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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI  FORUM KENIJSKO-POLSKIEGO  

 
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2005  

 
 

1 Nazwa Forum Kenijsko-Polskie 

2 Status Organizacja PoŜytku Publicznego 

3 Siedziba ul. Górczewska 124 nr lok. 305;  01-460 Warszawa  

4 Data rejestracji 29.01.2004 

5 Numer KRS 0000191648 

6 REGON O15665430 

 

Zarząd organizacji: 

1 Prezes James Ofwona  66021215412 

2 Wiceprezes, Sekretarz Sławomir Muturi  65110511859 

3 Wiceprezes, Skarbnik Robert Zduńczyk 66060303617 

 

Cele organizacji: 

• Rozwijanie przyjaźni między narodem kenijskim i polskim, 

• Promocja Kenii w zakresie: kultury, turystyki oraz handlu w Polsce,  

• Promocja Polski w zakresie: kultury, turystyki oraz handlu w Kenii,  

• Pomoc członkom Stowarzyszenia w nagłych i nieszczęśliwych wypadkach,  

• Kultywowanie tradycji oraz świadomości pochodzenia,  

• Prowadzenie nauki języka polskiego, angielskiego i swahili oraz popularyzacja języka 

polskiego w Kenii,  

• Podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia w Polsce,  

• Wspieranie społecznej aktywności obywateli Kenii w Polsce,  

• Pomoc w wymianie informacji, wiedzy oraz doświadczeń między Kenijczykami i Polakami w 

Polsce i za granicą,  
• Wspieranie działalności charytatywnej w Polsce i w Kenii.  

  

Forma realizacji celów: 

• Gromadzenie środków pienięŜnych oraz zasobów materialnych na rzecz wspierania róŜnych 

form działalności Forum,  

• Inspirację, wsparcie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Kenijczyków zamieszkałych w 

Polsce, za granicą oraz w Kenii,  

• Współpracę ze środowiskami reprezentującymi róŜne grupy społeczne, z osobami prawnymi i 

fizycznymi, których działalność wiąŜe się z działalnością Forum,  

• Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zebranie środków 

pienięŜnych na rzecz Forum,  

• Przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej dla Kenijczyków w 

Polsce, Kenii i za granicą, 
• Prowadzenie Centrum Informacji Biznesowej m.in. ułatwianie nawiązywania kontaktów 
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gospodarczych pomiędzy firmami 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA: 
 

Styczeń 2005 

05.01 Nadzwyczajne Walne Zebranie stowarzyszenia „Forum Kenijsko-Polskie” (KPF). 
Podczas spotkania podjęto uchwały w sprawie zmian Statutu niezbędnych w związku z 

ubieganiem się o uzyskanie statusu organizacji poŜytku publicznego oraz uchwały w 

sprawie prowadzenia przez KPF działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 

17.01 Ustalenie planu działania na rok 2005               .                                                                      

Punktami priorytetowymi tego planu było zorganizowanie Dni Polskich w Kenii, Tygodnia 

Kenii w Polsce, zaproszenie kenijskich biegaczy do wzięcia udziału w 27. Maratonie 

Warszawskim, zainicjowanie współpracy z warszawskim ZOO.  

31.01 Inicjacja współpracy z fundatorami Maratonu Warszawskiego.  
Członkowie zarządu Forum spotkali się z  Jarosławem Bienieckim, dyrektorem Maratonu w 

celu ustalenia, który zgodził się na udział kenijskich zawodników w imprezie.   

Luty 2005 

10.02 Spotkanie z Kenya Tourist Board, Athletic Kenyan and Kenya Wildlife Service. 
Celem wyprawy przedstawicielstwa Forum do Kenii było nawiązanie kontaktu z w/w 

instytucjami w celu przygotowania platformy do współpracy w promowaniu Kenii na 

polskim rynku. 

Kwiecień 2005 

15.04 Podpisanie umowy o współpracy z UNIDO – Biuro Promocji Inwestycji i Technologii 
ONZ. Współpraca miała na celu wspólne starania zacieśniania gospodarczych stosunków 

bilateralnych między Polską i Kenią. Umowa została podpisana pomiędzy Przedstawicielem 

UNIDO-ITPO, P. Krzysztofem Lothem oraz viceprezesami KPF – Sławomirem Muturi oraz 

Robertem Zduńczykiem. 

 
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami kilku polskich biur podróŜy. Spotkanie 

odbyło się w siedzibie KPF. Dotyczyło moŜliwości współpracy w pośredniczeniu z biurami 

kenijskimi oraz udzielaniu informacji na temat Kenii. 

