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BILANS
VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQXPHUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

Pozycja

AKTYWA

1

2

Stan na koniec
roku poprzedniego

URNXELHĪąFHJR

A

$NW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

I

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáHZW\PĞURGNLWUZDáH

0,00

0,00

III

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV

,QZHW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B

Aktywa obrotowe

6 286,50

417 369,17

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00

0,00

II

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

6 286,50

238 056,84

III

Inwestycje krótkoterminowe

0,00

179 312,33

1.

ĝURGNLSLHQLĊĪQH

0,00

179 312,33

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe*

0,00

0,00

IV

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C

1DOHĪQHZSáDW\QDNDSLWDá IXQGXV] SRGVWDZRZ\

0,00

0,00

D

8G]LDá\ DNFMH ZáDVQH

0,00

0,00

6 286,50

417 369,17

Aktywa razem
Pozycja

PASYWA

1

2

Stan na koniec
roku poprzedniego

URNXELHĪąFHJR

A

.DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\ZW\P

9 183,59

-55 579,59

I

.DSLWDá IXQGXV] SRGVWDZRZ\

1 000,00

1 000,00

II

1DOHĪQHZSáDW\QDNDSLWDáSRGVWDZRZ\ ZLHONRĞüXMHPQD

0,00

0,00

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

-18 086,38

-64 763,18

IV

:\QLNILQDQVRZ\]ODWXELHJá\FK

26 269,97

8 183,59

B

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

549 978,39

472 948,76

I

=RERZLą]DQLD]W\WXáXNUHG\WyZLSRĪ\F]HN

25 301,37

59 000,00

II

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

III

,QQH]RERZLą]DQLD

121 820,38

90 391,71

IV

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

402 856,64

323 557,05

559 161,98

417 369,17

Pasywa razem

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia:2017-03-31

Alan Kryger

,PLĊLQD]ZLVNRRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLH
NVLąJUDFKXQNRZ\FK±QDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL
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Rachunek zysków i strat
za okres 2016-01-01 do 2016-12-31
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFLGODPLNURMHGQRVWHNQLHSURZDG]ąF\FKG]LDáDOQRĞFL
gospodarczej

Pozycja

Wyszczególnienie

1

2

Stan za
poprzedni rok

ELHĪąF\URN

A.

3U]\FKRG\SRGVWDZRZHMG]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHML]UyZQDQH]
QLPLZW\P]PLDQDVWDQXSURGXNWyZ ]ZLĊNV]HQLH±ZDUWRĞü
dodatnia, zmniejszenie ±ZDUWRĞüXMHPQD

1 287 911,65

1 138 278,75

I.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRL]UyZQDQH]QLPL

1 287 911,65

1 138 278,75

1.

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

1 287 911,65

1 138 278,75

2.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZW\P]PLDQD
VWDQXSURGXNWyZ ]ZLĊNV]HQLH±ZDUWRĞüGRGDWQLD]PQLHMV]HQLH±
ZDUWRĞüXMHPQD

0,00

0,00

B.

.RV]W\SRGVWDZRZHMG]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM

1 394 307,95

1 270 353,90

I.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

1 394 307,95

1 270 353,90

1.

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

1 394 307,95

1 270 353,90

a)

Amortyzacja

612,99

0,00

b)

=XĪ\FLHPDWHULDáyZLHQHUJLL

15 768,76

17 652,49

c)

:\QDJURG]HQLDRUD]XEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QHLLQQHĞZLDGF]HQLD

1 070 105,69

945 260,97

d)

3R]RVWDáHNRV]W\

307 820,51

307 440,44

2.

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

0,00

0,00

a)

Amortyzacja

0,00

0,00

b)

=XĪ\FLHPDWHULDáyZLHQHUJLL

0,00

0,00

c)

:\QDJURG]HQLDRUD]XEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QHLLQQHĞZLDGF]HQLD

0,00

0,00

d)

3R]RVWDáHNRV]W\

0,00

0,00

C.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\L]\VNLZW\PDNWXDOL]DFMDZDUWRĞFLDNW\ZyZ

95 612,15

71 978,79

D.

3R]RVWDáHNRV]W\LVWUDW\ZW\PDNWXDOL]DFMDZDUWRĞFLDNW\ZyZ

7 302,23

4 666,82

E.

:\QLNILQDQVRZ\QHWWRRJyáHP

-18 086,38

-64 763,18

I.

1DGZ\ĪNDSU]\FKRGyZQDGNRV]WDPL ZDUWRĞüGRGDWQLD

0,00

0,00

II.

