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. Formulorz naleźy wypełnic w języku polskim;

. Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone d!a niego białe pola;

. W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;

. We wszystkich polach, w których nie będq wpisane odpowiednie inJormacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--)'
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1. Nazw.a organizacji FUN DACJA I M..|(S. SIEMASZKI

2.,Adres sledłiby ! dane
końtaktowe

Kraj .,..POLSKA Woiewód,,Ltvo MĄŁ0P_oLSK!E Powiat M.'KRAKOW

Gm'ana M,,.KRAKOW Ulica: FLORIANSKA Nr domu 55 Nr lokalu

Miejscpwość.KRAKóW KÓd pocztowy 31-019 pocztarRłxÓw Nrtelefońu 122806288

Nrfakśu 122806288 E-mail
ma lgorzata. bien iek@fun d. pl

stronb WWW lvww.fł nd. pl

3.,.Data rejestracji w Kraj owym Rej estrze._Sąd owym

4' Data uzyskania statusu organizaej,i.pożytku
publicznego 2oL4.Lł'Ż7

5. Nuńer REG0N 35053683800000 6. Numer-(RS 0000094781

7; skł oiĘiń n_zai.ż@ające go o rgan iza cj i '.

lNnleźu wni<nć ińińiń 
"rn,ii<t 
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lmię i nazwiskÓ FunkĆja Wptsany do KRS

Dariusz Błaszczyk Dyrektor Zarządu
Fu ndacj i

TAK

pełniofięjł rzez poszczegÓ lnych.czto nków Gr.ggrłil.zafządzaj$e qa) Łukasz Patoń Z-ca DyrektoraZarządu
Fundacji -Dyrektor ds.

ekonomiczynych

TAK

Kazimierz Stelmach Z-ca DyrektoraZarządu
Fundacji-Dyrektor ds.

wychowania

TAK

8, Skład órganu kontrptł lub nadżor rgańiżacji

(Nateży :wpiśać imio na, nązwiska d riż-, inJa rłłt aćił a fńń t<ti.i

ImiĘ.i nazwisko Fuńkcja Wpłśany'dÓ KRS

lózef Kapuściak Przewodniczący Rady
Fu ndacji

TAK

pefi rc ne} pfzez p.qszc!ęgotny€n aa|on Ra.Warga:au

nodzoiu) Jacek Lasoń Członek Rady Fundacji TAK

Józef Łucyszyn Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Gasiński Członek Rady Fundacji TAK
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a. niesienie pomocy duchownej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogie],

b. prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży
ubogiej,
c. inna działalność charytatywna zgodna z duchem śW. Wincentego a

Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki,
d. wspieranie działalności Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo w zakresie kultu religijnego;
e. samodzieIna działalność kultu religijnego
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2'2.LPowyŻsze cele, z zastrzeżeniem zawartym w pkt2'2.1'I, Fundacja
realizuje przez prowadzenie mieszczącej się w sferze zadań publicznych
nieodpłatnej działalności pożytku publ icznego w zakresie:
a' Prowadzenie zakładów wychowawczych (burs, internatów) zgodnie z

ideałami ks. Siemaszki IPKD 55.90'Z pozostałe zakwaterowanie],
b. Prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjum i szkoły
podstawowej IPKD: 85'31.A - Gimnazja, 85.31.B - Licea ogólnokształcące,
85.2o.z - szkoły podstawowe],
c. Pomoc w kontynuowaniu kształcenia absolwentów szkół, studentom
IPKD 85.60'Z - DziałalnośĆ wspomagająca edukację],
u' TUl llUL W lUZPULaęL|u KdllęI ZdWUuUWyLII lrNu
wspomagająca edukację],
e. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji
IPKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowanal,
f. Przygotowanie polskiej młodzieży do życie w Unii Europejskiej IPKD
85.60'Z - Działalność wspomagająca edukację],
g' Rekrutację i przygotowanie wolontariatu, W tym międzynarodowego,
dla realizacji celów Fundacji IPKD 94.99.Z - Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana],
h. Świadczenie pomocy socjalnej dla dzieci, matek samotnie
wychowujących dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych IPKD
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
n iesklasyfikowa nal,
i. Fundowanie stypendiów dla dzieci ubogich i ich rodzin, przyznawanie
nagród, wychowywanie i działanie na rzecz ochrony środowiska,
nauczanie języl<a polsl<iego obcokrajowców oraz osób pochodzenia
polskiego IPKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej niesklasyfikowanal,
j. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu [PKD 85.51.2 -

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i

rekrea cyjnych, pozostałe formy ed u kacji a rtystycznej],
k. organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży IPKD 85.51.Z -

Pozaszkolne formy edukacji sportowej orazza1ęĆ sportowych i

rekrea cyj nych, pozostałe formy ed u kacj i a rtystycznej],
Ż'2.11' Działalność statutowa Fundacji, o której mowa W pkt 2.2.1. lit. a),

c), e), f), c), j), |) może być prowadzona jako działalność odpłatna.
2.2.2. Działalność wymienioną w punkcie Ż.2.1'. Fundacja realizuje
samodzielnie lub wspiera organizacje taką działalność prowadzące.

x3piś dżielalności p$żlltku płbliożńeBó

L. Fundacja prowadzi Liceum ogólnokształcące z internatem w Centrum Edukacyjnym "Radosna
Nowina 2000''. We wrześniu 2016 r' rozpoczęło w nim naukę 368 uczniów, w internatach zaś
zamieszkało 294.w roku szkolnym 20t6/2017 w Liceum uczyła się również młodzież zzagranicy'.
uczennica z Ukrainy oraz Niemiec. Równocześnie na okres trzech miesięcy gościliśmy uczennice z Włoch
i Belgii. Ponadto w omawianym roku szkolnym uczyło się u nas czworo ucznióW z Ukrainy i Białorusi.

