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MARTA BIAI-EK- GRACZYK - PREZ:ES ZARZADU
PAULINA CAPAT-A - CZt-OllEK ZARZADU
BEATA TOKARZ- KAMINSKA - CZLC)NEK ZARZADU

8. Sklad organu kontroli lub nadzor'u organiz
(Naleiy w.pisfrd imiona, nazwidka oraz infolmacie o funt
pplnionej pnez p.oszczegolnyih czlonkow orgbnu kontr
Iub nadzoru)

cji
:l
i

KRZYSZTOFPACHOLAK -CZI-ONE:KKOMISJI REWIZYJNEJ
AGNt ESZKA PAJACZKOWSKA -CZI-ON EK KOMISJI
REWIZYJNEJ
DOROTA BORODAJ - CZI-ONE:K KOMISJI REWIZYJNEJ

r i . . :  :

9 Cele statutowe organizacji

(hlalezy opisa' cele na podstawie statutu organizacit)

1. animacja kultury w spoleczno6ciach lokalnych,
2. zwiqkszanie dostqpno6ci do kultury i edukacji,

3. wspieranie i integracja mlodych tw6rc6w: profesjonalist6w i
amatorow,
4. wyr6wnywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodzie2y,
5. zwigkszenie udzialu os6b starszych w 2yciu spolecznym oraz
tworzenie i wspieranie form wspolpracy nt igdzypokoleniowej,
6. wspieranie mi gdzynarodowej wsp6lpracy kultural nej i
edukacyjnej,
7. promocja integracji europejskiej,
B. rozw6j tolerancji i dialogu migdzykulturowego,
9. promocja kul tury polskiejw kraju iza granicq,
10. testowanie itworzenie nowych modeli dzialania w obszarze
kultury,
11, wzmacnianie i tworzenie mechanizntow partycypacji
obywatelskiej.

1. organizacjg warsztatow, szkoleh, kurs;ow, konferencji, targ6w,
wystaw, pokazow filmowych, wydazef aftystycznych, imprez,
staZy, rezydencji t tworczych, wolontariatu oraz konkurs6w w
kraju i za granicq
2. prowadzenie badan w obszarze kultuty i Zycia spolecznego
3. organizacjq projektow migdzynarodovvych,
4. innowacyjne programy spoleczno-kltlturalne,
5. dzialalno6cwydawniczq,
6. produkcjg i upowszechnianie utwor6w filmowych, fotograflcznych
i innych utworow audiowizualnych,
7. wsp6tpracq z instytucjami paristwowyrni, samorzqdowymi i
pozazqdowym i, sekto rem gospod arczy n1 or az Srod kam i m asowego
przekazu w kraju i za granicq
B. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom oraz
organizacjom i innym podmiotom prowaclzqcym dzialalno66 zbie2nq
z celami statutowymi,
9. przyznaw an ie stypend iow i ndywidual nych,
10. prowadzenie kampanii spolecznych oraz stron i portali
internetowych,
1 1. prowadzenie innowacyjnego centrurn kultury.
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11. NajwaZniejsze sfery Oziatalnoici poZytXu
publicznego

(Nalety Wskazaf nie wiqcpj ni2 trzy najwalniejsze,
,wzgigdem wietkaici wyda'tkowanych irodkow, sfery
dzialalnoici poiytku publicznega, o ktirych mowa w arl
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalnoici
poiytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 201Q r.
234, poz 1536), zaczynajqc od najwainiejsze_j)

dzialalnoSc wspomagajEca rozw6j wspolnot i spoleczno5ci
lokalnvch

kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i dziredzictwa narodoweoo

nauka, szkcllnictwo wy2sze, edukacja, o6rryiata i wychowanie

l.Opis dzialalnro6ci po2ytku publicznego

1. Opis gi6wnyclh dl.ialari
podjqtych przez organizacjq

Przez

modele
dzialaj

SPO
kt6rym

OBYWA

mtasla,

, ,Labora

carego

kultury (

strategi

zmrany.

zasaoy:
pokazy,

ANIMA
W roku

otwart
osob.

ktorego

dziec i  i

a n t m a

autorski

2011 rok realizowalismy projekty artystyczne i spoleczne. Szkolilismy,
liSmy dotacje wydaliSrry ksiqzkq. TworzyliSimy i promowaliSmy nowe
ialania w sferze kultury. StworzyliSmy siec animator6w kultury
w calym kraju. Prowadz:iliSmy projekty, kt6re wynikajq z naszych pasji
j i swiata. Nasze cele realizowaliSmy w ramach trzech linii

ELNIA MLODYCH TWORCOW to alternatyurne studio produkcyjne, w

llqdy porlfolio, produkujemy pierwsze filnry i projekty fotograficzne
,, ,  Przedszk:ole Fi l  mowe",, ,Videonotacje", , ,Fotoprezentacje",

Promujemy rnlodq tw6rczoSc dokumentalnq w Polsce i zagranicq

E DZIAI-AJA to laboratorium projekt6w spoleczno-kulturalnych.
animatorom realizacjq wlasnych przedsirTwziqc na skalg dzielnicy,

ionu czy calego kraju. tRealizujemy progranry dotacyjne i
(,,Seniorzy w akcji", ,,Mlodzi Mened2erowie Kultury",

ium Animatorni").By ws1:ierac lokalnych lider6w, stworzyliSmy siec
Animatorow l(ultury, klora zrzesza doswiaclczonych trenerow z

SEKTOR KLJLTURY to think thank tworzacv nowe rozwiazania dla
na domy kultury", ,,Laboratorium Zmiany"). Prowadzimy projekty

;ne angaZujqce pracownikow sektora kultury, mieszkaf c6w, badaczy
y lokalne w 2ycie publiczne. Razem z nimi wypracowujemy nowe

dzialan dla istniejqcych instytucji kultury (donry kultury, biblioteki,
ety Trzeciego'/Vieku). Towarzyszymy im w procesie wprowadzania

EJSZE PROTGRAMY/ DZIAI-AN lA

warzamy warunki do rozwoju mlodym tworcom. Dzialamy wedlug
od pomyslu do realizacji". Organizujemy warsztaty, wystawy, otwarte

