĐǌǇŶŝĂũČĐǇŵƐŝħĚŽǌĂĐŚŽǁĂŶŝĂĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂŬƵůƚƵƌǇŚĞůůĞŷƐŬŝĞũŝ
ųĂĐŝŷƐŬŝĞũ͖
5ͿĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝũĞĚŶŽƐƚĞŬďĂĚĂǁĐǌǇĐŚŝĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚǁ
ƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŶĂůĞǏČĐǇĐŚĚŽhŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚƵtĂƌƐǌĂǁƐŬŝĞŐŽ͕ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁ
ĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞŚƵŵĂŶŝƐƚǇŬŝ͕ŶĂƵŬƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌǇĐŚ͕ƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŶŝĞ
ƚǇŵũĞĚŶŽƐƚŬŽŵŶŽǁǇĐŚƉƌŽŐƌĂŵſǁĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞ
ƉƌǌĞŬĂǌǇǁĂŶŝĞƐƉƌǌħƚƵ͕ŶŝĞǌďħĚŶĞŐŽĚŽƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂǌĂũħđĚǇĚĂŬƚǇĐǌŶǇĐŚ
ŝďĂĚĂŷŶĂƵŬŽǁǇĐŚ͕ǁĞĚůĞƚǇĐŚƉƌŽŐƌĂŵſǁ͖
6ͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞƐƚƵĚŝſǁĚŽŬƚŽƌĂŶĐŬŝĐŚǌǁųĂƐǌĐǌĂŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞ
ŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇŵŝŵŝħĚǌǇŽďƐǌĂƌŽǁǇŵ͕ǁƚǇŵ͗ǁĨŽƌŵŝĞƐƚǇƉĞŶĚŝſǁ
doktorskich;
7ͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞďĂĚĂŷŽƌĂǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉŽĚƐƚĂǁ
ŚƵŵĂŶŝƐƚǇŬŝ͕ĂƚĂŬǏĞŶĂƵŬħũħǌǇŬſǁŶĂƌŽĚſǁďĂƐĞŶƵDŽƌǌĂ
_ƌſĚǌŝĞŵŶĞŐŽŽƌĂǌƵƌŽƉǇ_ƌŽĚŬŽǁĞũŝtƐĐŚŽĚŶŝĞũ;ƚĂŬͣmartwych͕͟jak i
ͣǏǇǁǇĐŚ͟Ϳ͕ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞŐƌĞŬŝŝųĂĐŝŶǇ͖
8) ustanowienie stypendiów i grantów naukowych dla studentów i
ŶĂƵŬŽǁĐſǁŬƐǌƚĂųĐČĐǇĐŚƐŝħůƵďƉŽĚĞũŵƵũČĐǇĐŚďĂĚĂŶŝĂŝĚŽƐŬŽŶĂůČĐǇĐŚ
ƐǁŽũĞƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵĐĞůŽŵ&ƵŶĚĂĐũŝŽƌĂǌ
ŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞƐųƵǏČĐǇĐŚŝŵƉƌĂŬƚǇŬŝƐƚĂǏǇ͖
9) organizowanie i wspieranie finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub
ŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶŝĞǁǇŵŝĂŶǇĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǌĂǁŽĚŽǁǇĐŚůƵďŶĂƵŬŽǁǇĐŚǁ
ĚǌŝĞĚǌŝŶĂĐŚǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌĐĞůĂŵŝŽďƌĂŶǇŵŝƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħ͖
10ͿƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞďĂĚĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞǌŐŽĚŶǇŵǌĐĞůĂŵŝ&ƵŶĚĂĐũŝ͖
11) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, paneli
ŝŝŶŶǇĐŚĨŽƌŵǁǇŵŝĂŶǇŵǇƑůŝ͕ĚŝĂůŽŐƵŝĞĚƵŬĂĐũŝ͖
12ͿǁƐƉſųƉƌĂĐħǌŽƐŽďĂŵŝŝŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝŬƌĂũŽǁǇŵŝŝǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇŵŝ
ƉƌŽǁĂĚǌČĐǇŵŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽďũħƚǇŵŝĐĞůĂŵŝ&ƵŶĚĂĐũŝ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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W roku 2020͕ƉŽĚŽďŶŝĞũĂŬǁůĂƚĂĐŚƵďŝĞŐųǇĐŚ͕&ƵŶĚĂĐũĂǁƐƉŝĞƌĂųĂĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƵŬŽǁĞŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞtǇĚǌŝĂųƵΗƌƚĞƐ>ŝďĞƌĂůĞƐΗ
hŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚƵtĂƌƐǌĂǁƐŬŝĞŐŽ͕ǁƚǇŵǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
ĂͿ<ŽůĞŐŝƵŵƌƚĞƐ>ŝďĞƌĂůĞƐ͕ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐƵũČĐŵ͘ŝŶ͘ǌĂũħĐŝĂĚǇĚĂŬƚǇĐǌŶĞ͕ǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂŶĂƵŬŽǁĞ͕ƉƵďůŝŬĂĐũĞ͕ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ
ŬŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌſǁŝŬŽŶƐƵůƚĂŶƚſǁƉƌŽŐƌĂŵŽǁǇĐŚ͕ƐƚǇƉĞŶĚŝĂŽƌĂǌǁƐƉſųƉƌĂĐħǌhŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚĞŵŽůƵŵďŝĂ͕ŽƉĂƌƚČŶĂƉŽƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵ
ŵŝħĚǌǇhŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚĞŵtĂƌƐǌĂǁƐŬŝŵĂhŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚĞŵŽůƵŵďŝĂ͘
b) Studia I stopnia na kierunku ͣAntropozoologia͟ ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǁƐƉſůŶŝĞƉƌǌĞǌtǇĚǌŝĂųͣArtes Liberales͕͟tǇĚǌŝĂųŝŽůŽŐŝŝŝ
tǇĚǌŝĂųWƐǇĐŚŽůŽŐŝŝhŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚƵtĂƌƐǌĂǁƐŬŝĞŐŽ͕ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐƵũČĐǌĂũħĐŝĂĚǇĚĂŬƚǇĐǌŶĞŽƌĂǌǁĂƌƐǌƚĂƚǇ͖
c) Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie ͣNatura-Kultura͕͟ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐƵũČĐŵ͘ŝŶ͘ǌĂũħĐŝĂĚǇĚĂŬƚǇĐǌŶĞ͕ƐƚǇƉĞŶĚŝĂ͕
wynagrodzenia kadry i konsultantów programu.
d) Studia I stopnia na kierunku ͣFilologia nowogrecka͕͟ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐƵũČĐŵ͘ŝŶ͘ǌĂũħĐŝĂĚǇĚĂŬƚǇĐǌŶĞŝǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂŬĂĚƌǇ
programu.
ĞͿ:ĞĚŶŽƐƚŬŝďĂĚĂǁĐǌĞtǇĚǌŝĂųƵͣArtes Liberales͕͟ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐƵũČĐĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƵŬŽǁĞŝƉƵďůŝŬĂĐũĞŬƐǌƚĂųƚƵũČĐĞŶŽǁĞŬŝĞƌƵŶŬŝ
edukacji uniwersyteckiej i pozaakademickiej:
KƑƌŽĚĞŬĂĚĂŷŶĂĚdƌĂĚǇĐũČŶƚǇĐǌŶČ;KdͿ͕>ĂďŽƌĂƚŽƌŝƵŵ/ŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇĐŚĂĚĂŷƌƚĞƐ>ŝďĞƌĂůĞƐ;>/>Ϳ͕ĞŶƚĞƌĨŽƌ
ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞŝŶƵůƚƵƌĂůŽŶƚŝŶƵŝƚǇ͕WƌĂĐŽǁŶŝħĚǇƚŽƌƐƚǁĂǍƌſĚĞųŝ,ƵŵĂŶŝƐƚǇŬŝǇĨƌŽǁĞũ͕>ĂďŽƌĂƚŽƌŝƵŵ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕
WƌĂĐŽǁŶŝħΗ,ƵŵĂŶŝǌŵ͘,ĞƌŵĞŶĞƵƚǇŬĂǁĂƌƚŽƑĐŝΗŽƌĂǌdŚĞůƵƐƚĞƌͣThe Past for the Present͟ʹInternational Research and
Educational Programme͘͟
ĨͿZĞĂůŝǌĂĐũħƉƌŽũĞŬƚſǁŶĂƵŬŽǁǇĐŚŝĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚŵ͘ŝŶ͗ͣ͘dĞĐŚŶŝŬĂŝƵƐƉŽųĞĐǌŶŝĞŶŝĞ͕ͣ͟Badanie kultury materialnej szympansów
ǁǁƐĐŚŽĚŶŝĞũZ<ŽŶŐĂ;ƉƌŽũĞŬƚƉƌǌǇƌŽĚŶŝĐǌŽͲŬƵůƚƵƌŽǁǇǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇǌĞƑƌŽĚŬſǁEĂƌŽĚŽǁĞŐŽĞŶƚƌƵŵEĂƵŬŝͿ͘
ŐͿtƌĂŵĂĐŚĂŬĂĚĞŵŝĐŬŝĞũǁƐƉſųƉƌĂĐǇŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũǁƐƉſųƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽŝǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŽƉƌŽŐƌĂŵDŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũ
^ǌŬŽųǇ,ƵŵĂŶŝƐƚǇĐǌŶĞũ;D^,Ϳ͕ǁƚǇŵǁƐƉŝĞƌĂŶŽƌĞĂůŝǌĂĐũħǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶĞŐŽƉƌǌĞǌtǇĚǌŝĂųͣArtes Liberales͟ ;ǌĞƑƌŽĚŬſǁ
