
BILANS

roku poprzedniego

0,00 0,00

II 0,00 0,00

0,000,00III

0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 6 286,50 417 369,17

Stan na koniec

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00

6 286,50II

III Inwestycje krótkoterminowe 0,00

Pozycja AKTYWA

1 2

A

IV

III

Pasywa razem 559 161,98 417 369,17

402 856,64 323 557,05

121 820,38 90 391,71

0,000,00

25 301,37 59 000,00

472 948,76549 978,39

II

I

B

IV

III

II

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

26 269,97 8 183,59

-64 763,18-18 086,38

0,00 0,00

1 000,001 000,00

9 183,59 -55 579,59

I

A

Pozycja

1 2

PASYWA Stan na koniec

roku poprzedniego

0,00

C 0,00 0,00

D 0,00 0,00

I 0,00

Alan Kryger

0,000,00IV

V

0,00

238 056,84

179 312,33

04-028 WARSZAWA
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 53 
0000197482

1. 0,00 179 312,33

2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0,00 0,00

Aktywa razem 6 286,50 417 369,17

IV 0,00 0,00

Data zatwierdzenia:2017-03-31
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Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

poprzedni rok

1 287 911,65 1 138 278,75

I. 1 287 911,65 1 138 278,75

1 138 278,751 287 911,651.

Stan zaPozycja Wyszczególnienie

1 2

dodatnia, zmniejszenie 

A.

Alan Kryger

ustawy

0,000,002.

04-028 WARSZAWA
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 53 
0000197482

a) Amortyzacja 612,99 0,00

gospodarczej

Data zatwierdzenia:2017-03-31

B.

15 768,76 17 652,49

I.

1.

1 394 307,95

1 394 307,95

1 394 307,95

1 270 353,90

1 270 353,90

1 270 353,90

0,000,00

307 820,51 307 440,44

2.

d)

b)

c)

a)

b)

Amortyzacja

c)

d)

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1 070 105,69 945 260,97

C. 95 612,15 71 978,79

D. 7 302,23 4 666,82

E. -18 086,38 -64 763,18

I. 0,00 0,00

II. 18 086,38 64 763,18
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FUNDACJA NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ   NIP:   526-275-14-83 
Al. Stanów Zjednoczonych 53     REGON: 015679187 
04-028 Warszawa       KRS:  0000197482 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

JEDNOSTKI MIKRO ZA 2016 ROK 
 

Informacje ogólne: 

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer 

we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji, 

Fundacja Normalna Przyszłość, Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa,  

KRS 0000197482 

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, 

Czas trwania fundacji jest nieograniczony  

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,  

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 2016.01.01 - 2016.12.31 

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z 

wyszczególnieniem wybranych uproszczeń, 

Fundacja Normalna Przyszłość stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane 

dla jednostek mikro:  

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny, 

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości. 

5) wskazanie, 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,  

Na dzień podpisania sprawozdania tj. 31 marca 2017 r. wiadomym jest że Fundacja nie 

będzie kontynuowała działalności na taką skalę jak w ostatnich trzech latach. Jest to 

spowodowane zakończeniem dwóch dużych projektów. Fundacja składa wnioski o 

dofinansowanie realizacji nowych projektów do różnych grantodawców (m. in. fundusze 

unijne, PFRON). Jednakże podjęcie ich realizacji uzależnione jest od uzyskania 

pozytywnej oceny tych wniosków dokonywanej przez instytucje grantodawcze.  

Fundacja „Normalna Przyszłość” od stycznia 2016 r. prowadziła działania 

fundraisingowe, których celem było pozyskanie środków na pokrycie części kosztów 

związanych z prowadzoną działalnością (wkłady własne do realizowanych projektów, 

część kosztów administracyjnych niemożliwych do sfinansowania ze środków 



Fundacja Normalna Przyszłość                       Sprawozdanie finansowe za 2016 rok                                          str. 2 

pozyskanych z dotacji). W ramach prowadzonych działań zebrano kwotę w wysokości 

48 186,49 zł. Kwota ta nie była wystarczająca do pokrycia wszystkich kosztów 

związanych z działalnością Fundacji. Na sfinansowanie pozostałej części kosztów 

Fundacja zaciągnęła w Funduszu PAFPIO pożyczkę w wysokości 50 000,00 złotych, 

która będzie spłacana do 15 maja 2018 r. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. (tj. na dzień 31.03.2017 r.) 

Fundacja posiada również zobowiązanie wobec PFRON w wysokości 116 273,31 

złotych. Kwota ta wynika z osiągnięcia znacznie mniejszych rezultatów merytorycznych 

w stosunku do zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu,  tzn. nie udało się 

nam wyrobić godzin wsparcia beneficjentów oraz ustalonych indywidualnie z 

beneficjentami IPD, mimo ogromnych starań poczynionvch przez cały zespół fundacji. 