IA
'11 ANIMATORNIA obcfrodzita swoje 3 urod;ziny. Nasze dzialania

spotkan i przeglqd6w poftfolio, w kt6rych ud:zial wzigto ponad 600
Smy takze mo2liwoSc 20 mlodym ludzicrm do rozwijania wlasnych

y siq wok6t budowania trzech kreatywnyc;h pzestrzeni: fi lmu,
i multidyscyplinarnej. Na projekt skladalo sig 8 dzialari (Migawki,

je, Kino Filmow Dokumentalnych, Videonotacje, Przedszkole
Pracownia Design,  Laborator ium Animatorn i  i  Bajkowanie) .  W 2011

naszq ofertg o projekt ,,Animator in Residence", w ramach
aprosiliSmy 2 animatorow z Polski na dwutygodniowy pobyt tworczy do
y, zakonczony akcjq animacyjnq. Wyprodukowali6my 5 nowych

j i  i  1 plytg DVD z '10 et iudami dokumentalny'mi, ,Przedszkola
".  Z grupq40 uczestnikow stworzyl ismy 2 nrul t imedialne bajki  dla
eprowadziliSmy 6 otwartych pokazow,,Bajkowania", w kt6rych

zyto ponad 180 osob. W ramach "Laboratorium Animatorni" wsparlismv
ekt6w spoleczno-kulturaNnych realizowanych przez poczqtkujqcych
rw, w ktorych udziat wziglo ponad 580 osob. ,Zorganizowalismy 9
"Kina Filmow Dokumentalnych" polqczonych z dyskusjq i spotkaniami
i (ok. 800 widzow). W ramach ,,Migawek" przeprowadzilismy cykl



fotograficznych i zaprezentowania ich podczas wsp6lnej wystawy,
ktorq ie zobaczylo ok, 500 osob. W ramach ,,Fotoprezentacji" wsparliSmy

dwoch wystaw foto g raficznych (M i ch ala Luczaka i M ich ala
iego, Julii Staniszewskiej i Piotra Bekasa), a z uczestnikami ,,Pracowni

Design" zestaw mebli dla 1 warszawskiego domu kultury i

w rozr
Pzep

letnie "Kino na Dachu". W 2 edycji ,,Warszawy dla
poczqr
kuchni

50 mlodych ludzi wkrqcato sig w wolontariat i poznawalo od
warszawskiego sektora ku ltury.

,,Seniorzw akcji" to ogolnopolski konkurs dotacyjny realizowany od 2008 roku
pzez f rrzystwo,g' ze Srodkow Polsko-Amerykafiskiej Fundacji WolnoSci.

konkursu jest Emporia. Konkurs wspiera realizacjg nowatorskichP
spolecznych opracowanych pzez osoby 55,+, ktore chcq potqczye
wlasnych pasji i zainteresowan z dzialaniem na rzecz innych. W roku

2011 409 zgloszeh, nagrodzili5my 34 najciekawsze pomysly.
Lqczna pzyznany ch dotacj i wyn i osla 324 304 ;zl. Przeprowadzi li Smy
ponad godzin warsztat6w wspierajqcych animator6w 55+ w opracowaniu

projektu i w p62niejszej jego realizacji. Warsztaty dotyczyly zagadniefi
zwtEz z rozwijaniem umiejgtno6ci liderskich, praly z grupq, promocji

Animatorzy dowiedzieli sig m.in. jakzorganizowad grq miejskq, jak
za+ozyc projektu, jak prowadzic dziatania w przestzeni publicznej. W

nagrodzonych w konkursie ,,Seniorzy w akc1i" udzial wziglo 2846 osob
wieku (w tym 1102 seniorow).

ili6my trzy sesje warsztat6w dla zespolow z 16 Uniwersytetow

edukacji
Wieku (rozwijanie umiejgtno5ci liderskich, poznanie nowych metod
real izacj i dzialan spolecznych na UTW). Dofi na nsowal i 6my real izacj q
regionalnych sieciujqcych Uniwersytet6w (Nowy Sqcz, Katowice,

Torun,
UTW.

) oraz przyznali6my 3 dotacje dla najlepszych planow rozwoju
ewaluacjg trzech edycji konlrlursu.

"Mlodzi ened2erowie kultury w bibliotekach" to sz6sta, specjalna edycja
wziglo w nim udzial 27 mtodych mened2erow kultury oraz wspierajqce
rkarki z 27 plac6wek bibliotecznych z calej Polski. Projekt skladat sig z

projektu
ich bibl i<

wprowadzajqcych (10 dniwarsztat6w dla 60 osob), konkursu
(27 przyznanych dotacji na sume 60 660 zl), 8 miesiqcy realizacji

loka projekt6w (styczef-sierpien 20 1 1 ), r62norod nych form wsparci a
Animatorzy Kultury - 14wizfi, wizyty studyjrre -20wi2ty'' monitoringi-
e-Akademia) orazwarsztat6w podsumowujqr;ych (3 dni warsztat6w dla

- os6b
mlodzi

erajqcych mlodych ludzi, umiejqcych z nimi wsp6lpracowad, zaS

zwl
rnedZerowie kultury zyskali umiejgtno6ci i be,zcenne doSwiadczenie
z przepr ow adzen i em pi e nruszego, a utorski eg;o projektu spoleczno-

kultural

przyg
sam!"

4

27 wiz

dzia
zespoly
projekcji
(urzqdy
Odbylo

warszta

manual pod haslem ,,lnnowacyjne centrum kultury - zr6b to
nie z dzielnicq Targ6wek w ramach programu Re.Blok

to. Mlodzi MenedZerowie Kultury w bibliotekach" dotarlize swoimi
i do ok. 800 uczestnik6w bezpo6rednich (uc;zestnicy warsztat6w,

rojektowe); ok. 6000 uczestnik6w po6rednicl'r (mieszkaricy - widzowie
lmowych, wystaw, happening6w, go6cie spotkari); ok. 70 partnerow
nin, domy kultury, lokalni przedsiqbiorcy, drukarnie, media, parafie)
p ok.240 dni wydarzen (projekcji fi lmowych, wystaw, spotkari,

36
lok

ikow). Dzi gki udzi alowi w prog ram i e u czestn i cy zrealizow ali 27
projekt6w spoleczno-kulturalnych, takich jak: kluby filmowe, akcje

fotogra ), warsztaty dziennikarskie, tworzenie fi | mr5w, zbieranie opowie6ci,
wystawy, dzialania dla dzieci, seniorow, rnieszkancow i sqsiadow.t "  r r r e r s r ' r r  e q e r q v v v v ,

zaangazowane w projekt otworzyly sig na ws;p6lprace z mieszkadcami,
na pomysly i mo2liwoSci dzialania. Bibliotekarki sprawdzily sig w nowej roli

warsz , happeningow itd.). \Ar\tdali6my tak2e ,,Kieszonkowy Leksykon
Mlodych Kultury".