2. Działal ność sportowa
W Centrum Edukacyjnym Fundacji w Piekarach znajdują się: basen, hala sportowa oraz otwarte,
zewnętrzne obiekty sportowe' Korzysta z nich zarówno młodzież z Lo w Piekarach, jak i dzieci oraz
młodzież z okolicznych miejscowości w ramach prowadzonych zajęć sportowych. W paŹdzierniku 2016
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roku na zajęcia sportowe zgłosiło się 113 młodych sportowców, którzy doskonalili swoje umiejętności w
ptywaniu, karate tradycyjny, judo orazw Brze w piłkę nożną'

3. Działal ność środowiskowa

Centrum Edukacyjne ''Radosna Nowina 2000" w Piekarach otwarte jest dla dzieci i młodzieży z
okolicznych miejscowości. ośrodek oferuje bogaty program działalności pozaszkolnej:
- nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;
- zajęcia matematyczne;
- zajęcia plastyczne i ceramiczne;
- zajęcia szachowe;
- zajęcia teatralne;
- półkolonie letnie i zimowe.
Zajęcia prowadzone są przez pedagogów iwolontariuszy. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 110 osób
oraz młodzież z tutejszego Liceum. W roku 52kolnym 201'6/2017 kontynuowane były kolejny rok
warsztaty plastyczne pt. "Pędzel i glina dla mamy, taty, córki i syna''. Jest to propozycja wspólnego
tworzenia prac ceramicznych i malarskich dla rodziców, którzy W twórczy sposób pragną spędziĆ czasze
swoimi dziećmi

4. Program pomocy uczniom i studentom

Fundacja im. ks. Siemaszki realizuje program pomocy uczniom istudentom z ubogich rodzin dając im
możliwość zamieszkania w internatach bądź w domu studen ckim,Z pomocy takiej w roku szkolnym
201'6/2017 korzystało 58 uczniów i 11 studentów.

5. Działalność międzynarodowa Fundacji

- roczne wymiany zagraniczne:
W roku szkolnym Ż01-6/2ot7 przekazała stypendia organizacji AFS Polska Programy Międzykulturowe,
która zajmuje się organizowaniem rocznych Wymian młodzieżowych. Stypendia te otrzymali uczniowie
prowadzonego przez Fundację Liceum oraz dzieci z rodzin, które zasłużyły się Fundacji w zakresie ich
wsparcia jako rodzin goszczących w latach ubiegłych. Łącznie wyjechało ich dziewięcioro z czego troje
do Hiszpanii, czworo do Włoch, jedna osoba do Belgi oraz jedna do Niemiec.
- wolontariat zagraniczny:
Wolontariat realizowany jest w ramach unijnego programu ''Erasmus+''. od sierpnia Ż016 r. gościmy
wolontariuszkę z Węgier Petrę a od września wolontariuszkę z Ukrainy - oleksandrę oraz z Niemiec -

Marie. W marcu2017 r. oleksandrę zastąpiła Krystyna pochodząca również z Ukrainy. Pomagają one w
prowadzeniu zajęć językowych dla dzieci imłodzieżyz prowadzonego przez Fundację Liceum. Ponadto
wspierają instruktorów w prowadzonych zajęciach plastycznych i ceramicznych w ramach zajęć
pozaszkolnych. Równocześnie wolontariusze pomagają w codziennej pracy W biurze oraz przy
organizowaniu międzynarodowych projektów dla młodzieży z różnych krajów. W ramach współpracy z

Fundacją Pro Vita et spe W Krakowie odwiedzają starszych ludzi, byłych więŹniów hitlerowskich obozóW
koncentracyjnych i dzieci holocaustu. Wszystkie trzy wolontariuszki biorą udział w promowaniu idei
wolontariatu międzynarodowego, m. in. prowadząc Warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane W

szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W trakcie wakacji 2016 młodzież gimnazjalna ze
szkóI, z którymi nawiązaliśmy współpracę oraz licealiści z Piekar, brali udział w międzynarodowych
programach wymiany młodzieży w Krakowie, Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Uczestnicy wymian
poznawali inne kultury, historię danego kraju, nawiązywali relacje z rówieśnikami z zagranicy. Uczylisię
współpracy w międzynarodowej grupie, wspólnego rozwiązywania problemów, podejmowania
wyzwania i szukania niebanalnych rozwiązań. Mogli rozwijać swoje umiejętności językowe i uczyć się
myślenia opartego na otwartości i ciekawości świata, poza stereotypami i niesprawdzonymi
pogłoskami'
- projekty współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży:
30.04.-05.02.2016 r. Rozdziele - seminarium dla wolontariuszy z Polski, Niemiec i Ukrainy.
Wolontariusze uczestniczyli w zajęciach poświęconych historii i kulturze. Zaprezentowano film pt.
''Jurgów" o granicach Polski po ll wojnie światowej, przymusowych wysiedleniach Polaków, Niemców i

Ukraińców oraz 5potkanie z autorką filmu - Aliną Doboszewską.
03-t6.07.20t6 r. Piekary - organizatorem ''Wakacyjnego obozu edukacyjnego dla liderów" była
Fundacja im. ks. Siemaszki w porozumieniu ze stowarzyszeniem oświaty i Kultury Polskiej. Projekt
realizowany był w ramach zadania publicznego pod nazwą: ''organizowanie kolonii i innych form
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów
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nauczania W języku polskim za granicą". Współfinansowany był ze środków Ministerstwa Edul<acji
Narodowej. Młodzież z Białorusi' Francji, Kazachstanu, Litwy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy i