1DGZ\ĪNDNRV]WyZQDGSU]\FKRGDPL ZDUWRĞüXMHPQD

18 086,38

64 763,18

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia:2017-03-31

Alan Kryger

$QHWD2ONRZVND3UH]HV=DU]ąGX
0DULXV]%DUF]DN:LFHSUH]HV=DU]ąGX

,PLĊLQD]ZLVNRRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLH
NVLąJUDFKXQNRZ\FK±QDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊLQD]ZLVNRNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQXQDSRGVWDZLHDUWXVW
ustawy
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FUNDACJA NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ
Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa

NIP:
REGON:
KRS:

526-275-14-83
015679187
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
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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
Wpłacone kaucje
Pozostałe należności

231.824,50
5.387,70
844,64

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
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Kapitał własny składa się z:
Fundusz podstawowy
Wynik finansowe za rok obrotowy
Wynik finansowy z lat ubiegłych

1.000,00
-64.763,18
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
1 210 257,54

Udział
100,00%

Przychody statutowe
Dotacje instytucji publicznych
Wpłaty 1 % podatku
Darowizny pieniężne osób fizycznych
Darowizny osób prawnych

1 138 278,75
1 077 230,86
12 861,40
46 186,49
2 000,00

94,05%

71 978,79
69 484,50
2 494,29

5,95%

Pozostałe przychody
Refundacja wynagrodzeń SOD
Pozostałe

6) informacje o strukturze kosztów
Struktura poniesionych kosztów 2016
Koszty zadań statutowych
Koszty administracyjne
- Zużycie materiałów i energii
Fundacja Normalna Przyszłość

1 141 748,76

89,55%

128 605,14
2 326,46
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10,09%

100,00%
1,81%
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- Usługi obce
- Podatki i opłaty
- Wynagrodzenia
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- Amortyzacja
- Pozostałe koszty

29 878,69
150,00
79 742,18
16 507,81
-

23,23%
0,12%
62,01%
12,84%
0,00%
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
Fundacja Normalna Przyszłość
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Ministerstwo
Rodziny, Pracy i
WŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ






za rok 2016

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania
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/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

&hE:ΗEKZD>EWZz^BK_Η

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina M. ST. WARSZAWA

Ulica AL. STANÓW
ZJEDNOCZONYCH

Nr domu 53

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđtZ^t

Kod pocztowy 04-028

Poczta WARSZAWA

Nr telefonu 504 064 020

Nr faksu

E-mail
Strona www www.normalnaprzyszlosc.org
m.barczak@normalnaprzyszl
osc.org

POLSKA

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat M. ST. WARSZAWA

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

2004-11-04

01567918700000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

6. Numer KRS

0000197482

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Aneta Olkowska

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Mariusz Barczak

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

^ųĂǁŽŵŝƌĂƌĂďĂƐǌ

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

BƵŬĂƐǌWĞũĂƐ

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

1͘/ŶƚĞŐƌĂĐũĂƐƉŽųĞĐǌŶĂŝĂŬƚǇǁŝǌĂĐũĂǌĂǁŽĚŽǁĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ŽƌĂǌƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚŐƌƵƉŽƐſďƉŽǌŽƐƚĂũČĐǇĐŚďĞǌƉƌĂĐǇůƵďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚ
ƵƚƌĂƚČǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ͕
2. Dofinansowanie kredytów mieszkaniowych dla osób
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƐƚƵĚŝƵũČĐǇĐŚŶĂǁǇǏƐǌǇĐŚƵĐǌĞůŶŝĂĐŚůƵďďħĚČĐǇĐŚŝĐŚ
ĂďƐŽůǁĞŶƚĂŵŝ͕ǌŶĂũĚƵũČĐǇĐŚƐŝħǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝŵĂƚĞƌŝĂůŶĞũ͕
3͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĞĚƵŬĂĐǇũŶĂŝĂĚĂƉƚĂĐǇũŶĂ͕ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĂŽƐŽďŽŵ
wymienionym w pkt. 1ƵƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĞŶŝĞƐŝħŝǁųČĐǌĞŶŝĞƐŝħĚŽĂŬƚǇǁŶĞũ
ƉƌĂĐǇǌĂǁŽĚŽǁĞũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
4͘WƌŽŵŽĐũĂŝƉŽƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷŵĂũČĐǇĐŚŶĂĐĞůƵƵƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĂŶŝĞƐŝħ
wymienionych w pkt. 1 oraz ich funkcjonowanie jako równoprawnych
ĐǌųŽŶŬſǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕
5. Popularyzowanie wiedzy o problemach osób wymienionych w pkt. 1,
6͘tǇŵŝĂŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐũŝŝĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷƉŽŵŝħĚǌǇŽƐŽďĂŵŝŝŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝ
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇŵŝǌŵŝĂŶČǁŝǌĞƌƵŶŬƵǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁƉŬƚ͘1 w
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ͕
7͘tƐƉŝĞƌĂŶŝĞƌŽǌǁŽũƵƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƐĞŬƚŽƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶĂƌǌĞĐǌŽĐŚƌŽŶǇ
ƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂ͕
8. Promocja i upowszechnianie nowoczesnych form zatrudnienia oraz
wolontariatu,
9͘WƌŽŵŽĐũĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ͕
10. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom wymienionym w pkt. 1
oraz ich rodzinom.

