
Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego za rok 2021

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-06-14

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Nr domu 9A Nr lokalu 15

Kod pocztowy 03-963 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 605492020

Nr faksu E-mail fundacja@fundacjapartytura.pl Strona www www.fundacjapartytura.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego

2014-07-30

2017-09-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14733980700000 6. Numer KRS 0000518184

Funkcja Wpisany do KRS

TAK

Monika Kwiatkowska TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Pasternak TAK

Beata Wróblewska TAK

TAK

FUNDACJA PARTYTURA
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3.2. 

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

publicznego

2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1., na 

organizacja 

Nie dotyczy

sprawozdawczym

w okresie sprawozdawczym

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

6000

9
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)

Lp.

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

90-02-Z

artystycznych.

pozainstytucjonalnych grup formalnych. Finansowanie 

promocja interdyscyplinarnych i innowacyjnych 

85-59 B

nieskwalifikowane.
Wg. Statutu: Orgnizacja i promowanie
pozainstytucjonalnych, nieformalnych oraz
innowacyjnych form edukacji artystycznej.

4.2. 

Lp.

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

d) koszty administracyjne

1

2

3
warsztatów wokalnych itp.

4

 w okresie sprawozdawczym

W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 

z podatku dochodowego od osób prawnych
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ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
0 osób

0,00 etatów

14 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

35 osóbsprawozdawczym

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

w odniesieniu do tych 

najem
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sprawozdawczym

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

lub imiona i nazwiska osób 

Lp Liczba kontroli

2022-06-14

IX. Dodatkowe informacje
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