Projekt
filmem

.doc powstal z my6lq o mlodych ludziach zainteresowanych

ifotog jako nazqdziami wyra2ania siebie, a takZe rejestrowania wydarzeri
r. Glownym dzialaniem projektu byl cykl czterech trzydniowych
(ponad 70 godzin warsztatowych) - Laboratorium Polski.doc - dla

grupy os6b
warsztatow uczestnicy mieli mo2liwo6c spotkari z do6wiadczonymi

Doc
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a takze ijania swoich umiejgtno6ci na warsztatach technicznych (np. dot.
krqcenia

kr6tkich form filmowych). W ramach Laboratorium Polski.doc powstalo
I J artystycznych - 4 krotkie filmy dokumentalne, 8 fotoreporta2y o
tema spolecznej oraz 1 fotokast. Dodatkowo w okresie wakacyjnym

zostalo 5 warsztatow multimedialnych dla 100 dzieci i
w mniejszych miejscowo6ciach.

mlodych polskich tworcow podczas 3 miqdzynarodowych
festiwali rdam, Londyn, Sewilla, Warszawa), a podczas Europejskiego

Kultury nasz Art Kontener prezentujqcy krotkie filmy mtodych tw6rc6w
catej E odwiedzilo ponad 500 osob

ZOOM
Projekt

DOMY KULTURY. STRATEGIE DZIAT-ANIA
na celu przetestowanie mo2liwoSci paftycypacyjnego tworzenia

strategii u dom6w kultury. W 2011 roku pracowali6my w trzech domach
kultury terenie wojewodztwa mazowieckiego: w Gorze Kalwarii, Milanowku i

ie. Naszym celem jest stwozenie warunk6w, w kt6rych mieszkaicy
lli podjqi dialog z lokalnq wladzq na temat ksztaltu ich domu kultury. W

Itacji i prac warsztatowych przedstawiciele spolecznoSci opracowujq

stanE si
dzialania lokalnych o6rodk6w kultury. Powstale w ten spos6b strategie
podstawq do opracowania priorytet6w programowych i konkretnych
na dzialania w kaZdej spoleczno6ci. Program bgdzie kontynuowany w

2012 ro

Projekt \RSZAWA DLA POCZATKUJACYCH" polegat na wizytach w
stolecznych organizacji pozarzqdowych i irrstytucji kulturalnych i byl

gl6wnie do mlodzie2y akademickiej, do os6b, kt6re pzeprowadzily
siq do 'szawy. Celem projektu bylo przyblizenie Warszawy, gl6wnie od strony

, a tak2e zapoznanie uczestnikow z inicjatywami podejmowanymi
przez ane organizacje. W trakcie tegorocznej edycji odbylo siq lqcznie 16

wziqlo w nich udzial ponad 300 osob. Byly to wizyty w wybranych
, spotkania, rozmowy i wspolne spacery.

OLE FILMOWE

bqdq m
toku ko

calej (uczniow szk6l podstawowych, gimnazj6w, lice6w i pienrszych lat
stud Uczestnicy realizowali swoje pierwsze etiudy dokumentalne pod okiem

fi | m owc6w mlodego pokoleni a, a pod czas com i esiqczn y ch 4azdow
spotyk sig z przedstawicielami polskiej kinematografii (m.in. z Andzejem
Wajdq, ciechem Marczewskim, Bogdanem Dziworskim, Marcinem Koszalkq

Szumowskq). Wzigli r6wnieZ udzial w warsztatach wyjazdowych do
zyr oraz Charlubia. Projekt bgdzie mial sw6jfinal na przelomie stycznia i
lutego 12r. i zakonczy sig pokazem etiud zrealizowanych w ramach

Fi lmowego.

kultur

W ram
Szkolq

w 2 0 1 1
Kultury"

W
Polski

kolejnej, lX edycji Przedszkola Filmowego, realizowanego wtaz ze
jdy, zrealizowalismy szereg warsztat6w dla grupy 25 mlodych ludzi z

trenerzy z prowadzonejprzez nas sieci ,,Latajqcy Animatorzy
edzili ponad 40 miejscowo6ci i przeprowiadzili ponad 650 godzin

(filmowych, fotograficznych, dziennikarskich, mu ltimedialnych ).

seminarium,,ToZsamoSci odzyskarre" dla ' t  6 animatorow

kraju.

zfirmq Samsung stworzyliSmy konkurs i cykl warsztat6w fi lmowych
pod "Warszawa w 3 minuty".

W ram
godzin

Kongresu Kultury we Wroclawiu wyprodukowali6my taVie 24
,,Generator Pomysl6w", w kt6rym udzial wzitilo ponad 30

ieli organizacji pozarzqdowych z calej Europy. Czlery zespoly
swoje autorskie pomysly na dzialania kulturalno-spoleczne. Dwa z
realizowane.

Zorgar
kultury
z calec

nich

projektu ,,2 mlodzie2q szlakiem wspolnej historii" zaprosiliSmy do
re edukator6w i animatorow z lzraela. Uczerstnikami byto 13 mlodych
, zalmujqcych siq w swoich lokalnych Sroclowiskach pracqz
mlodzie2q oraz bqdqcych przewodnikami wycieczek mlodych

Druk :  MPiPS



lzraelczl
polskimi
swoich c

Dz igk iw
f i lmu dol
re2yserii

W naszl
animato
i  animatr
debatac
Rozwojr
Fi lmowe
do miqd
Fundacj
pracuJqc
Wielkiej
Otrzyma
wyr6znir
organrz(
przyzna'
,,Stolecz
Nasz ze
rozwtqzi
imetod
czasem
w 4 sup,

<ow do Polski. Grupa przez blisko tydzieh brala udzial w spotkaniach z
rnimatorami, przedstawicielami instytucji i grup nieformalnych, kt6zy w
:ialaniach podejmujq tematykq pamigci i dialc,gu polsko-2ydowskiego.