Fundacja wydatkowała dotację zgodnie z warunkami umowy, a niewykorzystaną część 

dotacji zwróciła. Obarczanie fundacji kwotą ponad 116 tys. zł dodatkowym zwrotem jest 

sporym obciążeniem przekraczającym możliwości fundacji. Tym bardziej że Normalna 

Przyszłość nie prowadzi działalności gospodarczej i nie może zarabiać (np. w celu 

pozyskania środków na zwrot do PFRON). 

W dniu 03 marca 2017 r. Fundacja podpisała z PFRON ugodę, na mocy której spłata 

ww. zobowiązania została rozłożona na 20 rat płatnych co kwartał do dnia 28 lutego 

2022 r. 

W związku z istniejącymi ww. zobowiązaniami zarząd Fundacji musi przede wszystkim 

podjąć działania zmierzające do pozyskania środków na uregulowanie tych zobowiązań. 

Przy braku zdolności do pokrycia ww. zobowiązań niewskazane jest podejmowanie 

nowych zobowiązań, w szczególności projektów, w których istnieje konieczność 

zapewnienia wkładu własnego. 

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 

wyboru.  

Fundacja stosuje następujące metody wyceny: 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. 

Środki trwałe wycenia się według: cen nabycia (zakupu), kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe amortyzowane są według metody 

liniowej. 

Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty. 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu. 

Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty. 
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Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności wartość 

otrzymanych środków w części przypadającej na przyszłe okresy sprawozdawcze. 

Wynik finansowy podaje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy. 

 

Informacje uzupełniające do bilansu:  

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; 

wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, 

Nie dotyczy 

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 

oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 

wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, 

Nie dotyczy 

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:  

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów 

(akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też 

część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość 

księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również 

część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. 

Nie dotyczy 

 

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

 

Należności krótkoterminowe obejmują: 

Transza dotacji z tytułu realizowanego projektu 231.824,50 

Wpłacone kaucje        5.387,70 

Pozostałe należności                    844,64 

 

 

Inwestycje krótkoterminowe obejmują: 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych  179.312,33 
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Kapitał własny składa się z: 

Fundusz podstawowy                    1.000,00 

Wynik finansowe za rok obrotowy              -64.763,18 

Wynik finansowy z lat ubiegłych       8.183,59 

 

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania obejmują: 

Kredyty i pożyczki          59.000,00  

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego   38.827,59 

Niewypłacone wynagrodzenia                  36.216,25 

Zobowiązania z tytułu dostaw           8.930,53 

Pozostałe rozrachunki z pracownikami          6.386,85 

Pozostałe rozrachunki                 30,49 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów      323.557,05 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowi część dotacji która zostanie 

wykorzystana w kolejnym roku. Fundacja „Normalna Przyszłość” realizowała na dzień 

31.12.2016 r. realizowała dwa projekty, których realizacja trwa do 31 marca 2017 r. 

Zatem do tego czasu Fundacja wykorzysta  te środki, lub zwróci ich niewykorzystaną 

część. 

Pozostałe zobowiązania wynikają z bieżącej działalności fundacji. Ponieważ 

sprawozdanie zostało sporządzone na konkretny dzień 31.12.2016, płatności na 

przełomie roku, stanowią zobowiązanie ujmowane w bilansie. Nie były to zobowiązania 

przeterminowane, a ich zapłata nastąpiła w pierwszych miesiącach 2017 roku. 

 

 

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

 

Przychody uzyskane w 2016  

 Wyszczególnienie   Kwota  Udział 

 
  1 210 257,54     100,00% 

    Przychody statutowe    1 138 278,75     94,05% 

 Dotacje instytucji publicznych    1 077 230,86     
  Wpłaty 1 % podatku         12 861,40     
  Darowizny pieniężne osób fizycznych         46 186,49     
  Darowizny osób prawnych          2 000,00     
 

    Pozostałe przychody         71 978,79     5,95% 

 Refundacja wynagrodzeń SOD         69 484,50     
  Pozostałe          2 494,29     
  

 

6) informacje o strukturze kosztów 

Struktura poniesionych kosztów 2016  

 Koszty zadań statutowych    1 141 748,76     89,55% 
  Koszty administracyjne       128 605,14     10,09% 100,00% 

 - Zużycie materiałów i energii          2 326,46     
 

1,81% 
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 - Usługi obce         29 878,69     
 