DEŝ^tͿƉƌŽŐƌĂŵƵ/ŶŶŽǁĂĐǇũŶǇƵŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚŝƉƌǌǇǁſĚǌƚǁŽ͘&ĂǌĂs͗ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐǇũŶĞŝƌĞůĂĐũĞƵŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚͲƐǌŬŽųĂ͕
ƐŬŝĞƌŽǁĂŶĞŐŽĚŽƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůŝƵŬƌĂŝŷƐŬŝĞŐŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŶĂƵŬŽǁĞŐŽŽƌĂǌǌŝĂųĂůŶŽƑđWŽůƐŬŽͲ^ǇďĞƌǇũƐŬŝĞũ'ƌƵƉǇĂĚĂǁĐǌĞũ͘
tƐƉĂƌƚŽĨŝŶĂŶƐŽǁŽǁǇĚĂŶŝĞŬƐŝČǏĞŬƉŽǁƐƚĂųǇĐŚǁĞĨĞŬĐŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝǁǁ͘ƉƌŽŐƌĂŵſǁ͗
1) Chasing Mythical Beasts: The Reception of Ancient Monsters in Children͛s and Young Adults͛Culture, red. Katarzyna
Marciniak, w serii ͞Studien zur europäischen Kinder- und Jugendliteratur / Studies in European Children͛s and Young Adult
Literature͟ 8, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2020;
2) Obraz natury w kulturze intelektualnej, literackiej i artystycznej doby staropolskiej, red. Elwira Buszewicz, Justyna
ČďŬŽǁƐŬĂͲ<ƵũŬŽ͕ůĞŬƐĂŶĚƌĂ:ĂŬſďĐǌǇŬͲ'ŽůĂ͕ůŝŶĂEŽǁŝĐŬĂͲ:ĞǏŽǁĂ͕tǇĚĂǁŶŝĐƚǁĂht͕tĂƌƐǌĂǁĂ2020;
3) Ìnnovacìjnij unìversitet ì lìderstvo: proekt ì mìkroproekti - IV, [Innowacyjny uniwersytet i przywództwo] T.V. Fìnìkov, R.A.
^ƵĐŚĂƌƐŬŝ;ƌĞĚ͘Ϳ͕tǇĚǌŝĂųͣArtes Liberales͟ UW Warszawa 2020;
4) Ludwig W., Cicero͛s ͣDe officiis͟ in humanist school instruction: the ͣPhilologus incomparabilis͟ Hieronymus Wolf and his
great commentary (1563), seria ͣArtes Liberales Lectures͕͟t. 4͕tǇĚǌŝĂųͣArtes Liberales͟ UW, Warszawa 2020;
5) Takasaeva K., ˋ̵̨̼̭̦̱̦̦̌̌̌ʤ̨̦̜̱̌̔̔ರ̬̔ರ̦̦̾ʤ̜̼̣ಣ̯̱̬̱̱̦̱̣̬̼̜̼̼̯̌̐̌̌;ʰ̨̬̯̯̍̾ಫ̱̱̣̣̱̱̯̌Ϳ[Chyskhaan: The
>ŽƌĚŽĨƚŚĞŽůĚĂŶĚ'ůŽďĂůůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ;/ĐĞDĞůƚŝŶŐͿ͕tǇĚǌŝĂųͣArtes Liberales͟ UW, Warszawa 2020; [komiks]
6) Facing Challenges of Identification: Investigating Identities of Buryats and Their Neighbor Peoples, red. Kamil Wielecki, Ivan
Peshkov, seria ͣMonografie LIBAL͕͟t.3, Wydawnictwa UW, Warszawa 2020;
7) Wróbel S., An attentive university in the time of platform capitalism, seria ͣArtes Liberales Lectures͕͟t. 5͕tǇĚǌŝĂųͣArtes
Liberales͟ UW Warszawa 2020;
8ͿdůĂŚƚŽůŝǆĐŽƉŝŶĐĂǇŽƚů͘ƚůŝĂĐĂ͕'ƵĞƌƌĞƌŽ͕ƌĞĚ͘:ŽĂŶŶĂDĂƌǇŶŝĂŬŝ,ƵŵďĞƌƚŽ/ŐůĞƐŝĂƐdĞƉĞĐ͖ĚƌƵŐĂĞĚǇĐũĂ͕tǇĚǌŝĂųͣArtes
Liberales͟ UW, Warszawa 2020͖ƐųŽǁŶŝŬǁĂƌŝĂŶƚƵũħǌǇŬĂEĂŚƵĂƚůƵǏǇǁĂŶĞŐŽǁ'ƵĞƌƌĞƌŽ͖
9ͿtǇŵǇƐŝƂĞƌǇƑǇŬŽŵŝŬƐĂ͕ƌĞĚ͘DĂƌĐŝŶDĂũĞƌƐŬŝ͕tǇĚǌŝĂųͣArtes Liberales͟ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020
ƉŝĞƌǁƐǌǇŬŽŵŝŬƐǁũħǌǇŬƵǁŝůĂŵŽǁƐŬŝŵ͖
10Ϳ<ƌſůd͕͘DĞŶđųŝŬŬۊũƚ͕tǇĚǌŝĂųͣArtes Liberales͕͟tǇĚǌŝĂųͣArtes Liberales͟ UW, Warszawa 2020ƚŽŵŝŬƉŽĞǌũŝǁũħǌǇŬƵ
wilamowskim];
11Ϳʿ̨̡̡̨̨̡̛̬̪̞̼̦̹̼̯̼̪̬̼̬͕̏̔̌̏̌ƌĞĚ͘ĂƌďĂƌĂƵđĂŶĚŶŶĂDĂƑůĂŶĂ͕tǇĚǌŝĂų͞Artes Liberales͟ UW, Warszawa 2020
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
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Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