parciu Polskiego I nstytutu Sztuki Fil mowej wyprodukowaliSmy trailer
rmentalnego,,No2yczki" o kompozytorze Eugeniuszu Rudniku w
Zuzanny Sola ki ewi cz-Zats.

n biurze przy ul. Mokotowskiej 55 goSciliSmy ponad 20 grup
rw
rek kultury z calej Polski i z zagranicy. Wziqlitlmy udzial w ponad 10
i 6 konferencjach. Wsp6lpracowaliSmy przy lworzeniu Programu
Kultury dla Warszawy. ZostaliSmy czlonkami Koalicji na Rzecz Edukacji
zainicjowanej przez Polski Instytut Sztuki Filrnowe1 oraz dolqczyli6my
ynarodowej sieci Doc Next Network powolanej przez Europejskq
Kultury. Siec DNN skupia edukator6w, animiator6w i kuratorow

rch w obszarze edukacj i  medialnej w Polsce, Holandi i ,  Hiszpani i ,
Srytani i  iTurcj i .
iSmy status organizacji po2ytku publicznego. Zdobyli6my drugie
rie w konkursie na najlepszy projekt z zakresu edukacji medialnej
Many przez Fundacjq Evansa. ByliSmy nominowani do nagrody 3Sektor
ane1 przez Centrum Komunikacji Spotecznej oraz w konkursie
e-Spoleczne" o gloszo nym przez porlal wa rsz:awa. n g o. pl
pol liczy 17 statych wspolpracownikow. Caly czas poszukujemy nowych

racy. Pod okiem profesjonalistow szkoliliSmy siq z zakresu zarzqdzania
pracy w grupie i rozwiqzywania sytuacji konfliktowych. WziqliSmy udzial
nruizjach prowadzonych przez do6wiadczonego coacha. Stworzyli6my
rozwoju stowarzyszenia na najbliZsze 3 lata. Nasze dzialania
ala pomoc 20 wolontariuszv.

nizacjg
caly kraj

2. Informacja dotyczqca prowadzonych p
sprawozdawc4ym

zez organizacjg po2ytku publicznego plac6wek w okresie

1 .Organizacja prowadzila plac6wki zapewnii
niepelnosprawnym, pr:zewlekle chorym tun c
spolecznej, domy pomocy spotecznej, placo
przepisach o pomocy spolecznej, szkoty i plr
systemie o5wiaty lub niepubliczne zaktady o

qce calodobowq,opiekg psobom
obom w podesziym wieku, centra integfaCji
'ki opiekunczo.wychowatvcze okreSlone w
;owki publiczne okreSlone w przepisach o
iekizdrowotnej

i  l g K

*'i l{ie

2.lnformacja na temat lokalizacji i aktywncS<placowek, o ktorych mor,va w pkt'l

Lp Nazwa ptacowki M iejscowriclci, w K6rej/ych
plac6wka prowadzi dziatania

Liczba odbior:C6w dzi alan
plac6wkiw okresie
sprawozdawczym

3" Informacja dotyczqca liczby odbiorc6v
sprawozdawczym

dzialad organizacj i  po2ytku publ icznego w okresi ,e



(lrlale2y oszacowac liczbq odbiorcdw dz'iatati org anizaci,
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osobl

Oscrby
f\zycTns

'_-?!.::i," oscrov
)rawne l' pra,//ne

7000

1 3 0

4. lnformacja dotycz4ca dzialalno6ci nieor
sprawozdawczym

f .Opis przedmiotu nieodplatnej dzialalno6ci
pozytku publicznego
(Naleiy podac ihtorrnAcjQ na temat radzaju d4ialalno$ci
nieodplatnej organizacji w okresie sprawozdawazym, w'

P KD 20 07 odpowi adaj qceg o/ych
dzialalnoSci, Je6li orEanizacja prawadzi w'iqcej niZ 3 roa
dzialalnoici nieodpkrtnej, naleLlt padac Inform4cig na tc
trzech glownych rodzajlw dzialalno$ci (podeihie mgksy!
3 kod6w), zaczytaj4c od glownigo przedmiotu
dzialalnoici)

',]

,tat
alnE

1 Organizacja warsztatow, szkolen, kursow
2.Upowszechnianie utworow filmowych, w tym dystrybucja
3.Udzielanie wsparcia w tym finansowego inicjatywom i
organizacjom i innym podmiotom prowadzqcym dztalalnos6
zbieZnE z celami statutowym i

Kod PKD: 85.52.2

Kod PKD: 59.13.2

Kod PKD: 94.99.2

Z,Zasiqg ter:ytorlatny proWadzonej pla:ez
organizacj F n ieodplalnej dziala l n 06ci pozytkt
publicznego

( N a t ei y wskaz a c n p.,,g m i n a",,,pow i at",,,wojewodztw o",
kraj", 

"za$aniaa")

aau

caly kraj

5. Informacja dotyczqca dzialalnoSci odpl
poiytku publicznego w okresie sprawozd

Ltnej po2ytku publicznego i dzialalnoSci gospoda,razej organizacii
rwc?ym

' l 
"Organizacja prowadzila dzialalnoSc odplat reg  o

fi Talr

{* Fdie

2 Opis przedmiotu dzialalnosci odpiatnej pc
n  r h l i c z n a n n

(Nale2y podai informacjq na temat roclzaju dzialalnoi;c
odplatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz
wskazanie m Rodul6w PKD 2007 odpowiadaj4ceg o/ych
dziahlno$ci, JeSli organhacja prowadTiwiecej niz 3 rol
dzialalpq$ci odplatne!, naleiy podai iqformacjp na tem
trzech glownych rodzajow dziatalnoici (podanie maksy

:ytku
1. Organizacja warsztat6w, szkolera, kurs6w
2. Upowszechnianie utwor6w filmowych, w tym dystrybucja

Kod PKD: 85.52.2

Kod PKD: 59.13.2

Kod PKD:

Druk:  MPiPs



3. Zasiqg terytorialny prowadzonej przez
organlzacjq odplalnej dzialatnosci po2ytku
publicznego

(N aleZy wskazac n p .,g mi na",,,powiat',,,wojewodztwo',,
kraf', ,,z.agranica")

caly kraj

t  l a k

{i FliE

5. Opis pzedmiotu dzialalno6ci gospodarcze

J

7 ln  ie

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasiqg terytor ialny prowadzonej przez
organizacjq dzialal no6ci gospodarczej

