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Czlonek KR

nauk, oswiatv wvchowanra
poprzez: a)organizowanie ifinansowanie dzlalan majqcvch na ce u
stwoue|lie wybitnym naukowcom, dydaktykom i tw6rcom naleiYtvch
warunk6w do pracvw Pokc€ ipowstrzYmanie ch od emiSracjiza granlce,
b) wsD eranie uzdolnien ucznldw I studentow, c) wspi€ran e dziaiaLnoici
placowek kulturalnych, na!kowych, o(wialowych i wvchowawczvch, d)
1. Pomnalanie dorobku kuLturY po ski€j,

9. Cele statliowe organizacji
lNoteiy apisot cete na podttowe etdtutu oQonizocji)

wsp erani€ pzedsiQWziai kulturalnych, naukowych, oSwiatowvch

l

2. Ochrona i pomnatani€ dorobku Rzeczpospolitej

demokratycznego panstwa prawneEo, wspr€ran e fozwoju spotecze6stwa
obywatekkiego, strze2€nia rarad demokfacjl oraz
czlowieka lobywai€ a.
3. wspieranie os6b, ktdre z powod! ciq2ki€j choroby, kataklizm!, woji\/,
wypadku lub innej pzyczynY ni€zaLeinej od tych orob, zna azlv sia w

trudnej sytLracji finansowej.
4. wsp erani€ dziala no(cl plac6wekochronyzdrowia i domow opieki
Fund.cja realizuje swoje cele poprr€z:
1) fundowanie naErod i ,typendiow dla naukowcow, dvdaktvk6w i
tw6rc6w oraz ucznidw I student6w, kt6rych dz ala no(a pnyczynia sia do
rea izacjl celow statutowych,
2)ofeanizowanie i finansowani€ pLebiscyt6w, konf€rencji, konkursow,
publlkacj lub innych pzedsiQwriQa majqrych na cel! popu aryuacle
wybitnych przedsiqwziai naukowych, o(wlatowych, wychowawczvch lub
flnansowanle prac naukowo-badawczych
f nansowanie prredsiewziea ogwiatowych lub wychowawczvch,
fif anrowanie p?edslQwziQa kulturalnych,
organlzowani€ ifinansowanie zakupu pomory naukowvch d a su kol,
organlzowanie ifinansowanie zakupu sp?etu iwyposazenia dla
plac6wek oiwiatowych, naukowych, wychowawczvch, ku turalnvch,

3)
a)
s)
6)
7)

ochrony zdrowia ldom6w oPieki,
8)udzielanle pomocy fina nsowej I rz€czowej osobom, ktore z pEvczvn
losowych znalazly sie w trudnej sytuacli,
9) orEanizowanie akcjicharytatywnych na recz os6b wtrudnejsvt!acii
materia nejoraz plac6wek ochrony zdrowia idom6w op eki.

1.1. opis sl6wnych dziaian podjqtych plzezo.ganizacje
2019 Fundacia po raz dziewiqtnasty zrea izowala akcje stypendla nq "zostaicle z nami'. cel€m akcjijest tundowanie
(ypendl6w Nagr6d Naukowych PoLITYK mlodvm, zdolnvm naukowcom legitvmuiqcvm s a wvm ernYm dorobklem
iniormaclq
naukowym. W kwietn ! 2019 roku oglostti(my, zar6wno na lamach tygodnika Po ityka iak i na stronie internetowej,
Nasrodv
NaukowejPoLTYK
przvznani€
stvpendium
o ko ejnejedycjlakcjistypendiaLnej. Wptynelo 373 wniosk6w/ap ikaciio
polsklej,
Kaoitula stoonia tzw. profesorska z|oiona z ptetnastu najwybltniejszych przedstawlclell wszystkich dziedzin naukl

w roku

esitymujqcychgetytulamiprofesorskimiorazczterechp12edstaWicieIiRedakcj]Polityki,nadW6chposiedzeniachoceniala

wn]oskosiqEn!ecianaukoweapIkujacychorazdokonaiawybolupietnastufinaIi5t6w'ostateczn€EowybolUp]qciuauleat6w
ska sk|adajqca
stypendi6w - Nagr6d Naukowych PoL|TYK| 5po(rdd nominowanych, dokonaia Kapitu|a || stopn a tzw' obywate
w
stvpendLUm
Naukowel
otrzvmal
Na8rodv
laureatdw
polityki,
medi6w
KaidYz
rnedYrynv
s e z osoblstoic ze Swlata sztuki,
W
wysokoici
5 '000,00 PLN
nagrody
]stow
ot|zymaio
pozosta|ych
fina
(netto),
naiom
ast
dz
esiecioro
wvsokoici 15 00o,oo PLN