Włoch wspólnie podjęła trud doskonalenia umiejętności z języka polskiego oraz zdobywania wiedzy na
temat historii i kultury polskiej.
1-1--19.o7.Ż0t6 r. Piekary - Polsko-niemiecko-ukraińskie spotkanie ''W sieci konfliktów". Nasze
wolontariuszki Zhanna Kuzmytska i Marit Neumann podjęły wyzwanie i poprowadziły międzynarodowe
spotkanie dla młodzieży w wieku 18-26 lat z Ukrainy, Niemiec i Polski. Temat spotkania związany był z
szeroko rozumianymi l<onfliktami: osobistymi, interpersonalnymi, narodowymi, międzynarodowymi. Na
program składały się Warsztaty, dyskusje w małych międzynarodowych grupkach i na forum całej grupy.
t4-20'08.2076 r. Kraków - City Bound Kraków 2016. Fundac ja, w zaangażowaniu z partnerami z Niemiec
(organizacja Fahrten-Ferne-Abenteuer) oraz Grecji (ASANTE) zorganizowała w Krakowie wymianę
młodzieżową' Jej uczestnicy w aktywny sposób poznawali kulturę Polski i krajów partnerskich a także
zasadydziałania Unii Europejskiej ipropozycje jakie ma ona dla młodych ludzi (projekty EVS, studia,
staże iszkolenia). Dzięki grze miejskiej w międzynarodowych grupkach szukali powiązań pomiędzy
kulturami od najdawniejszych czasów. Mieli również okazję uczestniczyć w koncercie Szalom w
Krakowie przy ul. Szerokiej.
02-07.09.20L6 r. Piekary - seminarium przygotowawcze dla wolontariuszy z Polski, Niemiec i Ukrainy.
Wolontariusze uczestniczyliW Warsztatach poświęconych historii i kulturze krajów, które reprezentują.
W ramach programu zostały zorganizowane: gra miejska w Krakowie, zwiedzanie żydowskiej dzielnicy
Kazimierz oraz spotkanie ze Świadkiem Historii - Panią Mirosławą Gruszczyńską odznaczoną Medalem
"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"
29.o9.-06.1o.2016 t. Piekary - Polsko-niemieckie warsztaty historyczno-muzyczne ''Pamiętać dla
przyszłości''' Jest to jeden z najstarszych, organizowanych przez Fundację projektów. Po raz kolejny
uczestnicy projektu poznali twórczość Zyda Mordechaja Gebirtiga, zetknęli się z nieznanymijęzykami:
jidysz i hebrajskim, dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących kultury żydowskiej, poznali historię ll

wojny światowej i historię żydowską poprzez losy konkretnych ludzi.

6. Akademia Siemaszki "lMPRlMlS VERBUM"

Akademia 5iemaszki jest inicjatywą, której patronuje Fundacja im. ks' Siemaszki i Centrum Edukacyjne
''Radosna Nowina 2000'' w Piekarach. Nawiązując do działalności ks. Kazimierza Siemaszki chcemy
stworzyć platformę, na której młodzi ludzie, w oparciu o wiedze przekazywaną przez najlepszych
wykładowców akademickich, mieliby szansę rozwijania własnych umiejętności oraz poszerzania
horyzontów. Nasze zajęcia adresowane są dla tych, którym zależy na po5zukiwaniu odpowiedzi na
pytanie o świat, człowieka, literaturę, sztukę i historię. Z prośbą o prowadzenie zajęć zwróciliśmy się do
osób o najwyższym autorytecie intelektualnym i dydaktycznym, prawdziwych wirtuozów słowa. Motto
Akademii Siemaszki "lmprimis Verbum" (przede wszystkim słowo) ma na celu zwrócenie uwagi na

wartość słowa, które w dobie technokracji, kultury krótkich wiadomości techniki uproszczeń, przestaje
być instrumentem poznawania człowieka. Wykłady, które miały miejsce w roku szkolnym 2016/2oI7
obejmowały tematykę Historii Powszechnej Wczesnego średniowiecza w Europie (V_X w')'

7. FestiwalTwórczości im. ks. Kazimierza siemaszki

W 2016 r. w Centrum Edukacyjnym ''Radosna Nowina 2000" odbył się przegląd festiwalowy oraz
koncert laureatówXll Festiwalu im. ks. Kazimierza Siemaszki. Wtej kolejnej już edycji udziałwzięło 240
osób. Młodzi ludzie zaprezentowali swoje umiejętności przed wymagającym Jury festiwalu w
następujących kategoriach: literatura, fotografia, taniec, muzyka, plastyka, teatr oraz wiedza o życiu ks.

Kazimierza 5iemaszl<i' Jury wielokrotnie podkreślało bardzo wysoki poziom nagrodzonych prac oraz
występów. Festiwal, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem, promuje nasze centrum Edukacyjne.
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nauka, szkolnictwo
wyższe, edukacja, oświata
iwychowanie

Prowadzenie szkoły
ponadgimnazjalnej -

Liceum
ogólnokształcącego W

Centrum Edukacyjnym
"Radosna Nowina
2000". W roku
szkolnym 2016/20L7 w
szkole naukę
rozpoczęło 368
uczniów. Szkoła
korzysta zbardzo
rozwiniętej bazy
edukacyjno-
rekreacyjnej oraz
sportowej (basen, hala
sportowa, boiska, korty
tenisowe) na terenie
Centrum. Liceum
ogólnokształcące w
CERN 2000 kontynuuje
dzieło pracy z
młodzieżą zainicjowane
przez Kazimierza
Siemaszkę, księdza ze
Zgromadzenia Księży
Misjonarzy św.
Wincentego a Paulo.
Liceum może pochwalić
się wysokim poziomem
nauczania i dobrymi
wynikami egzaminu
d oj rzałości,

85.31. B
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działalność na rzecz
r odziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechnianie i

ochrony praw dziecka

Fundowanie
stypendiów dla dzieci
ubogich i ich rodzin,
przyznawanie nagród,
wychowywanie i

działanie na rzecz
ochrony środowiska,
nauczanie języka
polskiego
obcokrajowców oraz
osób pochodzenia
polskiego. W ramach
powyższej działal n ości
Fundacja przyznaje
uczniom Liceum
stypendia socjalne. W
roku szkolnym
Ż0t6/2017 objęto taką
pomocą na stałe 58
uczniów. Ponadto
Jednostka przyznaje
stypendia naukowe
najzdol niejszej
młodzieży. W ramach
nauki języka polskiego
w prowadzonym przez
Fundację Liceum uczą
się młodzi ludzie ze
Wschodu, którym
Fundacja daje
możliwość rozwoju oraz
planowania życia na

terenie Polski.