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
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƌǌČĚŽǁǇĐŚŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇŵŝĞŶŝŽŶČǁΑ11
pkt. 1ʹ10 statutu fundacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ 3ͿWŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŽƌĂǌůŽŬĂůŝǌƉƌǌĞǌŶĂĐǌĞŶŝĞŵŶĂ
mieszkania dla osób wymienionych w §11 pkt.2 statutu fundacji.
podstawie statutu organizacji)
4ͿKƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŝĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĚǇĚĂŬƚǇĐǌŶĞũŝŶĂƵŬŽǁĞũ
ŽďĞũŵƵũČĐĞũŬƵƌƐǇ͕ǁǇŬųĂĚǇŝƐǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŽƐſďǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁΑ11
pkt.1 statutu fundacji w zakresie nabywania lub podnoszenia przez nie
ŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũŝ͕ĐŽŵĂƵŵŽǏůŝǁŝđŝŵĂŬƚǇǁŶĞǏǇĐŝĞǌĂǁŽĚŽǁĞ͘
5ͿhƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚĨŽƌŵĂŬƚǇǁŝǌĂĐũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũŝ
ŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐſďǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁΑ11 pkt.1 statutu fundacji.
6ͿWƌŽŵŽĐũĂŝƵƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶŝĞƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌǇĐŚƉŽƐƚĂǁŝĚǌŝĂųĂŷǁ
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ͘
7ͿǌŝĂųĂŶŝĂǌŵŝĞƌǌĂũČĐĞĚŽǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĂĚŽƐƚħƉŶŽƑĐŝŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͘
8Ϳ_ǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞƉŽŵŽĐǇƉƌĂǁŶĞũ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĞũŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũĚůĂŽƐſď
wymienionych w §11 statutu fundacji.
9) Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i sympozjów
ŬƌĂũŽǁǇĐŚŝŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌƐƉŽƚŬĂŷŝĚǇƐŬƵƐũŝƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽǁǇĐŚ
ǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČǁǇŵŝĞŶŝŽŶČǁΑ11 statutu fundacji.
10ͿWƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŝǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞďĂĚĂŷƐŽĐũŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚŝŶĂƵŬŽǁǇĐŚ
ĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁΑ11 pkt.1 statutu fundacji.
11) Organizacja wolontariatu.
12) Wspieranie finansowe wymienionych w §11 pkt.1 statutu fundacji w
ĐĞůƵƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĂŝŵƉĞųŶĞũŝŶƚĞŐƌĂĐũŝǌĞƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĞŵŽƌĂǌĂŬƚǇǁŝǌĂĐũŝ
zawodowej.
13ͿKƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞƐƉŽƚŬĂŷ͕ƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ǁǇƐƚĂǁ͕ĂƵŬĐũŝ͕ŬŽŶĐĞƌƚſǁŽƌĂǌ
ŝŶŶǇĐŚŝŵƉƌĞǌŵĂũČĐǇĐŚŶĂĐĞůƵƉŽǌǇƐŬĂŶŝĞĨƵŶĚƵƐǌǇŶĂĚŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĞ
kredytów mieszkaniowych dla osób wymienionych w §11 pkt. 2 statutu
fundacji.
14ͿǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌƌŽǌǁŽũƵƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞŐŽŝǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐĞŬƚŽƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚǁWŽůƐĐĞ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17
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WZK:<dtz^K</<t>/&/<:^E^EKZz^dZd///

ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

ƌſĚųŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ͗
WƌŽũĞŬƚǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇǌĞƑƌŽĚŬſǁWĂŷƐƚǁŽǁĞŐŽ&ƵŶĚƵƐǌƵZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
w ramach 13ŬŽŶŬƵƌƐƵŽǌůĞĐĞŶŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝǌĂĚĂŷǁƌĂŵĂĐŚĂƌƚ͘36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƌĂǌǌĂƚƌƵĚŶŝĂŶŝƵŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ;ƵŵŽǁĂŶƌ
ZZB/000272ͬ&ͬͿŽƌĂǌǌĞƑƌŽĚŬſǁhƌǌħĚƵDŝĂƐƚĂ^ƚŽųĞĐǌŶĞŐŽtĂƌƐǌĂǁǇ;ƵŵŽǁĂŶƌ<^ͲtKWͲ
JHO/B/X/3/3/431/58/216/NGO).
Okres realizacji projektu:
01 stycznia 2014ʹ31 marca 2017͘KŬƌĞƐƌĞĂůŝǌĂĐũŝƉƌŽũĞŬƚƵƉŽĚǌŝĞůŽŶǇŶĂŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĞƚĂƉǇ
finansowania:
ͻEtap I ʹod 01 stycznia 2014 do 31 marca 2016
ͻEtap II ʹod 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2016
ͻEtap III ʹod 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2017
Obszar realizacji projektu:
tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͗ųſĚǌŬŝĞ͕ŵĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŝƉŽĚůĂƐŬŝĞ͘tƐƉĂƌĐŝĞĚůĂďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁƵĚǌŝĞůĂŶĞďǇųŽǁďŝƵƌĂĐŚ
ƉƌŽũĞŬƚƵǁtĂƌƐǌĂǁŝĞ͕BŽĚǌŝ͕ŝĂųǇŵƐƚŽŬƵŝZĂĚŽŵŝƵ͘
Koszty realizacji projektu w 2016 r.:
585 738,65ǌųŽƚǇĐŚ͘
Cele projektu na 2016 rok:
ĞůĞŵƉƌŽũĞŬƚƵďǇųŽƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞǁĞũƑĐŝĂŶĂƌǇŶĞŬƉƌĂĐǇ384ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǁŽũĞǁſĚǌƚǁ
ŵĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽ͕ųſĚǌŬŝĞŐŽŝƉŽĚůĂƐŬŝĞŐŽ͘
_ƌŽĚŬŝĞŵƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůƵďǇųŽƉƌǌĞƐǌŬŽůĞŶŝĞďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁǁǌĂǁŽĚĂĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞũĞƐƚǌĂƉŽƚƌǌĞďŽǁĂŶŝĞ
na lokalnych rynkach pracy.
ĞŶĞĨŝĐũĞŶĐŝǁƚƌĂŬĐŝĞƉƌŽũĞŬƚƵƵǌǇƐŬĂůŝƚĞǏǁƐƉĂƌĐŝĞƉƐǇĐŚŽůŽŐĂŝĚŽƌĂĚĐǇǌĂǁŽĚŽǁĞŐŽ͘tƉŽƌƵƐǌĂŶŝƵ
ƐŝħƉŽƌǇŶŬƵƉƌĂĐǇŝƉŽĐǌČƚŬŽǁǇŵŽŬƌĞƐŝĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂďǇůŝǁƐƉŝĞƌĂŶŝƉƌǌĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŬſǁƉƌĂĐǇ͘
Grupa docelowa projektu:
KƐŽďǇǌƵŵŝĂƌŬŽǁĂŶǇŵŝǌŶĂĐǌŶǇŵƐƚŽƉŶŝĞŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝǁŶŽƌŵŝĞŝŶƚĞůĞŬƚƵĂůŶĞũ͘
ǌŝĂųĂŶŝĂǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵǁ2016 r.:
1. Wsparcie psychologów i doradców zawodowych.
2͘WŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁŽƉƌĂĐǇ͘
3͘^ǌŬŽůĞŶŝĂƉŽĚŶŽƐǌČĐĞŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞǌĂǁŽĚŽǁĞŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ͻPracownik magazynu z fakturowaniem (Radom)ʹczas trwania szkolenia: 15 dni (90 godzin), liczba
uczestników: 10 osób.
ͻKďƐųƵŐĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƵŝƌĞĐĞƉĐũŝ;BſĚǍͿʹczas trwania szkolenia: 15 dni (90 godzin), liczba uczestników:
11 osób.
ͻWƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶǇƐƉƌǌĞĚĂǁĐĂƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ;ŝĂųǇƐƚŽŬͿʹczas trwania szkolenia: 15 dni (90 godzin),
liczba uczestników: 10 osób.
ZĞǌƵůƚĂƚǇƉƌŽũĞŬƚƵŽƐŝČŐŶŝħƚĞǁ2016 r.:
1. 494ŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞƐŬŽƌǌǇƐƚĂųǇǌĞǁƐƉĂƌĐŝĂĚŽƌĂĚĐǇǌĂǁŽĚŽǁĞŐŽ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐĂŝƉŽƑƌĞĚŶŝŬĂ
pracy.
2. Zrealizowano 1 344 konsultacje psychologiczne i 1 531 konsultacji zawodowych.
3. 31ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƉŽĚŶŝŽƐųŽƐǁŽũĞŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞǌĂǁŽĚŽǁĞǁƚƌĂŬĐŝĞƐǌŬŽůĞŷ͘
4. 92ŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞƉŽĚũħųǇƉƌĂĐħ͘