(netto)ka;da'NagrodyNaukowepRyznanezosta|ywdziedz]nach:naukihuman]styczne,naLJkispo]eczne,nauko2Ycu,nauki
Scisle na!ki techniczne. Ponadto w rok! 2019, po raz plEtv o8loszono i rozsvzvgniqto konkurs pod nazwq Nagrod' im
Mieczys|awaFBakowski€gonanaj|€pszEpracemag]sterskEoPRL'.FundusznadorocznenagrodyimM'F'Rakow9kiego

wdowQ
utworzonv zonat z dafowrnv w kwocte 150.000,00 PLN przekazanej na rachunek Fundacji prez Panle El2bietq Kapiiskq
(rodk6w
a
(do
czasu wvczerp:n
po M.F. Rakowsk m z8odnie zwolq darczyn€y.agrodv przvznawane sa corocznle

pochodzecychzdarowizny)przezKaptuteUstanowionqpnezRedakcjqPoLryKl,Wsk|adKapitllywchodzqhistorycy,jako2e
tematykEkonkU6ujestszerokopojatawiedzah]storycznaibadaniadz]ej6wPRL'Wkonkurs]erozstrzy8niQtymW|'topadze
po 4 000'00 PLN
2019 r pEyznano tny naBrodY: nagrodq 8t6wnq w kwoc e 7 OOO,0O PLN n€tto oraz dwie nagrodv f nalowe

I

zasiegterytorialny p.owadronej prze:
oGani.acie dziatalnosci poiytku public:nep
1-2.

(NoEi wsto2dt ledhq

tub

ueel pozy.Il

! najbliisze sasiedztwo {osiedl€, dzlelnica, sole€t]/vo, wie6, pnysi6lek)
f] woiew6dztwo
I smina
f kilkawojew6dztw
El kilka smin
I caty kmi
n powiat
I poza Sfanicami kraju
E kilka powiat6w

2.1. Lic?ba odbiorc6w dzialah organlzacii
lNotei aeocowol tkzbe odbton6w dnohn uq.ntecit w ok6t.
sptoMzdo||tzy.r, q pod.tote nd @by fzBhe t osow Fowre)
2.2. Informacjenatemat
odbiorc6w innych, nii
wymienieniw pkt 2.1, na
nec? ktdrych dzialala

3.1. Organiracja prowadzifa d.ialalnoia nieodplatnq poiytku publl.zneSo

w.

ze wskqonkn s|e4-9 dzhtotnotci
3.2. Notety podoc tnhm@k no ten,t pze.tnbtu dziolotno!.l nt&ptotnj oaonteji w okBie tqdwdawezyh,
potytku prbtkrnego, o kt6r/ch m@ w otL 4 st.1 6towy z dntd 24 rwienlo 2oo3 f, o dzhldlnokl potytku publkznego I o woloht tlocie, o tokie kodul4w)
pKp 2oo7 adpowiddotqcesol-y.h) tej &idtotnoai. !.,eti oqonitutd p@w.dzt wteej nlt 3 rcdzdie d.i.loloolct nbadplotnet ndh,y podoc inldnacje Do tenot 3
st'Myth tod.olaw dtiolotnolct (padonie nobyndlnie 3 kod6w),4.2vtu14! o., ,r6st4to ptt thlot! .tttotdtnot

l

Sraclnaowe koszty
Sf era

poniesione w ramach
sfery z X% podatku
dochodowego od os6b

dziatalno{ci potytku
publlcrneSo

Fundacja analogicznie jak w latach ubieglych,
fundowala zeirodk6w pochodzncjch z da.owizn
os6b prawnych inzvcznych orazwplat 1%

dziahlnoja na izecz orsanDacji
pobruqdowych ora2 Podmiot6w
wymi€nionych w art.3 usi.3, w
zakresie okrejlonvm w pkt 1-32.

podatku dochodowego stypendia- Nagrody
N.ukowe POLITYKI dla mlodych naukowcow,
dydaktyk6w itw6rc6w. C€lem akcji,
rcalPowanej od 19 ht, bylo I jest zachecanre
mlodych, zdolnych nau kowc6w, legitymuiqcvch
sia unaczacym dorobkiem naukowym do
pozostania w Polsce I kontynuowania karlery
n:ukowejw kaju. Fundacja wspierala r6wnie2
organizacvjnie powolane przez laureatow
Stowarzyszenie stypendyst6w. Ponadto Fu
po razpiqtv payznala na8rodv im. M F
Rakowskiego w konkuEie na nalrep3ze prace