Maj 2005 

05.05 Zorganizowanie spotkania z Parlamentarzystami kenijskimi           .                                           

Goście z Kenii przybyli do Polski w celu wzięcia udziału w 3. Swiatowych Mistrzostwach 

Parlamentarzystów w Maratonie Biegowym odbywającym się w ramach imprezy IV Cracovia 

Maraton. Członkowie KPF, którzy nawiązali kontakt z politykami, zapoznali ich z 

działalnością organizacji oraz uzyskali poparcie w realizowanych przedsięwzięciach.  
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18-

28.05 

Dni Polski w Kenii (16-22.05 Nairobi, 23-25.05 Mombasa).                                                    
Jest to pierwsze tego typu wydarzenie, o charakterze gospodarczym, kulturalnym i 

edukacyjnym równocześnie przygotowane wspólnie przez KPF oraz Ambasade Polski w 

Nairobi przy wsparciu Biura Promocji Inwestycji i Technologii ONZ UNIDO. Obok targów 

turystycznych i handlowych, które stanowiły najistotniejszą część tego wydarzenia, 

zorganizowano szereg imprez towarzyszących, m.in.:  

• Wystawę handlową  
• Indywidualne spotkania biznesowe  

• Tydzień kuchni polskiej  

• Pokaz polskich filmów  

• Rozgrywki piłki ręcznej  

• Rozgrywki ringo  

• Mecze tenisa stołowego  

• Pokaz tańca przygotowany przez polskie grupy taneczne  

• Spotkania z przedstawicielami polskich uczelni   
• spotkanie z Ministrem Handlu i Przemysłu Kenii 

• spotkania z przedstawicielami Investment Promotion Council, Export Promotion 

Council oraz Export Processing Zones. 

21.05 V Warszawski Tydzień Wielokulturowy 
KPF wzięło uczestniczyło w tej imprezie organizowanej przez Szkołę WyŜszą Psychologii 

Społecznej w Warszawie, która ma na celu promowanie postaw tolerancji i zrozumienia 

Polaków wobec innych kultur.             

Czerwiec 2005 

 
Rozpoczęcie kampanii "Alliance of the Willing".  
Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie w Polsce kenijskich instytucji prywatnych 

oraz publicznych. Członkowie KPF opracowali program o nazwie Alliance of the Willing, w 

ramach którego strona polska zaprasza do współpracy potencjalnych partnerów z Kenii.  

 
Opracowanie przez znaną polską agencję rekalmową PZL loga “2006 – Rok odwiedzin 

Kenii”. 

Lipiec 2005 

 Rozpoczęcie przygotowań do II Tydzień Kenii w Warszawie.  
Opracowywanie programu imprezy, kampanii reklamowej, gromadzenie materiałów, 

spotkania z wolontariuszami itd. 

 Prace nad projektem "W królestwie Simby"              .                                                                    

ZałoŜeniem projektu jest zorganizowanie przy współpracy z warszawskim ZOO oraz Kenya 

Wildlife Service ciekawej oferty wystawowej, która przybliŜyłaby odwiedzającym ZOO 

gościom kulturę oraz przyrodę Kenii. Na terenie ZOO prezentowane będą powiększone 

zdjęcia z masajskiej wioski, zdjęcia zwierząt z safari oraz materiały o parkach i kenijskiej 

przyrodzie przygotowane przez Kenya Wildlife Service i przetłumaczone na język polski 

przez Forum Kenijsko-Polskie. W "afrykańskiej wiosce" prezentowane będą narzędzia, jakimi 

na co dzień posługują się autochtoniczni mieszkańcy Kenii, jak równieŜ kenijskie rękodzieło. 

Dla większych grup (klasy, grupy przedszkolne, etc.) zorganizowany zostanie cykl lekcji 

dydaktycznych, przybliŜających Kenię i jej przyrodę oraz cykliczny konkurs z nagrodami.  
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Sierpień 2005  

 Zainicjowanie współpracy z National Geographic 
Głównym celem nawiązania współpracy było opracowanie wspólnej akcji promującej walory 

turystyczne oraz przyrodnicze Kenii. W rezultacie starań wrześniowy numer National 

Geografic w pełni poświęcony został Afryce. Znalazła się w nim równieŜ informacja na temat 

Forum oraz zapowiedź akcji „2006 – Rok Odwiedzin Kenii”.    