23,23% 

 - Podatki i opłaty             150,00     
 

0,12% 

 - Wynagrodzenia         79 742,18     
 

62,01% 

 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia         16 507,81     
 

12,84% 

 - Amortyzacja                    -       
 

0,00% 

 - Pozostałe koszty                    -       
 

0,00% 

 Pozostałe koszty             856,07     0,07% 
  Koszty finansowe          3 810,75     0,30% 
 

     Suma kosztów    1 275 020,72     100,00% 
  

 

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji 

a) Zgodnie z informacjami podanymi w pkt 5 Działu Informacje ogólne niniejszego 

dokumentu Fundacja „Normalna Przyszłość” posiada zobowiązania z tytułu 

zaciągniętej pożyczki oraz z tytułu niedotrzymania warunków umowy z PFRON  w 

łącznej kwocie 166 273,31 złotych. Na dzień sporządzenia sprawozdania 

finansowego (tj. 31 marca 2017 r.) Fundacja nie posiadała środków na spłatę 

zobowiązań w całości. Spłata tych zobowiązań została rozłożona w czasie. Pomimo 

rozłożenia spłaty zobowiązań w czasie stanowią one bardzo duże obciążenie dla 

budżetu Fundacji. W związku z tym konieczne jest skoncentrowanie działań Fundacji 

w 2017 r. na pozyskaniu źródeł finansowania istniejących już zobowiązań. Dopiero 

po zapewnieniu tych środków możliwe będzie zaciąganie kolejnych zobowiązań 

związanych z realizacją zadań statutowych Fundacji. 

b) Fundacja „Normalna Przyszłość” od 2007 prowadzi subkonta wydzielone dla 

konkretnych osób z niepełnosprawnościami, na których gromadzone są środki na 

wsparcie tych osób (np. na leczenie, zakup mieszkania i przystosowanie go do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup samochodu przystosowanego do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja 

posiadała subkonta dla 4 osób niepełnosprawnych. Zgromadzone na nich środki w 

wysokości 50 426,72 złotych pochodziły z wpłat z tytułu 1 % podatku za lata 2010 – 

2015 deklarowanych przez podatników, którzy w swoich zeznaniach wskazywali 

Fundacji, że ich 1 % podatku ma zostać przeznaczony na wsparcie konkretnych 

osób, dla których zostały wydzielone subkonta. 

Z uwagi na niewystarczającą ilość środków własnych posiadanych przez Fundację, 

środki z subkont wydzielonych dla poszczególnych osób niepełnosprawnych zostały 

przesunięte na pokrycie części  kosztów działalności statutowej Fundacji (wkłady 

własne do projektów realizowanych przez Fundację.  

 

Warszawa dnia 31 marca 2017 
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…….……………………………            …………………………………. 

     (podpis księgowego)            (podpis kierownika jednostki) 

 



Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 

                    

za rok 2016

 (

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica AL. STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH

Nr domu 53 Nr lokalu 

Kod pocztowy 04-028 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 504 064 020

Nr faksu E-mail 
m.barczak@normalnaprzyszl
osc.org

Strona www www.normalnaprzyszlosc.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego 2004-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01567918700000 6. Numer KRS 0000197482

Funkcja Wpisany do KRS

Aneta Olkowska TAK

Mariusz Barczak TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

TAK
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9. Cele statutowe organizacji

1

2. Dofinansowanie kredytów mieszkaniowych dla osób 

3
wymienionym w pkt. 1

4
wymienionych w pkt. 1 oraz ich funkcjonowanie jako równoprawnych 

5. Popularyzowanie wiedzy o problemach osób wymienionych w pkt. 1,
6

1 w 

7

8. Promocja i upowszechnianie nowoczesnych form zatrudnienia oraz 
wolontariatu,
9
10. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom wymienionym w pkt. 1 
oraz ich rodzinom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

1) Udzielanie bezzwrotnej pomocy organizacyjnej, finansowej i socjalnej 
osobom o których mowa w §11 pkt.1 statutu fundacji
2) Pozyskiwanie funduszy od osób prawnych, osób fizycznych oraz 

11 
pkt. 1 10 statutu fundacji
3
mieszkania dla osób wymienionych w §11 pkt.2 statutu fundacji.
4

11 
pkt.1 statutu fundacji w zakresie nabywania lub podnoszenia przez nie 

5
11 pkt.1 statutu fundacji.

6

7

8
wymienionych w §11 statutu fundacji.
9) Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i sympozjów 

11  statutu fundacji.
10

11 pkt.1 statutu fundacji.
11) Organizacja wolontariatu.
12) Wspieranie finansowe wymienionych w §11 pkt.1 statutu fundacji w 

zawodowej.
13

kredytów mieszkaniowych dla osób wymienionych w §11 pkt. 2 statutu 
fundacji.
14
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w ramach 13 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

ZZB/000272
JHO/B/X/3/3/431/58/216/NGO).