2100

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

Osoby prawne

1

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

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ŶĂƵŬĂ͕ƐǌŬŽůŶŝĐƚǁŽǁǇǏƐǌĞ͕
ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁǇĐŚŽǁĂŶŝĞ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

tƐƉŝĞƌĂŶŽĨŝŶĂŶƐŽǁŽĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƵŬŽǁĞŝ
ĞĚƵŬĂĐǇũŶĞtǇĚǌŝĂųƵͣArtes Liberales͟
hŶŝǁĞƌƐǇƚĞƚƵtĂƌƐǌĂǁƐŬŝĞŐŽ͕ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
a) Kolegium Artes Liberales b) Studia I stopnia
na kierunku ͣAntropozoologia͕͟prowadzone
ǁƐƉſůŶŝĞƉƌǌĞǌtǇĚǌŝĂųͣArtes Liberales͕͟
tǇĚǌŝĂųŝŽůŽŐŝŝŝtǇĚǌŝĂųWƐǇĐŚŽůŽŐŝŝhtĐͿ
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie ͣNaturaKultura͟ d) Studia I stopnia na kierunku
ͣFilologia nowogrecka͟ e) Jednostki badawcze
tǇĚǌŝĂųƵͣArtes Liberales͗͟KƑƌŽĚĞŬĂĚĂŷŶĂĚ
dƌĂĚǇĐũČŶƚǇĐǌŶČ͕>ĂďŽƌĂƚŽƌŝƵŵ
/ŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇĐŚĂĚĂŷƌƚĞƐ>ŝďĞƌĂůĞƐ͕
91.33.Z
Center for Research and Practice in Cultural
ŽŶƚŝŶƵŝƚǇ͕WƌĂĐŽǁŶŝħĚǇƚŽƌƐƚǁĂǍƌſĚĞųŝ
Humanistyki Cyfrowej, Laboratorium
>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕WƌĂĐŽǁŶŝħΗ,ƵŵĂŶŝǌŵ͘
,ĞƌŵĞŶĞƵƚǇŬĂǁĂƌƚŽƑĐŝΗŽƌĂǌdŚĞůƵƐƚĞƌͣThe
Past for the Present͟ʹInternational Research
and Educational Programme͟ ĨͿZĞĂůŝǌĂĐũħ
projektów naukowych i edukacyjnych g)
tƐƉſųƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽŝǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŽƉƌŽŐƌĂŵ
DŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũ^ǌŬŽųǇ,ƵŵĂŶŝƐƚǇĐǌŶĞũŽƌĂǌ
ǌŝĂųĂůŶŽƑđWŽůƐŬŽͲ^ǇďĞƌǇũƐŬŝĞũ'ƌƵƉǇĂĚĂǁĐǌĞũ
tƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŽǁǇĚĂŶŝĞϭϭƉƵďůŝŬĂĐũŝ
przygotowanych w ramach ww. programów