'aly

l ro
1. Lqczna kwoti pzychod6w organizicji og6
i strat)

:m (zgodnie z rachunkiem wynikow / zysk6w 2,473,765.27 zl

L,  Przychody z dzialalno5ci nieodplatnej 6 riytku publicznego 2,388,365.91  z l

2.  Przychody z dz iata lnoSci  odpiatnej  po2r ,ku publ icznego 75,550.16 zl

3. Przychody z dzialal,noici gospodarczej 0.00 zl

4.  Przychody z dz ia la lno(c i  f inansowej 9.582.94 zl

5. Przychody z !e/o podatku d och odowego:d  os6b f izycznych 0.00 zl

6. Ze ir6del publ icznych og6lem: 634,950.50 zt

Druk :  MPiPS



a) ze 6rodk6w europejskich w r<zg rnie*iu p.rze pis6w o fi n a nsa ch pu bliczllych
' a

1,064.65 zl

405,285.85 zl

c) ze (rodk6w budietu jednoste 228.600.00 zl

d) z dotacji z funduszy celowycl 0.00 zl

7 .  Ze i rodel  prywatnych ogdlem: 47.474.85 zl

l.:r,i{{i+,Tti|ll idtl

I llii Llriir*l I
260.00 zt

b) z dar.owizn od os6b fizycznyr 44,214.85 z l

c) z darowizn od osdb prawnyc 3,000.00 zl

d)  z  o f ia rnodc i  pub l i czne j  (zb i6 rk publicznych, kwest) 0.00 zl

0.00 zt

f) z wplywriW z majqtku (w szcz
majait<owvitr)

g6lno$ci  sprzedailu  b wy'najem skladnik6w
0.00 zt

g) i :  nawiqzek sqdowych 0.00 zl

h) :re Swiadczeri pieniqznych 0.00 zl

8; Z'innych liau*+ . " ::)
I .781 .750.72 zl

l .Wynik dziatalno6ci odplatnej po2ytku pub cznego -71 .72  z l

2.  Wynik dz iata lno(c i  gospoda rczej 0.00 zl

w tym:wysokodi Srodk6w przeznazona na dziatalnoi i  statutowa 0.00 zl

l.Wysokoii kwoty pochodzqcej z L% podal
niewydatkowanej w popr2ednich okr0sach

u dochodowego od os6b f izycznych
rrawozdawczych

0.00 zl

2.Wysoko6c kwoty pochodzqcej z 1% Va$a1
vvydatkowanej w okresie sprawo2dawczym

u dochodowego cid os6b fizycznych
gotem .

0.00 zl

9rrvv&qlE 4 |  /u vvuatNu vvurrvuvwsyv vq v$vs i l&)t l4r lyerr v. :4 vnrq.9r.9-

e W pkt 11.1.1) qra? Kwoty prze2nac2one na ter dzialania : ,.
' 

i:t

Druk :  MPiPS



4. Cele szczeg6towe, w roiumieniu przepis6
podatnik6w podatku dochodowego od os6L
naiwiecei 6rodk6w pochodzacvch z 1% poda

,o podatku dochodowynr od os6b f izycznych, wskazane przez
' izycznych, na kt6re organizacja po2ytku publ icznego wydatkowala
ku dochodoweso w okresie sprawozdawczvrn wrazz kwota

Ezy,,m

osdb f,izvcznych

Koszty organizacj i  w okresie sprawozdawczln og6tem: 2,459,987.55 zl 0.00 zt

a)koszty z tytufu prowadzenia nieodp
publicznego i

atnej  dz ia la lnor ic ipo2ytku
2.367.526.39 zl 0.00 zl

b}, koeztV z tytutU prowadzenii odblar
pu bl icznego

re j  dz ia latno3ci  pczytku 75.621.88 zl 0.00 zl

:clkoszty z tytulu FfoWadzenia dziafaloici gospodarcze 0.00 zl t i l L i

wtvmr d)koszty administracyjne, w tym: zu2'
obce, podatki i optaty, wynagrodzeni
dwia dczenia, amortyzacia

cie mater ial6w i  energi i ,  ustugi
oraz ubezpieczenia i  inne 15,152.21 zl 0.00 zl

e)koszty kampani i  informacyjnej lub
pozyskiwaniem 1-% podatku dochodo

rklarnowej zwiqzanej z
vego od os6b fi2ycznych

727.922l. 0.00 zl

f)pozoslale koszty ogdlem: 959. ' l  5 zl 0.00 z,

1. Organizacja kozystala z
zwolnied :

lil z podatku dochodowego od osob prawnych

f zpodatku od nieruchomoSci

l* z podatku od czynno5ci cywilnoprawnych

f* z oplaty skarbowej
'f 

z oplat sqdowych

f* z innych zwolniefi, jakich:

atnego informowan i a przezjednostki
: j  dzialalnoici  poiytku publ icznego, zgodnie z
i  i ,  o radiofoni i  i te lewizj i  (Dzi U, z 2011 r.  Nr '

i  l a H

ir Nie

Druk :  MPiPS



3, Orga4izacja kor,zystala z uprawnienia do

uZybib*ia i plzvsiueu:ie j€j w odniesieniu do
nastqpujEce prawo:

, l* wlasnoS6

i
1* uZytkowanie wieczyste

lil najem

l* u2ytkowanie

' l* u2yczenie

f dzier?awa

l* nie korzystarla

uB)iD "J dffi.i s ,  i

1, Pracownicy oraz osoby 6wiadczqce ustug na podstawie unngryy cywiInoprawnej

(W odpowiedzi nalely uwzgledmi wszysikls osoby zatr
lub czq$C etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet je

l podstawie stc'sunku pracy

Tnione w organizac;ji na podstawie stosunku pracy (etat
obecnie nie sq ju2 zatrudntone w organizacjt)

1.0  osob

organiz

(Aby okrgisl;;jp, pnecjetne zatrudnienie naleiy zsunoMaa
ptiacy w poszczeg1lnych rnip,p,.jQcac.h w okresle sprewo:
etatu, np. 0,5 w pnypadku osoby zatrudnionej,na p6l e1
podzielic pnez 12 Wynik wpisa1 z dokladno*ciE do 1 n