Okres realizacji projektu:
01 stycznia 2014 31 marca 2017
finansowania:

Etap I od 01 stycznia 2014 do 31 marca 2016
Etap II od 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2016
Etap III od 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2017

Obszar realizacji projektu:

Koszty realizacji projektu w 2016 r.:
585 738,65

Cele projektu na 2016 rok:
384

na lokalnych rynkach pracy.

Grupa docelowa projektu:

2016 r.:
1. Wsparcie psychologów i doradców zawodowych.
2
3

Pracownik magazynu z fakturowaniem (Radom) czas trwania szkolenia:  15 dni (90 godzin), liczba 
uczestników: 10 osób.

czas trwania szkolenia: 15 dni (90 godzin),  liczba uczestników: 
11 osób.

czas trwania szkolenia: 15 dni (90 godzin),  
liczba uczestników: 10 osób.

2016 r.:
1. 494
pracy.
2. Zrealizowano 1 344 konsultacje psychologiczne i 1 531 konsultacji zawodowych.
3. 31
4. 92

w ramach 13 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

ZZB/000267 29//2016
3/3/431/59/216/NGO).

Okres realizacji projektu:

2017-07-17 3



01 stycznia 2014 31 marca 2017
finansowania:

Etap I od 01 stycznia 2014 do 31 marca 2016
Etap II od 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2016
Etap III od 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2017

Obszar realizacji projektu:

Koszty realizacji projektu w 2016 r.:
527 944,19

Cele projektu na 2016 rok:
384

indywidualnego wsparcia specjalistów.

Grupa docelowa projektu:

2016 r.:
1
2. Indywidualne poradnictwo prawne. 
3

2016 r.:
1. 477

2. Zrealizowano 2190 konsultacji psychologicznych, 3071 916 
konsultacji prawnych.
3. Zrealizowano 46

2016 R.
1 marzec 2016 r. Fundacja 

4 miastach 

48 186,49

2

3. Fundacja 2016 r. indywidualnej pomocy finansowej 

31 grudnia 2016
5 osób. 

pomoc poszczególnym beneficjentom w 2017 roku.
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gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

494

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 

pkt 2.1) odbiorców, na rzecz Nie dotyczy

3.2. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

2017-07-17 5
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publicznego
Numer Kodu (PKD)

publicznego
Numer Kodu (PKD)

2. Dofinansowanie 
kredytów mieszkaniowych 
dla osób 

ich absolwentami, 

sytuacji materialnej, 
3
adaptacyjna, 

wymienionym w pkt. 1 

pracy zawodowej i 

4. Promocja i popieranie 

wymienionych w pkt. 1 
oraz ich funkcjonowanie 
jako równoprawnych 

5. Popularyzowanie 
wiedzy o problemach 
osób wymienionych w pkt. 
1,
6. Wymiana informacji i 

osobami i instytucjami 

wizerunku wymienionych 
w pkt. 1
7. Wspieranie rozwoju 

obywatelskiego i 

organizacji 

8. Promocja i 
upowszechnianie 
nowoczesnych form 
zatrudnienia oraz 
wolontariatu,
9. Promocja 

10. Udzielanie pomocy 
psychologicznej osobom 
wymienionym w pkt. 1 
oraz ich rodzinom.

74.11.Z
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1. Informacja o przychodach organizacji

d) Przychody finansowe

4.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

5.2. 

PKD 2007 

maksymalnie 3 kodów),  

Numer Kodu (PKD)

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2017-07-17 7
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b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

publicznego w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

kosztów 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

1

dochodowego od osób fizycznych

2017-07-17 8



ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 

 na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

organizacji)

22,0 osób

17,8 etatów

przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem
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0,0 osób

0,00 osób fizycznych

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0,00 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie

w 
tym:

umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

(patrz komentarz do punktu 4)

na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 osób
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3 przez okres od 30 dni do 6

okresie sprawozdawczym)

18,00 osób

w 
tym:

0,00 osób

18,00 osóbb) inne osoby

2017-07-17 11



umowy cywilnoprawne

umowy cywilnoprawne

te uwagi w przygotowane pole)

sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1
na dobry start III

Przygotowanie 30 osób 

na rynek pracy
2

3
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publicznych

, 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

5. Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

organizacji

Aneta Olkowska - Prezes 

Mariusz Barczak - Wiceprezes 

31.03.2017 r.

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp
lub akcji w 

kapitale

Lp Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

1
na dobry start III

Przygotowanie 320 osób 

rynek pracy.
2
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