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

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-23
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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

ϮϭϬϱϰϵϰ͕ϳϱǌų
ϱϬϯϱ͕ϮϬǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

Ϯϱϭϴϱ͕ϱϰǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϮϬϳϱϮϳϰ͕Ϭϭǌų

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

w
tym:

ϱϬϯϱ͕ϮϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-23
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w
tym:

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϮϬϳϱϮϳϰ͕Ϭϭǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

Ϯϱϭϴϱ͕ϱϰǌų

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

ϮϬϲϬϵ͕ϭϴǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϮϭϬϰϳϰϭ͕ϴϮǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

ϯϮϳϯϭ͕ϴϭǌų
ϯϱϴϳϰϲ͕ϱϲǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϭϳϭϯϮϲϯ͕ϰϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-23

ϱϬϯϱ͕ϮϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
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ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

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

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

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

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

6 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

3,90 etatów

194 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-23
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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

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-23
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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
w
tym:

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

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

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-23
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝ
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]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^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-23

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

:]ZLą]NX]XWU]\PXMąFąVLĊSDQGHPLąVNDODG]LDáDOQRĞFL)XQGDFMLZURNXE\áDPQLHMV]DQLĪZODWDFK
SRSU]HGQLFK:V]F]HJyOQRĞFLRJUDQLF]RQD]RVWDáDLORĞüNRQIHUHQFMLQDXNRZ\FK=DSODQRZDQHZ\GDWNL)XQGDFMLQLH
]RVWDá\ZFDáRĞFL]UHDOL]RZDQHLQLHE\áRSRWU]HE\ÄFLąJQLĊFLD´nowych, przyrzeczonych dotacji z EF. Fundacja
SRVLDGDSá\QQRĞüILQDQVRZąLQLHZ\VWĊSXMH]DJURĪHQLHMHMXWUDW\8WU]\PXMąFDVLĊQLHSHZQRĞüFRGRF]DVXWUZDQLD
SDQGHPLLVSRZRGRZDáDĪHXVWDORQH]RVWDá\]()JáyZQ\PGDUF]\ĔFą)XQGDFMLQRZH]DVDG\SU]HND]\ZDQLD
ĞURGNyZQDG]LDáDOQRĞü:PLHMVFHGRW\FKF]DVRZ\FKZSá\ZyZGRWDFMLZZLĊNV]\FKNZRWDFKZRNUHVDFKURF]Q\FK
OXERNUHVRZRGáXĪV]\FKQLĪURNX]JRGQLRQRRGURNXÄFLąJQLHQLH´ĞURGNyZSRGNRQNUHWQH]DSRWU]HERZDQLHZ
RNUHVDFKSyáURF]Q\FKNZDUWDOQ\FK
/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Prof. dr hab. Jan Oskar Kieniewicz
GU0DULD3DVáR:LĞQLHZVND
Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-23
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Fundacja Instytut Artes Liberales

Sprawozdanie z badania
Niezależnego Biegłego
Rewidenta
Rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie zawiera 4 strony
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2020 r.

Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Zarządu i Rady Fundacji Instytut Artes Liberales
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Instytut Artes Liberales
(„Fundacja”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., rachunku zysków i strat , rachunku przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., oraz dodatkowych informacji i
objaśnień („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień
31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29
września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundację przepisami prawa oraz statutem
Fundacji;
• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. (KSB) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” –
t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej
opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie

sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Fundacji zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań
finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami
i Kodeksem IESBA.
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W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Fundacji zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych
rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji za sprawozdanie finansowe
Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Fundacji zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Fundację
przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną
aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Fundacji do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Fundacji, albo
zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Fundacji oraz Członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia
mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie
oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników
podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Fundacji ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Fundacji obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
•

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu,
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•

•
•

•

ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia
w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Fundacji;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Fundacji;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Fundacji zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Fundacji do kontynuacji
działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest
od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane
ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do
dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia
lub warunki mogą spowodować, że Fundacja zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Fundacji za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu Fundacji
Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Fundacji jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Fundacji
spełniało wymagania przewidziane w art. 23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 – „ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”).