+tszystkie osoby zatrudnione na podstawie sfosunku
tawczym (wraz z ulamkami odpowiadaiqcymi czg!;ci
tu), dodac do siebie sumy zatrudnionych z 1 2 miesigcy t
ejsca po przecinku)

1.0 etatow

acji na podstawieumow\/  cywi lnoprawnej 272.0 os6b

2. Czlohkowie (nie dotyczy fundaeji) .f iir "

1, Organigacja r*a czfonfl6;u r
r .  l E l (

{ -  F l ie

2 Liczba czfonk6w or,ganiia'Cjiw$ stan:u na r ilnii *"u,.u*;
29.00 os6b fizycznych

0.00 os6b prawnych

nkostwa w or$anizacji
i : , ; l  t

z

organi:lacja pozyskala 7 czlonk6w

organizacja stracila 0 czlonk6w

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczyn

1 Organi'zacja konystala ze Swiadczeri wy4onywanyc

(Zgodnie z ustawEz dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatah
sa ost)by WykonujAce nieodplatnie i dobrowolnie praae
niezwiAzane z argant4a4e, azlo\kgwP, pradownicy, a::
cyvviln oprawnej qzy pzedstawiciele wladz organizacji)

|rttzez wolontariuszy i

poiytku wolontanus2en
od tego, czy sa to os;'abyrzeez organizacji, hipzaleznie od fego, cz,

r iwiadczACe uslugi na podstawi:e umowy

t; Tak

r- lt ie

2. Liczla wofontafiuszy -\vykonujEcych Swiar
kr6tszy ni2 30 dni
(KaLdy wolontariusz powinien byc liczony lylko raz, nie
organizacji w akresie sprawozdawizym i czasu pracy)

)zeme na rzecz

zle2nie od liczby iwiadczen wy'konanych na rzecz
0.00 osob

D r u k :  M P i P S



w a) cztonkowie organizacj i 0.00 osob

tYrnr b) pracownicy organizacji 0.00 osob

c) osoby Swiadczqce uslugi na podstarie umowy cywilnoprawnrej 0.00 os6b

d )czlo nkowie organu zarzqdzajqcego 0.00 os6b

e) inne osoby , 0.00 osob

3, Liczba wolontariuszy wykonujqcych Swied
dtuzqzy ni? 30 dni

(Kazdy wala:ntariugz powlntp4 byf liczotly tylko raz, niei
organizacji w okresie sprawozdawczym)

zenie na rzecz organizacji pzez okres

leinie od liczby Swiadczeh v,rykonanych na rzecz
20.00 osob

a) cztonkowie organizacj i 0.00 osob

b) pracownicy organizacji 0.00 osob

;,,-, c) osoby Swiadczqce uslugi na podstzvie umowy cywi I noprawnej 1.00  osob

d )czton kowie o rga n u zarzqdzajqcego 3.00 osob

e) inne osoby
'16.00 osob

", 
')

W*i '
;r .ai

1.t-qczna kwota wynagrodzed (brutto) wypla
sprawozdawczym

onych przez orrEanizacjg w okresie 1.143.403.78 zl

a) z tytulu um6w o pracQ 61,842.01 zl

wynagrodzenie zasadnicze

w
tym:

inne 6WiOdczenia (np. stuil

61,842.01 zl

0.00 zl

0.00 zt

0.00 zl

b) z tytutu um6w cywi lnoprawnych 1.081.561.77 zl

2. N-qczna kwota wynagrodzed wyplaconych
swiadczqcym uslugi na podstawie umowy c)
dzialatnoSciE po2y.tku publicznego

>rzez organizacjq pracou'nikom oraz osobont
vilnoprawnej, vu zwiqzku z prowadzonq 1.143.403.78 zl

w a)  w zwiqzku z prowadzonq dziata lno:iq odplatnq po2ytku puLrlicznego 42,589.00 zl

tym: b)  w zwiqzku z prowadzonq dziata lnocig n ieodpfatnqr  poiy tku publ icznego 1,100,814.78 z l

3. t{c-zna kwota WyhAgioO2en wyptaconych
Swiadczqcym us{ugi na podstawie umowy c)
dzialalnoSciq gospodarczq organizacji

xzez organizacjq pracownikom oraz osobonr
uilnoprawnej w zwtqzku :r prowadZOhq 0.00 zt

4. Wysoko5i przeciqtnego miesiqcznego w1
organu zarzqdzajqcego organizacj i ,  wl iczajqr
i  inne 6wiadczenia oraz umowy cywi lnoprav

ragrodzen ia {brutto) wyplaconego czfonkom
wvnagrodzenie zesednicze, nagiodii,pr:amie
x e

0.00 zl

5. Wysokofd przeciqtnego miesiQcznego wr,
innych organ6w organizacji, wliczajqc wyna
Swiadczenia oraz umowy cywi lnoprawne

ragrodeenia (brutto) wyptaconego cztonkom
rodzenie zasadniCze, nagrodv, premiQ,i  ihne 0.00 zl

6. Wysoko6c przecigtnego miesigcznego vr
pracownikom organizacji, wliczajqc wynagr(
Swiadczenia, oraz osobom Swiadczqcym us

'na grodzenia (brutto) wyplaconego
lzenie zasadnicze, nagrcrdy, premie i inne
rgi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 ,298.03  z l

Druk :  MPiPS





5 No2yczki 18,347.60 zl

o ToZsamoSci Odzyskane 25,000.00 zl

iafizow,ala zam dqieh ia gibf iczne
I  l a K

fi l',lie

t-p Nazwa zadania

\\\\N
lltw -\$$

1. \{tlyka:z spdek, w ktorych organizacja posi
najmniej 20% og6lnej liczby glosow w organ

da co najmniej20o/o udzialow lub akcji w kapitale zakladowym lub co
l stanowiqcym sp6lki

L| \ / Nazwa sp6tki Siedz iba  sp6 tk i Yd udiiitt6w
lub  akc i iw

kapit;rle

% ud -zialu w oeSlnej
liczbie glosdw

2. Wykaz fundacji, ktorych organizacja jest f ndatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonyc
sprawozdawczym

w organizacji przez organy bdministracji publieTnej w okiesib
, i ri:,ilTt,tti:ill

l n
L t J oigfin,kon,troluiqc11 i"itdt il8fitruilid

' ilontrroli

4. Organizacja przeprowadzila badanie spra'
dnia 29 wrze6nia 1994 r. o rachunkowodci (l
lub rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dni i
badania Sprawozdari finansowych oiga hi2at
2852\

ozdania finansowego na podstawie ustawy z:
r. U. z 2009 r, Nr 152, poz, L223, z poin. zm,l
23 grudnia 20A4 r,t w sprawie obowiqzku
po2ytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz,