88.99.2



działal ność charytatywnej świadczenie pomocy
socjalnej dla dzieci,
matek samotnie
wychowujących dzieci,
osób starszych oraz
niepełn osprawnych.
Jest to pomoc doraźna i
obejmuje zakup
artykułów
spożywczych,
przemysłowych a także
węgla na najuboższych.
W trudniejszych
przypadkach płacimy za
zaległe rachunki za

media osobom, które
znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej. W
okresach
okołoświ ątecznych
przygotowujemy paczki
żywnościowe i w
porozumieniu z

Gminnym ośrodkiem
Pomocy Społecznej w
Liszkach przekazujemy
je najbardziej
potrzebującym' Jest to
bardzo potrzebna
pomoc na terenie
Gminy Liszki i za

każdym razem nasze
akcje cieszą się dużym
zainteresowa n iem.

88.99.2

4:1,Organiżaćj:ż'pr.owadziła d:ziałal.noś_Ć]:odp.łatńą.BdVtkuipublicznego

i; Tak

I'li*

4-Ż. Ńałłzy::B.iła|-1il acię łE te*at iżź d ńió tu d1 niasc i
odpłatnej organizotji W okresie sprOWozdawczym, wroz ze
wśkazoinieńiiirliażiatatnoścłiiozitt<upibticznćgo,októfych
mowo w art. 4 ust'7 ustowy z dnio 24 kwietnia 200j r. o iziałotności

iozytku publ!ćznego i o Wotont\ria1ie, o także t<odu/ów tśD)!!Z
pdpi:awą/djĘEdgeJ.,,ych:tbi llż|lałalnośći. Jeśli orgoniimcja prówa:d|i,,, 

.'.

więcej niż 3 rodzó1e dziołolnosd odpłotnej, należy podoć informoćję
nąemłx *z.Eć..fi.::ł.ł.? rod. @w:działłł.:pgśsi:lprd:a.nł.s= . :
m a,ksyj9nałńi.e;:3:.Eadówł zauynąjąc ó, d głó]rłfi egÓ. prz'e'&tfiau
dzialalności
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nauka, szkolnictwo
wyższe, edukacja, oświata
iwychowanie

Prowadzenie zakładów
wychowawczych (burs,
internatów, domu
studenckiego) zgodnie z

ideałami ks. Siemaszki -

internaty w Centrum
Edukacyjnym "Radosna
Nowina 2000".
Fundacja prowadzi tam
działalność opiekuńczo-
wychowawczą w
okresie nauki szkolnej.
opiekę nad młodzieżą
sprawują pedagodzy
(wychowawcy).
Uczniowie mieszkają
komfortowych
warunkach na terenie
Centrum w 8 domkach
internatowych oraz w
dwóch lokalach
mieszkalnych
znajdujących się w
bezpośrednim
sąsiedztwie cERN2000'
Każdy domek tworzy
grupę wychowawczą a

opiekę nad nimi
sprawują wychowawcy
przypisani do tej
gru py. M ieszkańcy
internatów mają
zapewnione
całodzi en ne
wyżywienie obejmujące
5 posiłków dziennie
(śniadanie, drugie
śniadanie, obiad,
podwieczorek i kolację)

55.90.2

Ą
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nauka, szkolnictwo
Wyższe, edukacja, oświata
iwychowanie

organizacja zajęć
pozaszkolnych dla
dzieci i młodzieży -
Fundacja organizuje
zajęcia pozaszkolne dla
dzieci i młodzieży, na

które w ciągu roku
szkolnego uczęszczało
110 osób. Nasze zajęcia
cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem ze
względu na ich
różnorodność i ciekawą
formę. Dzieci mogą
uczyć się języka

angielskiego,
niemieckiego i

rosyjskiego. W Centrum
Edukacyjnym "Radosna
Nowina 2000" w
Piekarach odbywają się
zajęcia szachowe,
matematyczne,
teatralne, plastyczne
oraz ceramiczne. Z
zajęć korzystają dzieci z

okolicznych
miejscowości Gminy
oraz powiatu.

85.51.2
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podtrzymywanie i

upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

Działalność na rzecz
rozwoju kultury, sztuki,
ochrony dóbr i tradycji -

w ramach swojej
działalności Fundacji od
1996 r. prowadzi
międzynarodoWe
programy wymiany
młodzieży. W 2016 r.

po raz kolejny
współpracowaliśmy z
organizacją AFS, która
jest pomysłodawcą
pro8ramu
edukacyjnego, który
pozwala młodzieży w
wieku 15-].8 lat spędzić
trymestr lub rok za
granicą, nawiązać
kontakty z

rówieśnikami, poznaĆ
kraj i nauczyć się języka
obcego. Ponadto
Jednostka organizuje
spotkania młodzieŻy z
różnych krajów. Są to
projekty edukacyjne
poświęcone tematyce
historycznej,
kulturalnej, artystycznej
z udziałem młodzieży z
Polski, Niemiec, Włoch,
Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii, Francji,
Ukrainy, Białorusi,
Grecji oraz Stanów
Zjednoczonych.