WZK:<dWKZE/z/Kt>K^ME/WBEK^WZtEK_/D/
ƌſĚųŽĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ͗
WƌŽũĞŬƚǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇǌĞƑƌŽĚŬſǁWĂŷƐƚǁŽǁĞŐŽ&ƵŶĚƵƐǌƵZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝKƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
w ramach 13ŬŽŶŬƵƌƐƵŽǌůĞĐĞŶŝĞƌĞĂůŝǌĂĐũŝǌĂĚĂŷǁƌĂŵĂĐŚĂƌƚ͘36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝǌĂǁŽĚŽǁĞũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƌĂǌǌĂƚƌƵĚŶŝĂŶŝƵŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ;ƵŵŽǁĂŶƌ
ZZB/000267ͬ&ͬͿhƌǌħĚƵDŝĂƐƚĂŝĂųĞŐŽƐƚŽŬƵ;ƵŵŽǁĂŶƌtͬhͬ<^ͬ29//2016ͿŽƌĂǌǌĞƑƌŽĚŬſǁ
hƌǌħĚƵDŝĂƐƚĂ^ƚŽųĞĐǌŶĞŐŽtĂƌƐǌĂǁǇ;ƵŵŽǁĂŶƌ<^ͲtKWͲ:,Kͬͬyͬ3/3/431/59/216/NGO).
Okres realizacji projektu:
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17
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01 stycznia 2014ʹ31 marca 2017͘KŬƌĞƐƌĞĂůŝǌĂĐũŝƉƌŽũĞŬƚƵƉŽĚǌŝĞůŽŶǇŶĂŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĞƚĂƉǇ
finansowania:
ͻEtap I ʹod 01 stycznia 2014 do 31 marca 2016
ͻEtap II ʹod 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2016
ͻEtap III ʹod 01 kwietnia 2016 do 31 marca 2017
Obszar realizacji projektu:
tŽũĞǁſĚǌƚǁĂ͗ųſĚǌŬŝĞ͕ŵĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŝƉŽĚůĂƐŬŝĞ͘tƐƉĂƌĐŝĞĚůĂďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁƵĚǌŝĞůĂŶĞďǇųŽǁďŝƵƌĂĐŚ
ƉƌŽũĞŬƚƵǁtĂƌƐǌĂǁŝĞ͕BŽĚǌŝ͕ŝĂųǇŵƐƚŽŬƵŝZĂĚŽŵŝƵ͘
Koszty realizacji projektu w 2016 r.:
527 944,19ǌųŽƚǇĐŚ͘
Cele projektu na 2016 rok:
WƌŽũĞŬƚǌĂŬųĂĚĂųǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŝĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ384ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ƉŽƉƌǌĞǌƵŵŽǏůŝǁŝĞŶŝĞŝŵƵĚǌŝĂųƵǁǁĂƌƐǌƚĂƚĂĐŚƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝƐŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌ
indywidualnego wsparcia specjalistów.
hĚǌŝĂųǁƉƌŽũĞŬĐŝĞŝŶĂďǇĐŝĞŶŽǁǇĐŚƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝǌĂĐŚħĐŝųŽƚĞŽƐŽďǇĚŽƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĂŝŶŝĐũĂƚǇǁ
ǌŵŝĞƌǌĂũČĐǇĐŚĚŽƉŽƉƌĂǁǇŝĐŚǁųĂƐŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝ;ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕ďǇƚŽǁĞũͿ͕ĐŽďħĚǌŝĞƚĞǏŵŝĂųŽŬŽƌǌǇƐƚŶǇ
ǁƉųǇǁŶĂƉŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝĞƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŽďǇǁĂƚĞůƐŬŝĞũƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽŶĞĨƵŶŬĐũŽŶƵũČ͘
^ƉŽǁŽĚŽǁĂųŽƚŽǌŵŝĂŶħƐƉŽƐŽďƵƉŽƐƚƌǌĞŐĂŶŝĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƉƌǌĞǌƌĞƐǌƚħƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ͘
Grupa docelowa projektu:
KƐŽďǇǌƵŵŝĂƌŬŽǁĂŶǇŵŝǌŶĂĐǌŶǇŵƐƚŽƉŶŝĞŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝ͘
ǌŝĂųĂŶŝĂǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵǁ2016 r.:
1͘/ŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞǁƐƉĂƌĐŝĞƉƐǇĐŚŽůŽŐſǁŝĚŽƌĂĚĐſǁǏǇĐŝŽǁǇĐŚ͘
2. Indywidualne poradnictwo prawne.
3͘'ƌƵƉŽǁĞǁĂƌƐǌƚĂƚǇƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
ZĞǌƵůƚĂƚǇƉƌŽũĞŬƚƵŽƐŝČŐŶŝħƚĞǁ2016 r.:
1. 477ŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚƐŬŽƌǌǇƐƚĂųŽǌĞǁƐƉĂƌĐŝĂĚŽƌĂĚĐǇǏǇĐŝŽǁĞŐŽ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐĂŝƉƌĂǁŶŝŬĂŽƌĂǌ
ŽƉƌĂĐŽǁĂųŽŝǁĚƌŽǏǇųŽŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇƉůĂŶĚǌŝĂųĂŶŝĂ͘
2. Zrealizowano 2190 konsultacji psychologicznych, 3071ŬŽŶƐƵůƚĂĐũŝǌĚŽƌĂĚĐČǏǇĐŝŽǁǇŵŝ916
konsultacji prawnych.