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się
ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne
ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone
zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
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Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Fundacji:
•
•

zostało sporządzone zgodnie z art. 23 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Fundacji i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Kamil Walczuk.
Działający w imieniu Polskiej Grupy Audytorskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
z siedzibą w Warszawie (00-764) ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 44 wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 3887, w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie
finansowe.

.........................................................
Kamil Walczuk
Kluczowy biegły rewident
Nr w rejestrze 12616
Członek Zarządu Komplementariusza

..........................................................
Maciej Kozysa
Członek Zarządu Komplementariusza
Warszawa, 18 czerwca 2021 roku
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Fundacja "Instytut Artes Libarales"
00-378 Warszawa, ul. Jaracza 10/28
KRS: 0000145371; NIP: 5212729151

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacji „Instytut Artes Liberales” za rok 2020.

Firma, siedziba i adres;
numer KRS
Opis zmian w składzie
Zarządu Fundacji

Czas trwania działalności
jednostki
Okres objęty sprawozdaniem
finansowym
Kontynuacja działania

Przyjęte zasady (polityka)
rachunkowości.

Stosowane metody wyceny
aktywów i pasywów (także
amortyzacji)

Fundacja „Instytut Artes Liberales”
ul. Jaracza 10 lok. 28; 00-378 Warszawa;
KRS: 0000145371
Na dzień 31.12.2020 roku, oraz na dzień sporządzenia
sprawozdania finansowego
w skład Zarządu Fundacji wchodzili:
Prezes Zarządu – Prof. Jan Oskar Kieniewicz
Wiceprezes Zarządu – Dr Maria Pasło-Wiśniewska
Członek Zarządu – Ks Prof. Andrzej Szostek.
Jednostka działa bez ograniczenia terminu
Od dnia 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r.
Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu
zasady kontynuacji działania w dającej się przewidzieć
przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.
Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe według
wzoru określonego w załączniku nr 6 do Ustawy o
rachunkowości.
Fundacja rozpoznaje przychody z tytułu danego projektu
do wysokości kosztów poniesionych w danym roku
obrotowym. Nadwyżka wpływów nad kosztami projektu
w danym roku obrotowym nie stanowi przychodów i jest
wykazywana jako rozliczenia międzyokresowe
przychodów.
Fundacja wycenia aktywa i pasywa wg nw. zasad:
a. Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia
(lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne ustalane metodą liniową lub
dla środków trwałych o wartości poniżej 10 000 zł
jednorazowo w 100% w momencie wydania do
użytkowania.
b. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen
nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
c. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych nie
występują w ewidencji FIAL. Zakupione materiały
biurowe nie podlegają magazynowaniu;
przekazywane są do zużycia.
d. Należności wycenia się w kwocie wymaganej
zapłaty.
e. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej
zapłaty.
f. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe
aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości
nominalnej.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

Stan aktywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
186 965,92

179 278,44

0,00
186 965,92
0,00
0,00
0,00

0,00
179 278,44
0,00
0,00
0,00

6 181 576,62

4 118 118,28

0,00
1 889,77
6 179 686,85
0,00

0,00
1 663,53
4 116 454,75
0,00

0,00

0,00

6 368 542,54

4 297 396,72

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
1 546 585,44

1 547 338,37

1 667 759,36
0,00
-82 714,20
-38 459,72

1 667 759,36
0,00
-121 173,92
752,93

4 821 957,10

2 750 058,35

39 116,31
0,00
20 891,82
4 761 948,97

40 650,85
0,00
1 324,94
2 708 082,56

6 368 542,54

4 297 396,72

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowy

1

2

3

4

A.
I
II
III
B.
I
II
III
C.

D.
E.
F.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Przychody z pozostałej działalności
statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej
(A-B)
Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(D-E)

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(C+F-G)

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M-N)

O.