94.99.2

Ęffitop'.ęołt"żaca"ffi:l9śaińipffi9iań'.ó,ie {$iwoL,cffiozoawczy;g]'.;', :

5*,,6ig izńEfu rólłe.dżił' iałifu śćsolF*__dal:czą

Tak

Ł]ie

5iiłr.l|I''fi łułbbaoć#fóllta,ÓĘ.łbłem.b:i,ł.?,;€.ł,E łffi c;
gb*,p4dąłłżei;-a.|g!111ł4,i..'xt,t-aż:ęł,lł..ę,ą.1:tij,-dżłij.ł.ł.I.4!!|ij w a*łesię
sp.r,a.w,, awE:ł.p,ł.l.łrijj"c.*jp,.:l4affiw . . ::::

od powiadajqcego/ych tej działo lnoki- leśti organi iżocja prowód zi
więcej ni!ż 3 rodza1e dzirna]iości gospodorczej, na!eży podać

!ńr:g,r:rr].ĘśiĘ'f'a::łĘlł16.trii,.{ gldłłflłlł"ł:p,p1al!w;!ż!a,!,9 aścil {podanie
,ń..d.kś.|..ń,:4.,,j d.ó.ał:};::z.,g4vaoies;ódE'd#neło]i'i:ż:Ed#łoił
działalności
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Numer KÓdu(ĘKD} ,p.,g,,ze6 pp 
; 91'] :,ogiŚ dz iałal nÓści

35.1]-.2 Wytwarzanie energii elektrycznej - Fundacja jest
właścicielem małej elektrowni wodnej, która
wykorzystuje energię piętrzenia Wody na

Stopniu Wodnym Kościuszko na Wiśle. W
związku z tym na mocy posiadanej koncesji
Wytwarzamy energię elektryczną z

odnawialnych Źródeł (moc zainstalowana
generatoróW łącznie: 3,03 MW). W procesie
produ kcji energi i elektrownia bardzo korzystn ie
i stale oddziaływuje na środowisko naturalne
między innymi w postaci zatrzymywania śmieci
płynących rzeką na kratach ujęcia wody.

35.1,4.2 Handel energią elektryczną - Na mocy
posiadanej koncesji Fundacja może sprzedawać
energię elektryczną Wytwarzaną przez małą
elektrownię wodną na Stopniu Wodnym
Kościuszko na Wiśle. Posiadamy podpisaną
umoWę długoterminową z jednym z

n ajwięl<szych dostawców en ergi i el ektryczn ej w
Polsce. Cena sprzedaży energii jest corocznie
ustalana przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Efekty produkcyjne wybudowanej
elektrowni wodnej stanowią zabezpieczenie
finansowe statutowej działalności Fundacji, w
tym przede wszystkim kształcenie młodzieży
najuboźszej i najbardziej potrzebującej.

68.20.2 Wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych -

Fundacja jest właścicielem dwóch kamienic w
ścisłym centrum Krakowa, domu studenckiego
na WoliJustowskiej a także domów
wypoczynkowych w Rytrze i Lipnicy. Dzięki
dochodom z najmu lokali użytkowych Fundacja
może pozyskać środki na prowadzenie
działalności pożytku publicznego. W części z
nich Fundac.ia prowadzi odpłatną działalność
statUtową wspomagając głównie absolwentów
prowadzoneg o przez Jednostkę Liceum
ogólnokształcącego W centrum Edukacyjnym
"Radosna Nowina 2000".

iW

'ł 
' 

::.;.;*;w@a::; 'Ż#<*

llltlltti ;rFEś;.; sffi - ..m . ::-iftTo;*s*;''s1

t' Łączńa kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i stratl 15,568,255.44 zł

a),PiŻyćhodt7 ż dąiała,tńościnieo:dpłatń*j':p ytku publicznego 3,165,092.63 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3,467,363.87 zl

c),Płzychody z dżiałal,nośiĘospÓdar]Ężej 8,Ż97,302.83 zł

d },,P-rzyc h od y f i ń a ńś]o W€ I39,328.05 zł

e} Pozostałe Prżłćh.6d* 499,L68'06 zł

Druk: MPiPS
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2.L. PrzyĆhody z 1% podatku dochódowego.d'osób fizVĆżńych 13'858.00 zł

Ż.2,-Ze.Żrodet publicznych ogótern: 5'837,638.39 zł

a) ze śrÓdków europe.jskichw,rozumieni0 przepisówtfińałsach Bubliczn'Vch I25,274.92zł

b} ze środków b:udżetu państwa 5,662,058'07 zł

c} ze.środków budżetu jedńo'Śtćk samorządu tćrytoria[nego 7,000'00 zł

d} ze'środków państwowych funduszy,celowych 43,305.40 zł

2..3. 7e źr odeł prywatnych ogóte nr : 59,41"1"'47 zł

a) ze.składek czło.ńkowskich Ż8,258.56 zł

bi z darowizn od osÓb fizycznych 31,t52.91'zł

ci z darowizn od osób,prawn-ch 0.00 zł

d) z-ofiarności publicznei {zbiórek publicznych, kwest) 0.00 zł

e) ze spadków, zapisów 0.00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0.00 zł

2.4. Z innych,Źródeł 9,657,34] '58 zł

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku:,dochodowego od ośób fizycznych,na pierwszy dzień
roku sprawozdiwcrego 0.00 zł

3.2. Wysoko'ść kwoty'pochÓdząeejz J-% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej
w okresie sprawozdawczym ogółem 13,858.00 zł

33,Dziaiania, na ktÓre wydatkowano środki pochodz ące z L|% podatku doch,od'owego od osób fizycznych w okresie
spiawozdarrczY.m (w szczególn,Óści okreś|one Ń.pkt |1;1.1), olaz szacunkowe kwgtv przeunacŻone,na te działania .-_

I świadczenie pomocy socjalnej dla dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci, osób starszych i

osób niepełnosprawnych
3,608.00 zł

3.4;'Cele szczegółowe, W rozumieniu prŻepisóW o poditku doihódowyń od-osób fiz'ycznych;:fuskazane].przez podatnikóW
podatku dochodowógo od osób fizycznych, na ktÓre oiganizacjJ pożytku publicznego wydaikowała najwięcej środków
pochodzący*,ż:1%'podatku dochlo--dglvego w okiesie.sprawozdawczym wraż ż wydaną kwotą , _ 

:

1. Świadczenie pomocy socjaInej dla dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci, osób starszych i

osób niepełnosprawnych
3,608.00 zł

Ąl osz'ty orBani! ji w okre.5i+piawożdowczym ogółern; 19'775,1'18.78 zł 0.00 zł

a l.kÓszty Z tvt_u.łĘrowadzeńia.nieódpłatnej dziiłalndśe!. źvtku pubf ićz*ego 4,483,774.77 zł 0.00 zł