3. Zrealizowano 46ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁƵŵŝĞũħƚŶŽƑĐŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ͘
WKK^dB/BE/&hE:/t2016 R.
1͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƚǇĐǌĞŷʹmarzec 2016 r. Fundacja ͣEŽƌŵĂůŶĂWƌǌǇƐǌųŽƑđ͟ƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂŬĂŵƉĂŶŝħƐƉŽųĞĐǌŶČ
ƉŶ͘<ƌƵƐǌǇŵǇŵƵƌǇ͘'ųſǁŶǇŵĐĞůĞŵŬĂŵƉĂŶŝŝďǇųŽǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĞƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁƵƉƌŽďůĞŵſǁ͕ǌ
ŬƚſƌǇŵŝďŽƌǇŬĂũČƐŝħŽƐŽďǇǌŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝŝƉŽŬĂǌĂŶŝĞǁũĂŬŝƐƉŽƐſď&ƵŶĚĂĐũĂƉŽŵĂŐĂŝŵǁ
ƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵƚǇĐŚƉƌŽďůĞŵſǁ͘tƌĂŵĂĐŚŬĂŵƉĂŶŝŝ<ƌƵƐǌǇŵǇŵƵƌǇŽĚďǇųǇƐŝħǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂƉŽůĞŐĂũČĐĞ
ŶĂƐǇŵďŽůŝĐǌŶǇŵŬƌƵƐǌĞŶŝƵŵƵƌſǁ͕ŬƚſƌĞŵƵƐǌČƉŽŬŽŶǇǁĂđŽƐŽďǇŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞǁ4 miastach
WŽůƐŬŝ;tĂƌƐǌĂǁĂ͕BſĚǍ͕ŝĂųǇƐƚŽŬŝZĂĚŽŵͿ͘WƌĂĐŽǁŶŝĐǇ&ƵŶĚĂĐũŝŽƉŽǁŝĂĚĂůŝŽĚǌŝĂųĂŶŝĂĐŚĨƵŶĚĂĐũŝŝ
ǁƐƉŝĞƌĂŶŝƵŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǁůŝĐǌŶǇĐŚŵĞĚŝĂĐŚ;ŵ͘ŝŶ͘dsWŝĂųǇƐƚŽŬ͕dsWtĂƌƐǌĂǁĂ͕ZĂĚŝŽ
ĚůĂŝĞďŝĞ͕WƌŽŐƌĂŵ///WŽůƐŬŝĞŐŽZĂĚŝĂ͕ZĂĚŝŽWůƵƐ͕dĞůĞǁŝǌũĂdƌǁĂŵͿ͘<ĂŵƉĂŶŝĂďǇųĂƚĞǏ
ƌŽǌƉŽǁƐǌĞĐŚŶŝĂŶĂǁŝŶƚĞƌŶĞĐŝĞ;ƐƚƌŽŶĂǁǁǁ͘ŬƌƵƐǌǇŵǇŵƵƌǇ͘Ɖů͕ŵĞĚŝĂƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝŽǁĞͿ͘
WŽƑƌĞĚŶŝŵĐĞůĞŵŬĂŵƉĂŶŝŝ<ƌƵƐǌǇŵǇŵƵƌǇďǇųŽǌĂĐŚħĐĞŶŝĞŽƐſďŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚŽƌĂǌĨŝƌŵĚŽ
ĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂĚǌŝĂųĂŷ&ƵŶĚĂĐũŝ͘tƐŬƵƚĞŬĚǌŝĂųĂŷƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚǁƌĂŵĂĐŚŬĂŵƉĂŶŝŝ&ƵŶĚĂĐũĂ
ƉŽǌǇƐŬĂųĂƑƌŽĚŬŝŽĚĚĂƌĐǌǇŷĐſǁŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚŝĨŝƌŵǁųČĐǌŶĞũŬǁŽĐŝĞ48 186,49ǌųŽƚǇĐŚ͘_ƌŽĚŬŝƚĞ
ǌŽƐƚĂųǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƉŽŬƌǇĐŝĞŬŽƐǌƚſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČƐƚĂƚƵƚŽǁČĨƵŶĚĂĐũŝ
;ǁŬųĂĚǇǁųĂƐŶĞĚŽƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁͿ͘
2͘WƌĂĐŽǁŶŝĐǇ&ƵŶĚĂĐũŝĂŬƚǇǁŶŝĞƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝǁƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŚĚŽƐŝĞĐŝWŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ/ŶƐƚǇƚƵĐũŝZǇŶŬƵ
WƌĂĐǇǌƌǌĞƐǌĂũČĐĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĞǌĂũŵƵũČĐĞƐŝħĂŬƚǇǁŝǌĂĐũČǌĂǁŽĚŽǁČŝƐǌĞƌŽŬŽƉŽũħƚǇŵƌǇŶŬŝĞŵƉƌĂĐǇ
3. Fundacja ͣEŽƌŵĂůŶĂWƌǌǇƐǌųŽƑđ͟ƵĚǌŝĞůĂųĂƌſǁŶŝĞǏǁ2016 r. indywidualnej pomocy finansowej
ĂŬƚǇǁŶǇŵŽƐŽďŽŵŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇŵǁǌĂŬƌĞƐŝĞǌĂŬƵƉƵůĞŬſǁ͕ƉŽŬƌǇĐŝĂŬŽƐǌƚſǁƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞŐŽ
ůĞĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌǌĂŬƵƉƵƐƉƌǌħƚƵƵųĂƚǁŝĂũČĐĞŐŽĐŽĚǌŝĞŶŶĞĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĞŝĂŬƚǇǁŶŽƑđǌĂǁŽĚŽǁČ͘KƐŽďǇ
ƚĞƉŽƐŝĂĚĂũČǁǇĚǌŝĞůŽŶĞƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħǁǇĚǌŝĞůŽŶĞƌĂĐŚƵŶŬŝďĂŶŬŽǁĞ͕ŶĂŬƚſƌǇĐŚŐƌŽŵĂĚǌČĚĂƌŽǁŝǌŶǇ
ŽĚƐƉŽŶƐŽƌſǁŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚ͕ĨŝƌŵŝŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ͘EĂĚǌŝĞŷ31 grudnia 2016ƌ͘ǁǇĚǌŝĞůŽŶĞƉƌǌĞǌ&ƵŶĚĂĐũħ
ƌĂĐŚƵŶŬŝďĂŶŬŽǁĞƉŽƐŝĂĚĂųŽ5 osób.
WŽǌŽƐƚĂųĞƑƌŽĚŬŝǌŐƌŽŵĂĚǌŽŶĞŶĂǁǇĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƌĂĐŚƵŶŬĂĐŚďĂŶŬŽǁǇĐŚǌŽƐƚĂŶČǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶĞŶĂ
pomoc poszczególnym beneficjentom w 2017 roku.
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ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