'  t a F .

dl Nie

5. DodatkoWe informacje

(Nalezy wpisad w'ioni2sze pole infie inTormdcje,, ktiiryn

Funkcja i.4. b

TOWARZYSTWO INICJATYW
TWORCZYCH q"

ul. Mokotowska 55 '

o0-542 Warszawa ' 
'

NIP :529 -16 -47 -110

Druk ;  MPiPS

Pauli ta

ONKINI ZAR'r-"

Beata Toka2-Kanrirlska

{tffi,;fu;n6



TOWARZYSTWO I N ICJATYW TWORCZYCH "E"

00.542 WARSZAWA
MOKOTOWSKA 55
0000084092

Aktywa trwale

Warto6ci niematerialne i Prawne

lv. 1pr"g"t".. i"owe rozliczenia migd

B .

Fundusz statutowy

Fundusz z aktual izacj i  wycenY

l l l .  lWynik finansowy netto za rok obro

1 I NadwY2ka PrzYchod6w nad koszta

i 
---r'rto*vzr" 

k*"t6* 
".d

B Zobowiazania i rezerwY na z'

l .  ]Zobowiqzania dlugoterminowe z ty1
- l -
l l .  lZobowiazania krotkoterminowe i fu

1--1i l tudytyi i l

l z  lnne  zobowiqzan ia

Fundusze sPec ja lne

rrL 
+l 

n"**v ttt t"u"*is-r"i"

1rv.  lRozl iczeniamiqdzyokresowe
r-  --)  -

1 jRoz l i czen ia  migdzYokresowe

ti lnne rozl iczenia miqdzYokresowe

Sporzqdzono onla:

Wieslawa SzYmaiska

Wieslawa

BILANS
sporzqdzonY na dziefi : 2011''12'311

PREZESKA SIARZAFF'

Druk :  MPiPS

r ZARZADU

Beata Toka rlrtGthlris k

!&M^,W{,fu



TOWARZYSTWO INICJATYW TWORCZYCH'8"
OO-542 WARSZAWA
MOKOTOWSKA 55
0000084092

RACHUNEK WYNI](IOW
na dzie6: 2011-12'31

Rachunek wynikow spozqdzony zgodnie z zalqcznikiem do rozpozqdzenia Ministra
'Finans6wz 

15.11.2001 (DZ tJ 137po2 1539zpoin'zm)

Pozycja' WYszc
I
1

1 2

r ln ien ie
Kwota za poprzednl

rok obrotowy
Kwota za bie2qcY rok

obrotowY

A

A.

L

Przychody z dzialalnoSci statutowej
- s x t ^ f f i -

2,338,627.,19 2,464,176.07

400.00 260.00

l l  l lnne pzychody okre6lone statutem 2,338,227]+9 2,463,916.07
t__ -
j  f  JPrzychodyzdzia la lnoScistatutowejlplatnej poZytku Publicznego z,i+6,sso. se z,g8a,aos 0't

l tnel po2ytku publicznego 191 ,890.60 / h  h t t t  t h

- Pozostale przychody okreSlone statu 0.00 0.00

E- fn " . r t y *@h

1 lKoszty realizaqi zadari statutowych dz

lpubl icznego

2,343,735.97 2,443,148.27

alnoSci nieodPlatnej Po2ytku 2,15t4.871,53 2,387,52ei.39

2 Koszty realiza q\ zadan statutowych dzi
pub l i cznego

alno6ci odplatnej Pozytku 75,621.88

Pozostale koszty real izacj i  zadah statul wycn 0.00 0.00

Wynik f inansowy na dzialalnoSci sta
lub  u jemna)  (A-B)

rtowej (wielko66 dodatnia -5 ,1  08 '48 21,027.80

Koszty administracYjne

Zu2ucie material6w i energii

11 ,338 ,92 15,880.13

227t.31 6,90i2.89

Uslugi  obce 7,143.9V 3,580:35

Podatki i  oplaty 7gtt.90 ,  1 ,061 i .46

a-4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia sp leczne i  inne Swiadczenia 0 0 q t1.07
,F-  .  F-
I 5 AmortyzacJa
F
I 0 Pozostaie

, E. , Pozostale przychody (nie wymieniot

I '

l . ]R6znica zwiqkszajqca koszty roku nas

2 iR6znica zwigkszajqca przychody roku

Sporzqdzono  dn ia

Wie

Druk :  MPiPs

3 , 1 7  1  . 7  4 4 , 3 3 1 . 3 6

0.00 0.00

r w p o z y c j i  A i G ) .  16 i .68 6.26

c o z . B , D i H ) r'01.0:l 0.46

12,05€i .79 9,582.94

150.94 958,69

lc ie dzialalnoSci (wielkoS0 -4,52t1.88 13,777.72

0.00 0.00

0.00
0.00 0.00

4,52,1.88 13,77',7.72

?pnego (wielko6c ujemna) 11.00 0.00

rastQpnego (wielkoSc dodatnia) I 
l l l00 n 00

Marta Biale$.- Grtcz,

PREZESKAZAR3-:



I
I

I

Zasady wyceny aktYwow i PasYwow:

a/ Srodki trwale oraz warto6ci niematerialne
pomniejszonych o odpisy umorzenlowe a
Do Srodkow tnrualych oraz warto6ci ni
niematerlalne i prawne o warto6ci powyZej 3
Stosowanq metodq amortyzacjt jest metoda
Okres amortyzacjijest ustalany zgodnie z
nr.'1 do Ustawy o podatku dochodowym od
poczqtkowej.

b/ Nale2noSci i udzielone po2yczki sq
wymaganej zaplaty, z Podzialem na k

Przyjgte zasady rachunkowoSci stosuje siq
jednakowego grupowania operacji gospoda

INFOR JA DODATKOWA

ntowa

re z zachowaniem zasady ostro2nej wycenv w kwocie
inowe i dlugoterminowe oraz z podzialem na odbiorcow.

prawne - wedtug cen nabycia lub koszt6w wytworzenia
ie o ewentualne odpisy z tytutu trwatej utraty wartoSci.