4.1. Or8anizacja pfowadzila dlialalnola odplatna

poiltku publi.zn€8o

119960,16

t

4,2,Nohipaddcintonocknatznotpttdntatudztdtdt.olcia.tpktneldgantocjiwokestesp@@2dMzynwtu22ewkozdhEnsle4.d,iototnotci
pazytku pubticznego, a ktbtych no|'o w ott.4 ust.t ustawy 2 dnio 24 kwtetnid 2oo3 t. o dTdldl.olci go4tku plblkznega i o @lonbnocie, o tokle kodll4w)
pND 2AA7 odpawiodojqcesal.ych)tejdziorotno,ci. retzt arqanizo.jd ptowodn eej hi23 todzole dr iotot no!.i odphtnej, not"1/ podat infumocie no tznot
ttzech gldwry.h tod4l6w d\ioldl.olci (podo^k ndttlnolnie 3 kodd||l,..dnaiq. od gl6wreg. eacanbtt dzlzle,Na.l

Sfera drialalnoici

Lp.

5.I

poiltku

Prredm:ot ddalalnoici

Numer Kodu
IPXD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach

dochodowego od os6b

l.

OrBdni!acja prowadzila dzialalno(CSospodarczA

Nie

5.2. Not"iy podoc inJomeje nd tenot ptedntatu d2tolotnoki s6podot2et aQo.itocji 0tu2 . optsen tej dziololnotct w akt4ie spto@zdd@yn, o takze
kodu(6w) pKp 2ao7 odpowiodojq.eqo(-ych) Ej dz:ptotn.Ed. te2eu qqdnizocjo ptowodzi dqej nE 3 tudzale dtktalrcaci qospadotQet, noteiy padoa inJarnacie
no tenot 3 gl'@ych tod2ot6w dziololnoaci (podonE ndkynrlnie 3 kod6w),2aawdlq. od Cl'wkego pd.dmiotu d,.l4ln6t.t

Pnedmiot i opis d?ialalnoSci

N!mer Kodu (PKD)

1.leczna kwota pr2ychod6w organ iracji o86lem (zgodnie
a) pnychody , dziatalnoici

n

ieod platnej

z

rachunkiem 2ysk6w istratl

poiytku p!blicrnego

324 430,13 zl

323772,17 zl

b) prrychody z driatalno<ci odptatnei poiytku pu bliczneSo
c) przychody

d

)

:

dzialalnogci gospoda.cz€j

paychody fir ansowe

2.1. Paychodyz 1% podatku do€hodoweSo od os6b fizycznYch

119 960,16 zi

2.2. ze ir6del publicznych og6leml

alzeirodk6weuropejskichwrozum;eniupaepis6w ofinansach public?nvcn
bJze irodk6w
c)

b!dietu panstwa

ze6rodk6wbudietu j€dnosteksamor.aduterytorialnego

d)ze 3rodrOw panstwowych funduszY celowYch
2.3. Ze ir6del prywatnych og6lem:

0,00

d

0,00 zl
0,00 zt
38 408,00 zi

a) ze sklade|( c.lonkowskich

b), darowizn od o56b firycznych
30 888,00 zi

c)z darowizn od os6b prawnych
d) z

ofiarnolci publ:cznej (rbi6rel publicznych. kwest)

tym:
elze spadk6w, zapis6w
f) z wptw6' / ! majetku (w szc?eg6lnoJci sptz€daly lub wynejmu skladnik6w
majatkowych)
g) z

dnahlnold sospoda rczej
156 06!,97 zt

3.1. Stan Srodk6w pododzacych z 1% podatk! dochodowego od os6b fizv.znych na pierwszy d?ief
roku sprawordawcz€go
3.2. WVsokoJC kwoty poniesionych toszt6w

t

1% podatku dochodowego od os6b

firyenych w

119 960,16

z1

okesie spl?wozdawczym ot6iem

w
3.3. Dziatania,w rEmach kt6rych poniesiono koszty.e Srodk6w pochodzqcych r 1% podatku dochodowego od os6b fizycnych
prz€znaczone
na
te
dzjaiania
okres:e sprawozdaw.zym (w szczeS6tnosci okeslone w pkt 11,1.1), orazs2a€unkowe kwotY
podatku dochodowego od os6b fizvcznvch
na stypendia - Nagrody Naukowe POLITYKI
Srod