Druk: lvlPiPS
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b} k'Ószty z tytułu prowżdzenj,a odpłatnej'działalności p'oźvfu,prj.blicznego 5,345,3tI.30 zl 0.00 zł

c} koszt1ł z_tylułt: prowadzen iadziałał ności gosp od arczej 5,01'6,245.ŻLzł

d) koszty.finan'sowe 3,683,834.29 zł

e), koszty łdń i nistracyj ne 384,665.44 zł

f} pozostałe koszty,9961** 86I,288.37 zł 0.00 zł

0.00 zł

5. Wynik działa]ności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicmego lub działalnościpspodarczej organizacji pożwku
publicznego w okresie sprawozdawczym

5' 1..Wynik działałności n ieodpłatnej'pożytku publ icznego -t'3t8,68I.54 zł

5. 2. Wyn ik,działal nośei od płatn ej.pożytku p u b l i czn ego 'L,877,947 '43 zł

5.3' Wvnik działalności gospodarczej 2,896,392.1,8 zl

W tym: wysokość'środków przeznaczona na działalność pożytku p*blicznego 2,896,392'L8 zł

"ą| 
l|!]ll11]] i ]

'j , ii r!!ii l I

Jilta.ln ii,ii',:,rtnl: i :

L. orga ni zacj a ko rzystała Ż Raśtę p.ującYch -]
zwolnień

(Naleźy wskazać iednq tab wierci poz\ltji wraz'z kwrtq
p rzyzno ne go zwol nie nio )

[- z podatku dochodowego od osób prawnych

[* z podatku od nieruchomości

f_ z podatku od czynności cywilnoprawnych

J-- z podatku od towarów i usług

f- z opłaty skarbowej

f_ z opłat sądowych

l|*' z innych zwoInień, jakich:

Iil*r nie korzystała

0.00 zł

0'00 zł

0'00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2. organizacja koizystała z prawi do nieodpłatnego informowania przćz jednastki pubticżnej ..
radiofonii itelewizji o prowadzońej działalności nieodpłatnej pozytku publicznego, zgodnie zart.23a
ust. ]. ustawy z diia zg grudnia 1992 r ' ó radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2O7t r. Nr 43, poz.2Ż6, z

oozn. zm.l

tur,

tdiErta

3' organizacja korzvstata z]uBrawnienia fu nabycia na szezególnyęh zasadach
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa lubjednostek sań.orządu ter14tórialnego,-:lub zawa:rła tfi, '
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowańia,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i pnysługuje jej w odniesieniu do tych
nieiuchońości następujące prawo:

: . : r:: :i:rr=: ,. : :: , I 
,:, : :::: :

(Należy wskozać jednq lub więcej pozycji)

[_ własność

|* użytkowanie wieczyste

f- najem

|* użytl<owanie

l- użyczenie

I dzterzawa

|| nie korzystała
lNl lłi?
iln'i itlt
1:i!! I 

iijil i,lliń,il
L LlLllrrislEii{r
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1.1. Liczba osób żatrudńionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić WsŻystkie osoby zotrudnione w orgonizacji n0 podstaWić itosunku
pracy (etat lUb część etotu) w oirósie sprawozdowczym, noWet jeśti obecnie nie sq już zoir:ujdrione *
orqanizdcji)

144.0 osób

1.2;:Przeciętna liczlra zatrudńiony{h W organizaejj na podstawie.stosunku pł.acy W przeliĆzeniu na
pefne erarv
(Aby okreśtić przeciętne zatrudnienie należy zsumoWoc wszystkie osoby zatrudnione na podstawie slosuni,ii procy *
poszczególnych rnićstqcaćhi okfesie sprawozdaw.c-zym(wiaz z ałamkami adpowiadoiącyniĘzęści.elatu, np',a,5 tĄ[="' ..

przypadku osop1ł zdtruadniÓnej i0 pó,ł etłtui dadaćdttsiehje śumy Żotłudnianych t l2 miesięć.y,ńóażiełłć p'rżet łż;a,wyi'1k;
wpisoć z dokłodnością do 1 fiiejsco po przecinku)

104.0 etatów

1,3. Liczba o$ób w organizacjiświadćżących usługi'na podstawie unlowv:eywi|ńoprawnej 1L0.0 osób

ffi*Fffifiilii:=

2'''J'. o r $anizacj a póśiada izłon ków
l L1Ą

l. I l:.--

0.00 osób fizycznych
Eqril.o9r w6

0.00 osób prawnych

i):li;ł] L1]1:.ia5l][ili:]:::il:l:il: : llil llLill]l l l'! r.l{'
3.'Wolontaiiit w okieśie 

1ńrawozdawcz"Y'1' ..,....v- . ..:. :

3'1.organizacjakorzystałaZe.śWiadc.J..ę!].wykonywanychprzezWotontariuszy
(Zgodnie z ustowq Ż dnio 24 kWietnio 200j r. o działalności pożyiku publicznego i o Wólontdriacie, Wolontariuszami sq osoby
fizyczną które achotnizo i bez wynagrodze'nia'wykznulq świadcŻeftio ńa rzeĆz organizacji, niezateżnie od tega, czy są tq
osoby niezWiqzone z orqanizociq, członkowie, praCowniCy, osoby świadczqte usługi na podstawie umowy cywilnoprowne j
czy przedstawicieIe władz organizacji)

Tah"

I'lrs

3.2.,Liezba WolontariuŚzywykonujących śwfadczenie narzecz organizaćji niż 30
dnr
:- : I .=::. ,a.=, :r::: :.

|Każdy woitontariusz powinien być łiczonY tytho r8z":,nieza[eżnie od lićzby świodczeń Wykonanyth:fięIze,cż organizacji w .: .

okresie sprowozdowczym i czasu pracy)