ych i prawnychzalicza siq wszystkre rzeczy.oraz warto6ci
i oo zt oraz o okresie u2ywania dluZszym ni2 1 rok.

rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w zalqczniku
prawnych. Odpis6w amortyzacyjnych dokonuje siq od warto6ci

NaleznoSci w walutach obcych ustala siq ri bilansowy wg kursu Sredniego NBP.

cl Zobowiqzania na dziefi bilansowy sig w kwocie wymagajqceizaplaty' Zobowiqzania w walutach

obcych ustala sig na dzien bilansowy wg Sredniego NBP.

d/. Fundusz statutowy Jest wycenlany w i nominalnej nie zadziei ni2 na dzien bilansowy.

tl

dokonywania odpis6w amortyzacyjnych i
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolej

spos6b ciqgly, dokonujqc w kolejnych latach obrotowych
zych, jednakowej wyceny aktyw6w i pasyw6w (w tym tak2e

orzeniowych), ustala siq wynik finansowy i sporzqdza
lata informacje z nich wynikajqce byty porownywalne'

l l l

Druk :  MPiPS



Informacje o strukturze pzychodow - 
?t-O9t-l

A. Przychody z dzialalnoSci statutowel KAZtr

I Skladki brutto okre6lone statutem - 260'00

ll. Przychody z dzialalno6ci statutowe1 po2ytku publicznego RAZEM 2 388 365'91

Aby.,. Komisja EuroPejska - 962,7 6
Aby... Fundacla J&S Probono -,1.01,89

soko56
2 388 625,91

Videonoiacje Miasto Stoleczne Warszawa -

Baikowanie. Zrob to sam. Miasto Stoteczne

Z mtodziezqszlakami .' Kancelaria Preze Rady Ministrow - 21 274'87
iriO"Clu Spoleczer'rstwa Rozwoju Informacyjnego - 318 327 '85

Mlodzi Menedzerowie Kultury w BiblioteKa
Animatornia 201 1-przestrzeh dzialah spot- il;;;y;h rtili.to stoleczne warizawa - 160 000'00

rJh rvrinlttutstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - '106 000'00
Animatornia -przestrzefi dzialad spol-a

Uniwersytety trzeciego Wieku lll Polskc
Uniwersytety Trzeciego Wieku lV Polsko

Przedszkole Filmowe 201012011 Polski lt
PrzedszkoleFilmowe 200912010 Polski I
Przedszkole Filmowe 201112012 Polski Inst

Zoom na domy kultury. Strategie rozwoju F

Grant instytucjonalny Fundacja im'Stefana I

Polska.do-c Ministerstwo Kultury i Dziedzict
Polska doc European Cultural Foundation - 62922,80

Europejski Kongres Kultury European Cu
To2samo6ci Odzyskane-seminarlum I wat
Warszawa dla Poczqtkujqcych Miasto Stolt
No2vczki Polski lnstytut Sztuki Filmowej - 1
wpl i ty indywid na dzial .  -  47 214,85

B. Przychody z dzialalno6ci statutowej odpl

Videonotacje Kino Polska SA - 4 500'00
Pogotowie filozoficzne Narodowe Centrum
Ge"nerator Pomyslow Narodowy Instytut At
Warszawa w 3 minutY Euro RSCG - 11 1
Pozostale przychody statutowej dzialal

C. Pozostate PrzYchodY RAZEM 6'26

D. Przychody f inansowe RAZEM I582,94

Odsetki od lokat, wklad6w bankowych 9
Inne przychodY finansowe 8,36

ervkahska Fundacja Wolno6ci - 748 350'67

"rk"ntk" 
Fundacia WolnoSci - 351 384'54

000,00
- 20 000,00

t Sztuki Filmowej - 5 854,22
t Sztuki Filmowej - 5 267 ,51
:Sztuki  Fi lmowej -  B0 093,67
acia im.Stefana Batorego - 93 27O'62

-  14 277,66
Naiodowego - 80 000,00

al Foundat ion -  81 516,00

"i" 
Jf" 

""i.ator6w 
kuliury Muzeum Historii Polski- 25 000'00

Warszawa - I600,00
946,00

po2ytku publicznego RAZEM 75 550,16

rv - B 943,08
- 50 000,00

25
odplatnej po2ytku publicznego - 926'83

4,58

IV

Druk :  MPiPS



lnformacje o strukturze kosztow

Koszty realizacji dziatalno6ci statutowej nieodplatnej po2ytku publicznego RAZEM 2367 526'39

Koszty realizaqi dzialalnosci statutowej odplatnej pozytku publicznego RAZEM 75 621'88

Pozostale koszty realizacji zadan statutowych RAZEM 0'46

Koszty administracyjne RAZEM 15 880,13

- zu2vcie material6w i energii: 6 902,89
- uslugi obce: 3 580,35
- podatki i oPlatY: 1 065,46
- wynagrodz enia oraz u'bezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia: 0'07
- amortyzacja: 4 331,36
- pozostale kosztY: 0,00

Koszty finansowe RAZEM 958'69

Zaplacone odsetki za nieterminowq regulacj qzobowiqzan" 43'17

lnne kosztY finansowe: 915,52
V

odla zwtgkszenia i wykorzystanie funduszu statutowego
yszczegolnienie Fundusz

statutowY z aktualizacji wYcenY
'1. Stan na poczqtek roku obrotowego 29 432,12 O'00
a. zwigkszenia 0,00 0'00
- z zysku 0,00 0'00
-  lnne 0 ,00  0 ,00
b. zmniejszenia 0,00 0'00
- pokrycie stratY 0,00 0,00
- inne 0'00 0'00
2. Stan na koniec okresu obrotowego 29432,12 0,00

VI

nie dotyczY.
vt l

Roczne sprawozdanie finansowe sporzqdzono przy zalo.2eniu. kontynuowania dzialalno6ci przez organizaciq'

co najmniej 12 miesiqcy idluzej. Nie sq n".rnln" okolicznoSci, ktorewskazywatyby na istnienie powa2nych

,^grozun O'la Xontynuowania przez organizacjq dzialalnoSci'

Sporzqdzono dnia:201 2-06-1 7

'spaiam**
KqIEcowA)

PREZESI(AZARJZADU

BggF.Tokaft-tGmiriska

"?rWrifu^{r%
Paufi,

czroNK|[vr
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