k eochodzace

z

wplat

1 %

pae

aczonowcalo<ci

119 950,16

d

3'4.ce|eszczcg6lowgwrozumieniuprrepis6wopodatkudochodowymodos6bfirycznych,wskBzanep.zezpodatnik6w
podatkudochodowegoodos6bfizycznych,nakt6reorgan:zacjapoiytkupub|icrneSoponios|anajwyisz€kosztyzesrodk6w
pochodzac'ych z 1% podatku dochodowego w okresi€ sprav/ozdawczym wIaz z kwoq kosztow
119 960,16 zl

wyplata stype'd ow - Nagroo Na-kowych POIITYKI

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawoldawczym og6iem:
a

) koszty z

ttdulu prowadzenb nieodplatnei dzialalnolcl poiytku public.nego

b)kosrty

z

tytulu prowadz€nia odptatnei dzialalnoici poivtku publiczneSo

cl koszw

z

b

784 749,L9 zl

119 960,16 zl

183149,19 zl

119 950,16 zl

ulu prowadz€nia dzialalnolci Sospodarczej

e) koszty administ.a€yjn€

f) pozostre koszty oE6tem

5. l/Wnik

dzial.lnosci odplatnej I nieodplatnej Poiyttu pubtdneSo lub dzlat lnoi'i Sospodat'zej orFn:acii
ok6le sprawozdawctym

publiczn€8o w

po$ku

5.1.

Wnik driatalnodci

140 523,58 zl

nieod platnej poiytku publicznego

5.2. Wn ik driatalnolci od plat.ei porytku publicznego

0,00 zi

5.3. WVnik dzialalnosci Sospoda rczej

0,00

d

0,00

z1

0'00

z1

w tym I wysokosa Srodl6w przeznaczona na dralalnolt poiytku publiczneSo

f
f
1. Organiracja kotzystala z nastQpLrjQcych

zwolnjen

podatku dochodoweso od os6b

z

podatk! od nleruchomo<ci

T

z

podatku od czynnojci €ywil. oprawnVch

T

z

podatku od towar6w i un!8

ptzypodku T

tNotezy Bkdzdcjednq tub wjcceipozyctt. w
zwolnienio z podotku d@hodaweqo o.l ot6b pruwnych

padocdadotkawok@q)

-

prawnych

z

zoplatyska|bowei

F

zoplatsqdowych

T

z

innych zwolnlen, jakichl

kopystala z prawa do nieodptatneSo :nformowan ia pr.€z jednostki publ:cznej
rad iofonii i telewizji o prowadronej dziatalnoJci nieodplatn€i poiytk! publicznegq lSodniez art.23a
ust.l ustawy z dnia 29grudnia 1992 r. o tad iofonii i telewizji
2. or8aniza€ja

kozystaia r uprawnienia do naby€ia na szczeS6lnych zasadach
prawa wiasnoicilub prawa siytkowan ia wieczysiego nieru€homolciz zasobu
Skarbu Pa6stwa lub ied nostek samozad u terytorialnego/ llbzawarla na
preferencyjiych wa nrnkach z podmiotami publlcznym i umowY dvtkowania,
najmu, drieriawy lub uiycrenia ipzysiugujejejw odniesieniu do tych
3. OrganDacja

nier!chomoSci nastepujqce Prawo:
lNotety wskozai jednq tub wEcei porycji)

r
r

uiytkowani€ wieczyste

tr
tr

r
r
tr

1.1. Liczba os6b zanudnionych worganizacjina podstawie stosunku pracv
(Nateiy uwskdnc wztstke atoby btudnione w otqdntzocii nr ptdstawte stnsunru ptocv letdt tub
czeat

ebru) w ak@E spnwozttowc4n, nowet jeteti ob*nh

nt

tq iut zattudnbne w otqonEocjjl

1.2. Przecietna liczba zatrudnionych w o.ganizaciina podstawie stosunku pracY w pe eliczeniu na
atudnienie hdle'y 2srnawo( @ystke osobv zotrudni@e nd podttowE stosunku pn'v tu
poe.zesbtnych nt'rqcoch w aktese sptdwozdow.4n (wta z utontonl odpowiodolecvni czQlci etotu' np 0'50 w
pBypodku asoby zotrud.ianel nd p6l etotu), dodoC do siebie sunv rdttudnionvcll z 12 nietEcv I pad2ielit pzez 12 wynik
wpisot , doklodnatcia da 2 niejsa po ptzectnku)
(Aby okt.Stjt pRcELre