66.00 osób

a} członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usłu$i,na podstawie,
W umowycywilnoprawnej,członkowieorganuzarządzającego 0.00 osób

b) inne osoby
v

66.00 osób

3.3.,l-iceba wolontariuszy wykonujQqych świadcze'nie na rzecz organizacji przćż okres od,3odni do 6
mie-sięcv
{Kłżiywołoniariu51pĄfuj.71j|n.6y;:siczonytylkorłz,n!ezai]:bźn.ieodliczbyŚwiadczeńwykananychnarzęczą.rglłiizacjiw
o k res i e sp r aw o zdowc ty m )

0.00 osób

... .. . a) cżłonkowje orBanizacji, pr:aĆoWńicy organiraćji; by świadczące usługi na podstawie
Y- ':,,:,,umowy cywilnoprawnej, ćżłónkowieor$anu zaiządzająceg6 . . : ,

0.00 osób

b) inne osoby
ry

0.00 osób

3"4. Liczba woloxtariuszy wytiqńujących świa enie n a rzecz organlzacj! pizez okreś,,pĘ$;ygjj-.[
mreSrecv
(Każdy wolontariusz powinien byc liczony tylkó raz, ńićzależnie od ticzby świodzeń wykonanych no rzecz orgdnizacji W

okresie sprowozdowczy m )

4.00 osób

aJ_czhkowiE'óiga.ńizacji.=pra-e9Ynityorgań'iżacji.ł osoby świa'd' ć' gi.na dstąwib
W umowycywilnoprawnej,członkowieorganuzarządzającego 0.00 osób

Eym:
b) inne osoby 4'00 osób

.V. .ł:. sd fssl$ n i a, lfu ' n ltidśłć
ś1!l4!9]].l|:L:L:::::fr'i]Dil

t, ';j: l
i)

'N"U\
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L,Łączna kwota wynagr:odzeń {bi.utto)'wypłacońych Brzez organizację w.okre5fe sprawozdawczym 5'906'071.30 zł

a} ztytułu umóW o pra'cę 5'328.670'99 zł

-.wynagrodze *ie zasadni cze 4,606,442'75 zł

- nagrodrT 409.509.69 z.l

- płiemle 96,735.99 zł

inne świadczenia 215,982.56 zł

b} z tytułu umów cywilnoprawńych 577,400.31 zł

Ż. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z p iazoną dłiałalnością
pożytku publicznego

4,858.642.64 zł

w a)'w związku z prowadżoną działalnością.odpłatną pożytku publicznego 2,375,013'88 zł

tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodptatną pożytku publicznego 2,483,628.76 zt

3. Łączna kwota wynagrodzeń Ńypłaconych przez organizację pracownikom oraz os'obom , '...

świadczącym usługi na podstawie Umrwy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizac-ji

1,047,428.66 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne niesięczne wynłgrodzenie noleży: 7.z5umować wszystkie kwoty wynągrodzęń wyp!ącaną w ciągu
roku sprawozdowczego (wIiczajqc wynagrodzenie zosodnicze, noqrody, premie i inne świadczenid oroz umowy
cywitnoprowne);2'podzieliczstlmowanqkwotęprzez1.2(miesięCy)

18,588.75 zł

5. Wysokośc przęciętnego miesięcznego wyna$rodzenia ibrutto) wyptaconego członkom ofganu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadniize, nagrooy, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
(patn komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego mieśię'cznego'wynagrodeenia,{brrłtto) wyptaconego członkom innych,
niż organu zarządzając€eo, kontroli.lub nadzoru, organów oiganizacji, wliczającwynagrodzeńie,
zasadnicze, nagrody, premie i innćświadczenia oraz umowy cywitnoprawr:" ' .,._

(potrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7' WYsokość'przeciętnego miesięcznego wyńagr:odzenia (brutto} wypłaćonego. pracownikom , - _

or$anizacji, W}iczając wynagrodżenie'zasadnicze.:nagrodt1, premie i inneświa.dĆzenia, olaz osoborn
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnóprawnej
(potrz komentarz do punktu 4)

248'215'20 zł

8. Wysokość,najwyższego miesięcznego wyna$ro'dzenia {brutto} wypłaconego członkom organu
zart3dzającego, wliczając,wynagródzenie zasadnicze, nagr,ody, premie i.innE świadczenia araz .,.-

umowy cywilnopiawne
18'993.80 zł

9. Wysokość najwyższego.rniesĘcznetowynagrod'ż]enia {bfuttó} Wv,p{ećÓnĘÓ.członkom organu''
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagiodzenie żasadńicze, nagiody, preńió i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

1p, W,ysokośćnal'w,vźizeso ie'sięcznego wr1nagrodze,nia (brutto) wypła.eoa członkom innyih;
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, orgańów orgańizacji, Ńlićżająć wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

LL' Wysokość najwVźsżego ńiesięcznego wynagrodzenia (brutto) wr7płaco.nęo,pracownikom ,

organizacji, wliczajtc wynagrodzćnie zasadnicze, nagrody, preńie i inńe śńiidczenia, oraz
wynagrodzenia wypłaionego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

22'886'06 zł
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1'2' Dodatkow_e uwagi dotyczące wyńagr"odzeń
{Móźń#.padzietić' 5ię z rpiniq pubIicuą dadłtkowymi uwądąmi.daĘuątymi
pażio'mi lub konsttukcji Wynagrodzeń w organizacii, wówcżas nłlĘ wpisać
te uwoqi w przyqotowone pole)

1. or$ani zacja. udżiel ała pożyczek pien iężnych

.' Tak

ił' i'.,liE

2, Wysokość udzietonyeh pożyczek pienieżnych 0.00 zł

3' Statutowa podstawa przyznahia'pożyczek pień,iężnych

1' organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

l. Tak

I'iie

2'. lnformaćja na temat gfównych rea}ieowanyĆh zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich reaIiŹację

{Należy padać nazwę zadania, jego qlÓwny(-e) cel{.e), nazwę'o.rganu udzielajqcego dotacji orqz kwo;tę pt'zyznanej dota|cii)

Lp Nazwa zadania Cel{-e} zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Organizacja Xll Festiwalu
Twórczości im. l<s.