494

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

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat
ŝŶŶǇĐŚ;ŶŝǏǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁ
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz Nie dotyczy
ŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂųĂ
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞ
ǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌͬǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚ
ŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
ϭϱϯϲ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
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^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

ƉƌĂĐǇůƵďǌĂŐƌŽǏŽŶǇĐŚ
74.11.Z
ƵƚƌĂƚČǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂ͕
2. Dofinansowanie
kredytów mieszkaniowych
dla osób
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ƐƚƵĚŝƵũČĐǇĐŚŶĂǁǇǏƐǌǇĐŚ
ƵĐǌĞůŶŝĂĐŚůƵďďħĚČĐǇĐŚ
ich absolwentami,
ǌŶĂũĚƵũČĐǇĐŚƐŝħǁƚƌƵĚŶĞũ
sytuacji materialnej,
3͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđĞĚƵŬĂĐǇũŶĂŝ
adaptacyjna,
ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĂŽƐŽďŽŵ
wymienionym w pkt. 1
ƵƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĞŶŝĞƐŝħŝ
ǁųČĐǌĞŶŝĞƐŝħĚŽĂŬƚǇǁŶĞũ
pracy zawodowej i
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͕
4. Promocja i popieranie
ĚǌŝĂųĂŷŵĂũČĐǇĐŚŶĂĐĞůƵ
ƵƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŝĂŶŝĞƐŝħ
wymienionych w pkt. 1
oraz ich funkcjonowanie
jako równoprawnych
ĐǌųŽŶŬſǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͕
5. Popularyzowanie
wiedzy o problemach
osób wymienionych w pkt.
1,
6. Wymiana informacji i
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷƉŽŵŝħĚǌǇ
osobami i instytucjami
ǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇŵŝǌŵŝĂŶČ
wizerunku wymienionych
w pkt. 1ǁƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁŝĞ͕
7. Wspieranie rozwoju
ƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
obywatelskiego i
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐĞŬƚŽƌĂ
organizacji
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚŽƌĂǌ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶĂƌǌĞĐǌ
ŽĐŚƌŽŶǇƉƌĂǁĐǌųŽǁŝĞŬĂ͕
8. Promocja i
upowszechnianie
nowoczesnych form
zatrudnienia oraz
wolontariatu,
9. Promocja
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌĐǌŽƑĐŝ͕
10. Udzielanie pomocy
psychologicznej osobom
wymienionym w pkt. 1
oraz ich rodzinom.

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ Numer Kodu (PKD)
publicznego
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4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞ
ǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌͬǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚ
ŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞ
maksymalnie 3 kodów), ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǁǇŶŝŬſǁͬǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϮϭϬϮϱϳ͕ϱϰǌų
ϭϭϯϴϮϳϴ͕ϳϱǌų

ďͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) Przychody finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĞͿWŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϳϭϵϳϴ͕ϳϵǌų

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

ϭϮϴϲϭ͕ϰϬǌų
ϭϭϰϲϳϭϱ͕ϯϲǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17

ϲϮϱϬ͕ϬϬǌų
ϭϭϰϬϰϲϱ͕ϯϲǌų
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Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϰϴϭϴϲ͕ϰϵǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϰϲϭϴϲ͕ϰϵǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

Ϯϰϵϰ͕Ϯϵǌų

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƐƉŽƐŽďŝĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego
ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϮϴϲϭ͕ϰϬǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ŶĂŬƚſƌĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŽƑƌŽĚŬŝƉŽĐŚŽĚǌČĐĞǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ŬƚǇǁŝǌĂĐũĂǌĂǁŽĚŽǁĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚͲǁŬųĂĚǇǁųĂƐŶĞĚŽƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌŽũĞŬƚſǁ

ϭϮϴϲϭ͕ϰϬǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁǇĚĂƚŬŽǁĂųĂŶĂũǁŝħĐĞũƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌǁǇĚĂŶČŬǁŽƚČ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϭϮϳϱϬϮϬ͕ϳϮǌų

ϭϮϴϲϭ͕ϰϬǌų

ϭϮϳϬϯϱϯ͕ϵϬǌų

ϭϮϴϲϭ͕ϰϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

e) koszty administracyjne

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

ϰϲϲϲ͕ϴϮǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭйƉŽĚĂƚŬƵ
dochodowego od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17
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ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϭϯϮϬϳϱ͕ϭϱǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǌ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝǁƌĂǌǌŬǁŽƚČ
przyznanego zwolnienia)

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ

]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ

]á

ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ

]á

ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ

]á

ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗

]á

ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z
ƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘WƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌĂǌŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝ na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;tŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝŶĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵ
ƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵďĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞƑůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁ
organizacji)

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϭŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17

22,0 osób

17,8 etatów

9

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

0,0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0,00 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0,00 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

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

w
tym:

0,00 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0,00 osób

b) inne osoby

0,00 osób

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17

10

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

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝK<ǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

18,00 osób

0,00 osób
18,00 osób

0,00 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0,00 osób

b) inne osoby

0,00 osób

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

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ϰ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗ϭ͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
ĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞͿ͖Ϯ͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌϭϮ;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ

ϱ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϲ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ϳ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝna podstawie umowy cywilnoprawnej

]á

(patrz komentarz do punktu 4)

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČĚŽĚĂƚŬŽǁǇŵŝƵǁĂŐĂŵŝĚŽƚǇĐǌČĐǇŵŝ
ƉŽǌŝŽŵƵůƵďŬŽŶƐƚƌƵŬĐũŝǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁſǁĐǌĂƐŶĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđ
te uwagi w przygotowane pole)

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

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

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 tǇƐŽŬŝĞŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞƐǌĂŶƐČ Przygotowanie 30 osób
hƌǌČĚDŝĂƐƚĂ^ƚŽųĞĐǌŶĞŐŽtĂƌƐǌĂǁǇ
na dobry start III
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚĚŽǁĞũƑĐŝĂ
na rynek pracy

ϭϭϬϬ͕ϬϬǌų

2 WŽƌĂĚŶŝĂǏǇĐŝŽǁĂĚůĂŽƐſďǌ tǌƌŽƐƚƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ
ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝǏǇĐŝŽǁĞũϯϬ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁtĂƌƐǌĂǁǇ

hƌǌČĚDŝĂƐƚĂ^ƚŽųĞĐǌŶĞŐŽtĂƌƐǌĂǁǇ

ϭϰϬϬ͕ϬϬǌų

3 WŽƌĂĚŶŝĂǏǇĐŝŽǁĂĚůĂŽƐſďǌ tǌƌŽƐƚƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ
ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝǏǇĐŝŽǁĞũϯϬ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŝĂųĞŐŽƐƚŽŬƵ

hƌǌČĚDŝĂƐƚĂŝĂųĞŐŽƐƚŽŬƵ

ϯϳϱϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17

12

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 tǇƐŽŬŝĞŬǁĂůŝĨŝŬĂĐũĞƐǌĂŶƐČ Przygotowanie 320 osób
WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
na dobry start III
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚǁĞũƑĐŝĂŶĂ KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
rynek pracy.

ϱϳϮϬϰϮ͕ϲϱǌų

2 WŽƌĂĚŶŝĂǏǇĐŝŽǁĂĚůĂŽƐſďǌ tǌƌŽƐƚƐĂŵŽĚǌŝĞůŶŽƑĐŝŝ
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶŽƑĐŝĂŵŝ
ĂŬƚǇǁŶŽƑĐŝǏǇĐŝŽǁĞũϮϴϬŽƐſď
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

ϱϬϮϰϯϴ͕ϭϬǌų

WĂŷƐƚǁŽǁǇ&ƵŶĚƵƐǌZĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝ
KƐſďEŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ;ǌ͘h͘
ǌϮϬϭϬƌ͘Eƌϭϭϯ͕ƉŽǌ͘ϳϱϵ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘ͿŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ, ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞ
ƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ͘ϬϬϬĞƵƌŽͿ

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ
Lp

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
lub akcji w
kapitale

йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ

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
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ;ǌ͘h͘ǌϮϬϬϵƌ͘EƌϭϱϮ͕ƉŽǌ͘ϭϮϮϯ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘ͿůƵď
ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ;ǌ͘h͘EƌϮϴϱ͕ƉŽǌ͘ϮϴϱϮͿ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

Nie dotyczy

ǌǇƚĞůŶǇƉŽĚƉŝƐŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
ůƵďƉŽĚƉŝƐǇŽƐſďƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽ
ƐŬųĂĚĂŶŝĂŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Aneta Olkowska - Prezes
=DU]ąGX
Mariusz Barczak - Wiceprezes
=DU]ąGX
31.03.2017 r.

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2017-07-17
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