2 247 822,39

2 080 309,21

5 861,14

5 035,20

0,00

0,00

2 241 961,25
1 891 541,99

2 075 274,01
1 713 207,45

0,00

0,00

0,00
1 891 541,99

0,00
1 713 207,45

356 280,40

367 101,76

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

350 589,24

358 746,56

5 691,16

8 355,20

1 790,27
284,03

0,00
56,00

52 154,51
97 811,63

25 185,54
32 731,81

-38 459,72
0,00
-38 459,72

752,93
0,00
752,93

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
(Metoda pośrednia)

Wyszczególnienie

Przepływy środków pieniężnych z działalności
A. operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności
B. inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach:
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach:

2019

2020

1

2

-38 459,72

752,93

939 876,26

-2 089 167,90

9 884,80

7 687,48

-42 376,03

-25 182,87

0,00
-5 921,69
0,00
-821,55

0,00
1 534,54
0,00
226,24

16 807,48
962 303,25

-19 566,88
-2 053 866,41

0,00

0,00

901 416,54

-2 088 414,97

42 376,03

25 182,87

0,00

0,00

0,00

0,00

42 376,03

25 182,87

0,00
42 376,03
0,00
0,00

0,00
25 182,87
0,00
0,00

0,00

0,00

42 376,03
0,00
0,00

25 182,87
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności
C. finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z
tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/D. C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
E. w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w
G. tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00
0,00

0,00
0,00

42 376,03

25 182,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

943 792,57

-2 063 232,10

943 792,57

-2 063 232,10

-97 810,96

-22 953,33

5 235 894,28

6 179 686,85

6 179 686,85

4 116 454,75

Informacja dodatkowa do bilansu
Fundacji „Instytut Artes Liberales” za rok 2020.

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.
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych
w
bilansie.
Jedyne
zobowiązania
finansowe
organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach
i pasywach.
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.
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Na majątek organizacji składają się:
1) Aktywa trwałe:
a)

Środki trwałe w wysokości 179 278,44 zł. (netto).
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
Środki trwałe składają się głównie z mieszkania stanowiącego siedzibę
Fundacji o wartości netto 167 900,00 zł. na 31.12.2020 r.
Pozostałe środki trwałe stanowią komputery i inny drobny sprzęt.

2)

Aktywa obrotowe:
a) Należności krótkoterminowe w wysokości 1.663,53 zł.
Kontrahent

Zrzeszenie Transportu Prywatnego m. st.
Warszawy

Tytuł należności

kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy

INNOGY POLSKA S.A.

nadpłata z rozliczenia poboru energii
elektrycznej

RP GASTRO Sp. z o.o.

niezwrócona zaliczka na poczet usługi
gastronomicznej (niezrealizowanej z powodu
pandemii)

Minigrant –Głomska Magdalena
Razem

brak dokumentów rozliczenia wydatków w
ramach przyznanego minigrantu

Kwota

800,00
63,53
300,00

500,00
1 663,53

b) Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 4 116 454,75 zł.
w tym:

lp

Wyszczególnienie

Saldo na 31.12.2020

Saldo na 31.12.2019
Charakterystyka

A.

Inwestycje

1.

Kasa

2.

Rachunki bieżące

w
tym:

3.
w
tym:

4 116 454,75

6 179 686,85

-

środki wykorzystywane
w bieżącej działalności

-

4 116 454,75

3 131 833,82

15 1240 1053 1111 0010 5737 6924
(PLN)

964 986,40

3 027 900,74

32 1240 1053 1111 0010 5737 7006
(PLN)

4 336,02

4 516,02

59 1240 1053 1111 0010 5737 7208
(EUR)

121 118,02

99 417,06

98 1240 1053 1111 8116 5737 7035
(USD)

3 026 014,31

-

Lokaty bankowe

-

- śr.CAJEF

-

-

- śr.EXTENDING

-

952 480,86

lokata 1,32% do
07/01/2020

- śr.EXTENDING

-

952 480,86

lokata 1,32% do
07/01/2020

- śr.EXTENDING

-

1 142 891,31

lokata 1,32% do
07/01/2020

3 047 853,03

Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy
(w zł.):
Bilans 31.12.2019
EUR – 4,2585
USD – 3,7977
Bilans 31.12.2020
EUR – 4,6148
USD – 3,7584
3)

Pasywa:
1) Kapitał (fundusz) podstawowy w wysokości
w tym:
a) fundusz założycielski

=

b) fundusz statutowy

=

1.667.759,36 zł.
2.000 zł

1.665.759,36 zł.

2) Wynik finansowy (netto) za 2019 rok

=

3) Wynik finansowy za 2020 rok

=

4) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości

-38 459,72 zł.
752,93 zł.
41 975,79 zł.

w tym:
a) Zobowiązania krótkoterminowe

= 1 324,94 zł.