Kazimierza Siemaszki

Organizacja kolejnego
Festiwalu, na którym
zaprezentowali się młodzi
ludzie w następujących
kategoriach: literatura,
fotografia, taniec, muzyka,
plastyka, teatr oraz wiedza o

życiu ks. Kazimierza Siemaszki

Gmina Liszki 2,000.00 zł

2 Wsparcie w zakresie sportu
w 2016 r.

Środki przeznaczone na

real izację progra mÓw szkolenia
sportowego, zal<up sprzętu,
pokrycie kosztów korzystania z

obiektów sportowych dla ce|ów
programów szkolenia
sportowego, pokrycie kosztów
służących poprawie bazy
szkoleniowej

Gmina Liszki 5,000.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realiżowała zadania eleco,ń_eorzez organy administracji
rządowej lub państwowe',fundusze celowe ,,,.

it '!--!.

l!rE!a"

4..lnformacja.natemat.róalizowańyćh.z:adąńikwotdotacjiotiżym.anychn:aich.realizącię
(Należv nadac nazwe zadonia. ieao'ałównvf=elcel{'e}, ńazwe oraanu udzteląicceso dotocii arłz:kwyte przvzna'nei dotąiiłł
Lp Nazwa zadańia €eli-e} zadania Nazwa organu udzielająćego dotacji Kwota

L program wieloletni - Parytet
3 "Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa"

zakup |<siążel< do bibliotel<i
szkol nej oraz r ealizacji przez

szkołę działań promocyjnych i

wspierających rozwój
czytelnictwa wśród dzieci i

młodzieży oraz działań
wskazujących na wspÓłdziałanie
w środowisku lokalnym

Wojewoda Małopolski 1't,998.62 zł

2 Subwencja oświatowa 20].6
r.

pokrycie kosztów utrzymania
szkoły

Starostwo Powiatowe w Krakowie 3'074'003'67 zł

Druk: MPiPS
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3 Subwencja oświatowa 2016
r.

pokrycie kosztów utrzymania
internatów

Starostwo Powiatowe w Krakowie 2,437,561.44 zl

Ą Subwencja oświatowa 2016
r.

pokrycie kosztów utrzymania
ucznia z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia
specjalnego

Starostwo Powiatowe w Krakowie 1'0o,492'96 zł

5 Organizowanie kolonii i

innych form letniego
wypoczynku dzieci i

młodzieży pol onijnej oraz
doskonalenia zawodowego
nauczycieli prowadzącYch
nauczanie języka polskiego,
historii, geografii, ku ltury
polskiej oraz innych
przedmiotów nauczanych W
języku polskim za granicą

Organizacja letniego
wypoczynku dzieciom i

młodzieży

Skarb Państwa - Minister Edukacji
Narodowej

50,000.00 zł

6 Remont dachu w kamienicy
przy Pl. Wszystkich świętych
9 współfinansowany z

Narodowego Funduszu
Rewal oryzacji Za bytków
Krakowa

Przeprowadzenie remontu
dachu kamienicy

Skarb Państwa - Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie

3t,3o6.78 zł

1' W okresie sprawoŻdawczym organizacja realizowała ZamÓWienia publiczne

.' T-'.

i' lJie

2. tnformacja.na.teńat'realizowanych zamóWień i kwot otrŻYmanych na ich realizację

Lp Przedmjot zamówienia Nazwa organu Kwota

1' Wykaz spółek, w których organizacja'posiada co najmniej Żo%'udziałów lub akcji w kapitale zakła'dowym lub eo najmniej 207"

ogólnejliczbygłosówworganiestanowiącymspółki.]::.
Lp Nazwa spółki 5iedziba spółki % udziałów

lub akcji w
, - kapitale

% udziału w ogólnej
. liczbie głosów

I Fundacja im. ks. Siemaszki Polonea
Spółka komandytowa

Piekary 2, 3Ż-060 Liszki 100.00 100.00

2 Enserina Sp. z o.o. Stępi na 44/3, 38-125 Stępina l_00.00 100.00

2. Wr7kaz fu n dacji,*tórych orga n izacja jeŚ.t{u n dato rern

3;,lnformac.je'ó_kÓ,ntro|ach przeprowadżónvch W organizacji przez orEany admini'straćji publicznej w.Ókresie sprawozdawczym

tp organ kontrolująćy Liezba kontroli

L Starostwo Powiatowe w Krakowie 1,

4' organizacja przepiowadziła badanie sp-fawozdania finansowego na' podstawłe ustawy z dnia Ż9

września 1994 r' o-iachunkowości (Dz. U" ż 2009 r. N1 J-52, p?z.'+Ż23: z późn zm') lub

r.ożp'orządzeniż Mjnistra Fjńansów z dnia'23 grudnia 200.4 r: w Śńlawie obowiflu badania
sprżwozdańłn.ansowych.irrganizacjj]poŹytkuBubli:czne!o{Dz.U'Nr285,.poz.*52)

{i'

{

Tak

t,il ti
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tołfff y os.ób upoważhig{ych'ffi
|ania ośrłiadczeń woti w imierffi

Dariusz Błaszczyk

s'.{"r}ltłp"$"łt'd$l.'Hł*iłHłńffHW Łukasz Patoń
ar]4'!_os\łlaocŻen vgoll W trl}łefłłl#s

)

0r". oł. ł,c{Tr

Dyrektor Zanądu F
Z_ca Dyrekto ra Zarządu F undacii

'"[;w::ru?),
Z_ca Dyrektora Zaządu Fundaq!
/ Dwanu ds. wyctprł'an|a

/.ć-Ce'c'atn-'<:ł"{ g -t7o^
ks. Kezimiez Stelnnacłr CM

im. ks'€łamaazki i '
ź.rrĄr,.*ł//4./()v - /'?vłv/i l r-L-*rrl' l'/,?
ks. Dariucz Blagzź{yk cM