6Ne

3.3- Liczba wolontariuszy wykonuj?cych (wiad€zeni€ na r.ecz organizacii plzez okres od 30 dnido 6

.t!tc!Eq

(xd2dy wata.tottusz powtnien byl lX.ony

okteste

$ko ta, ntezddnie

od lX2by twiodeen wykononych no

E*

dqontzocli w

spnwazdok4n)

.)czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby 4wiadczace uslugina podstawie
umowy cywilnoprawn€j, cziont(owie organu zarzqdzaiAcego

0 os6b
0 os6b

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujec.ych Swiadcze.ie na nec2 organhacjipaez okres
(K.itly wlantotite powtnten byt ljdony tylko tua nEr.L2nE od liczby tvl1o&zen

v+o..ntth

no

dtuiszv.it6

naz qgdnhocii w

a)czlonkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby {wiadczace usrtiSina podstawie
umowy cyv/ilnopr.wnej, czlonkowie orSanu zarzadzajqceSo

l.teczna kwota wynagrodzen (brutto) wyplaconych prze! organizacjQ w okresie sprawozdaw€zvtt'
a)z

\tulu um6wo

23 300 00

z1

prace

- wynaSfodzenie zasadnicie
- nagrooy

0,00 zl

- pr€mie

b)z tytulu um6w cwllnop.awnych
2. tqczna

kwotawYm8rodz€i wYllaconych pnezo€anizacje pracown;kom oia2osobom

Swiadc2acym uslugina podstawie umowy cywilnoprawnej, wzwiqzku z prowadzo.a dziatalnoiciq

a)w

zwia:k'

b)wzwiQrlu

z

prowadzo.a d?,alaln06ciq odptatna potytku publ,dnego
prowadzona d2ialalnoiciQ ,rieod piatnq pozytku p.ibliczn€go

23 300,00 zl
23 300,00 zl
0,00 zl
23 300,00 zt

3.tEc?na kwota wynagrodz€i wyplaconych plz€. organizacje pracownilom orazosobom
iwiadczqcym uslugina podsla$e umowy c"ywilnoprawnej w zwiqzku zprowad.onE prz€z
organizacjq dziralno(ciq gosPodarczq
4. WvsokoiC prteclQinego miesiecznego wyna8rodz€nia (brutto) wyplacone8o czJonkom organu
za?qdzajacego organizacj', wliczajqc wynagrodre|lie zasadn icze, .agrody, premie i in ne
6wiadczenia oraz umowy c-ywilnoprawne
(Aby okte!rc pzkiethe nl5t<@e wynoqtadzenE htl.iv: l zsunawot wrys*i. ktutv wynogtod2eh bvpl@ne w ciatu
toko

sptowzdow@go ldiaojac wy.oqtudzehie totodnkze, ndqtadv, Prenie i in@ lvla.bfiio otoz unawf
pftwre): 2. pcdtietit sunawo.q kwote
12 (dEsigcl) 3 podzieti( ptzez tidbe alonk6w zotzadu)

vE

cwik

iesiqczneSo lvynaSfodzenia (brutto) wyplaconego ctonkoln organu
kontroli lub nadzoru, wliczajqcwynagrodzeni€ rasadni€ze, nagrody, premie i inne Swiadczenia ora2
umowy c1w Ino?rawne

5. WysokoJd

pr4cierne3o

(zqadnie z objdlnenten

2

m

pu"ktu 4)

6. wysoko(a ptzeciQtnego miesieczn€go wYragrodzen ia (bnrlto) wvplaconego czlonkom innych,
nit or8anu ranqdzajecego, kontroli lub nadroru, organ6w organizacji, wlieajqcwynatrodrenie
2asadni.ze, nagrody, prpmie iinne (wiadcz€nia oraz umowy cyvilnoprawne
kqodnie z obiotnienien

z

0,00 zl

ptnktu 4)

przeciQtnego miesiq€?nego wynaS.odzenia (brutto) wyPlaconeSo pracownikom
organizacji, z pominieciem wynagtodzei os6b, o kt6rych mowaw pkt +6, wlieajqc wYnagrodzenie
zasadnia€, nagrodY, premie iinne iwjadczenia, orazosobom JwiadczQ€ym uslugina podstawie
umowY cwilnopfawn€j
7- Wysoko66

Gqodnre z abloehienien z punktu

a)