Tytuł zobowiązania

Kontrahent

Kwota

Zrzeszenie Transporu Prywatnego
m.st.Warszawy

transport osobowy (przejazdy
taksówkami)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

niedopłata skł.społ.za XII'2020
(um.zlec.-Olechowski Anna)

Rozrachunki z pracownikami

koszty zakwaterowania –Sokolov
Pavel

311,04
6,01
1 007,89

Razem

1 324,94

b) Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe

=

Tytuł zobowiązania

Kontrahent

Kwota

usługa doradztwa księgowego za
2020 r.(10.816 USD*3,7584 PLN)

Deloitte
Razem

5)

40 650,85
40 650,85

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 2 708 082,56 zł.

Wyszczególnienie

lp

A.

40 650,85 zł.

Przychody przyszłych
okresów

Wykorzystanie
w roku 2020

Zwiększenie w
roku 2020

Stan na
31.12.2020

4 761 948,97

2 071 774,01

17 907,60

2 708 082,56

4 501 075,28

2 029 567,67

0,00

2 471 507,61

Stan na
31.12.2019

1.

Projekty The Endeavor
Foundation

2.

greckie

180 423,94

24 009,95

0,00

156 413,99

3.

cypryjskie

62 253,36

0,00

17 907,60

80 160,96

4.

OSI

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Humboldt

18 196,39

18 196,39

0,00

0,00

6.

pozostałe

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.

lp

Kwota ujęta jako
zwiększenie
przychodów
przyszłych
okresów

Wykorzystanie
przychodów
przyszłych
okresów z lat
ubiegłych

Wyszczególnienie

Przychody w
2020 roku

Kwota
otrzymana w
2020 roku

Przychody

2 080 309,21

26 442,80

17 907,60

2 071 774,01

A.
I.

Przychody z pozostałej
działalności statutowej

2 075 274,01

21 407,60

17 907,60

2 071 774,01

1

Projekty The Endeavor
Foundation

2 029 567,67

0,00

0,00

2 029 567,67

2

greckie

24 009,95

0,00

0,00

24 009,95

3

cypryjskie

0,00

17 907,60

17 907,60

0,00

4

OSI

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Humboldt

18 196,39

0,00

0,00

18 196,39

6

Pozostałe (na cele statutowe
Fundacji-Wiśnicka-Tomalak.)

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

II.

Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

5 035,20

5 035,20

1

1% OPP

5 035,20

5 035,20

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.
w tym:
Koszty
poniesione w
2020 roku
(zespołu "5")

Amortyzacja

Zużycie
materiałów i
energii

Wynagrodzenia,
ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia

Pozostałe
koszty

2

3

4

5

6

7

Koszty

2 071 954,01

7 687,48

34 760,65

1 674 061,91

355 443,97

I.

Koszty nieodpłatnej
działalności statutowej

1 713 207,45

0,00

22 218,70

1 447 988,91

242 999,84

1

Projekty The Endeavor
Foundation

1 670 821,11

0,00

21 391,99

1 425 092,27

224 336,85

2.

greckie

24 009,95

0,00

826,71

22 896,64

286,60

3

cypryjskie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

OSI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

OSF 2016

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

6

Humboldt

18 196,39

0,00

0,00

0,00

18 196,39

7

Pozostałe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

Koszty administracyjne

358 746,56

7 687,48

12 541,95

226 073,00

112 444,13

lp

Wyszczególnienie

1

A.

6. Organizacja posiada status pożytku publicznego.
a. przychody z 1% podatku dochodowego wynosiły

=

5 035,20 zł.

b. koszty stanowiły kwotę

=

0,00 zł.

Zgromadzone środki z tytułu przychodów z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych, pozostają na rachunku bankowym i zostaną wydatkowane w 2021
roku na cele statutowe.

7. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.
1) Fundacja utrzymuje środki pieniężne na rachunkach bankowych zarówno
w PLN, jak i w walutach obcych.
2) W związku z utrzymującą się pandemią, skala działalności Fundacji w roku
2020 była mniejsza niż w latach poprzednich. W szczególności ograniczona
została ilość konferencji naukowych. Zaplanowane wydatki Fundacji nie zostały
w całości zrealizowane i nie było potrzeby „ciągnięcia” nowych, przyrzeczonych
dotacji z EF. Fundacja posiada płynność finansową i nie występuje zagrożenie
jej utraty. Utrzymująca się niepewność co do czasu trwania pandemii
spowodowała, że ustalone zostały z EF, głównym darczyńcą Fundacji, nowe
zasady przekazywania środków na działalność. W miejsce dotychczasowych
wpływów dotacji w większych kwotach, w okresach rocznych lub okresowo
dłuższych niż rok, uzgodniono od roku 2021 „ciągnienie” środków pod
konkretne zapotrzebowanie w okresach półrocznych/kwartalnych.
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