0,00 zl

n.lwyisEgo (jedn ostkoweto) mieslQcznego wynagrodz€nia (brutto) wvplaconego
c:tonkowiorganu zarzQdzajqcego, wlieajAc wynaS.odzenie zasad.i.2g nagrody, premie iinne
iwiadclenia of az umowy cywilnoprawne
8. wysokosc

0,00 zl

L Wsokosi nalwyts:eto 0ednostkowego) miesieclne8o wynagrodzenla {brutto) wyplaconeSo

c?ionkowi organLi kontroli lub nadzoru, wicrajAc wynagrodzenie zasadnlcze, nagrodv, premie i inne
Jwladczenia oraz umowy c}!vilnoprawn€

wisokolt naiwyisreto (jednostkowego) miesieczne8o wynagrodzenia (brutto) wvplaconego
crtonkowiinnych riio.gan zarredzajqcy, kontrolilub n.droru, organ6w organizacji, wli."aj{
10.

wyoagrodzeni€ zasadnice, nagrody, premie iinn€ swiadczenla oraz umowy cywilnoprawne

Wsokosf najwytsreSo (jednostlowego) miesiQenego wynaSrodzenia (brutto) wypla€onego
pracownikowi orsanizacji, zpomlnieci€m wynaS.odzed os6b, o kt6rych mowa u/ pkt 8-10, wliczajqc
wynagrodrenie zasadnicz€, nagrody, premie linne Jwiadczenia, ora: wynagrodzenia wyplaconeSo
osobie Swiaddecej uslugi na podstawi€ umowy cywilnoprawnej
1.1.

12. Dodatkowe uwagi dotyczqce wynagrodz€n
(Moins wpitul i.l.vno.k dat rtq@ wyndstudzetl, o kt4Oth nowo
w pkt 1-1t

kt'rynt oryonho.l4

chcioldby podzteltc sE

1. organizacja udzielala poiyczek

2

oplnlq publkzhq)

pi€nietnych

2.

Wsokde ud:ielonych poiyczek pieniqtnych

3.

statutowa podstawa pnyznania poiyczek pienlQinych

1. Organizacja real;zowala zadania zlecone prlez

o€anyj€dnostek samorzqdu teryto.ialnep

2.Informacja na temat gl6wnych reali:owanych zadafi i kwot dotacji otrzymanych na ich.€aliracje
kwote Nzvznanel dotacjil
lNotety podot norw zodohid, jego g!6wry(e) cela), norwr ilgonu udzielohcego tutdcii oto.
C€l(-e)zadania
3.

Nazwa organu udzielajqcego dotacii

Wok.esie sprawozdawc?ym oGanizacia realizowala radaniazlecone pn€! or8eny

zQdowejllb paistwowe

fu ndusz€

ad

ministra.ji

c€lowe

4.lnformacja na t€mat real:zowanych zadai i kwot dotacji otrrymany.h na i€h realizacjq
Cel(-e) zadania

1. W okresie

Nazwa o.ganu udzielajqcego dotacii

sprawozdawczym organizacja realizowala zam6wieni. publiczne

2.lfl,ormacja na temat realiiowanych zam6wief ikwototaymanych na ich realizacje
Przedmiot 2am6wienia

6

Nie

1. Wkaz sp6tek, w kt6rych orSanizacje posiada co najmnlej 20% udziai6w lub akcjiw kapitale zaKadowvm lub co najmniei 20%
og6lnejliczby glos6w w organi€ stanowiqcym sp6iK

REGON

Lp-

2. wykaz fundacji, kt6rych organizacja jest

Siedziba sp6lki

lub akcjiw
kapitale

% udziatu

w os6lnej

lic2bie gios6w

fundatorem

3. Informacje o ,(ontrolach p.zeprowadzonych w organizacji pnez organy admlnistracii pubicznej w okresie sprawozdawczym
Liczba kontroli

organ kont.olujacy

Lp

4. Organizacja przeprowadziia badanie sprbwozdania finansowego na podstawie ustawyrdnia 29
wrzejnia 1994 r o rachu nkowo{ci lub .ozpo.z qdzenia Mnist. Fin3nsiiwzdnia 23 grudnia 2004 r. w

cNe

sprawie obowiqzku badania sp.awoldaf finansowych oGanizacji poiytku publiczneSo

5. Dodatlowe Informacj€
(Mo2no wptsot w p@itve pote inre inJon6k, lrirynt otgont 4.ld .hchtoby padzielit

Ewa

*

z optntq

pubticznql

Wlk-Bedkoska

Jadwga Klcharczyk
Dominika Nowak-Katto6ka

2A20

!0 07