Wrzesień 2005 

02.09 Prezentacja na temat Kenii w czasie dorocznej konferencji Neckermann Polska. W 

Konwencji tej uczestniczyło ok. 400 agentów i biur podróŜy sprzedających ofertę turystyczną 
Neckermann Polska. Jej celem było zaprezentowanie zebranym nowej oferty wyjazdów w 

sezonie zima 2005/2006. Neckermann Polska poprosił wiceprezesów KPF - Sławomira Muturi 

oraz Robert a Zduńczyk o uczestnictwo w konferencji celu przybliŜenia wizerunku Kenii, 

obalenia stereotypów na temat tego kraju oraz zachęcenia biur do organizowania wypraw w 

tym kierunku. 

04.09 Doroczny piknik Forum 
W Pikniku zorganizowanym przez KPF wzięli udział członkowie, wolontariusze, a takŜe 

sympatycy Forum wraz z rodzinami. Impreza odbyła się w Radachówce, a integracja jej 

uczestników polegała na wspólnych pogawędkach, grze w szachy, w piłkę itp.  

 

08.09 Konferencja naukowa pt.: „Afryka – kontynent XXI w.” 
KPF pomogło Instytutowi Orientalistycznemu UW w zorganizowaniu konferencji, która 

odbyła się pod patronatem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ oraz National 

Geographic. Wziął w niej udział m.in. członek zarządu KPF, Sławomir Muturi, referujący 

temat intensyfikacji stosunków między Polską a Kenią. 

14.09 Konferencja prasowa inaugurująca ogłoszony przez KPF „2006 – Rok Odwiedzin 
Kenii”. Konferencja ta, w której uczestniczyło ok. 50 dziennikarzy mediów turystycznych, 

odbyła się w budynku słoniarium warszawskiego ZOO. Poprzez inicjatywę nazwania roku 

2006 r. Rokiem Odwiedzin Kenii KPF pragnie zwiększyć zainteresowanie Polaków 

podróŜowaniem do Kenii. Podczas konferencji zarząd KPF poinformował media o 

uruchomieniu bezpośredniego czarteru obsługującego linie Warszawa-Mombasa, który dzięki 

naszym staraniom latał w okresie od listopada 2005 do marca 2006 r. Głównym sponsorem 

konferencji było biuro podróŜy Itaka, drugim sponsorem było biuro Rainbow Tours. 

15.09 Konferencja prasowa Fischer Air Polska i Fisher Polska 
Linie lotnicze Fischer Air Polska i biuro podróŜy Fischer Polska zaprosiły na organizowaną 
przez siebie 15 września 2005r. konferencję prasową przedstawicieli Forum Kenijsko-

Polskiego, Jamesa Ofwona i Sławomira Muturi. Zarząd KPF wynegocjował, aby od 1 

listopada rozpocząć bezpośrednie loty czarterowe z Warszawy do Mombasy. Loty te 

obsługiwane były jednym z dwóch posiadanych we flocie Fischer Air Polska samolotów typu 

Boeing 757-200 z 220 miejscami na pokładzie. 

18.09 Maraton Warszawski 
Dzięki inicjatywie KPF i nawiązaniu kontaktów z organizatorami Maratonu Warszawskiego 

2005 wzięli w nim udział dwaj zawodnicy z Kenii - Richard Rotich i Reuben Toroitich. Zajęli 
oni drugie i trzecie miejsce na podium zwycięzców. 
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18-

30.09 

Wizyta Kenya Broadcasting Corporation (KBC) 
Dzięki staraniom KPF ekipa telewizji KBC złoŜyła wizytę w Polsce. Ekipa uczestniczyła we 

wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach II Tygodnia Kenii oraz zgromadziła 

materiały do audycji o Polsce (wywiady z Polakami na temat Jana Paweła II, wizyty w 

przedszkolu i szkole podstawowej w gm. Celestynów, warszawskim ZOO,  w Studium Języka 

Polskiego dla Cudzoziemców oraz w Państwowej WyŜszej Szkole Filmowej i Teatralnej w 

Łodzi, w Krakowie). KPF pełniło funkcję gospodarza KBC oraz organizatora spotkań, m.in. z 

Jurkiem Owsiakiem.  Na bazie zgromadzonego wówczas materiału powstał sześcioodcinkowy 

film dokumentalny o Polsce pokazywany przez kolejne 6 tygodni w KBC oraz w Metro TV.  

19-

25.09 

II Tydzień Kenii w Warszawie 
Druga edycja Tygodnia Kenii odbyła się w Centrum Handlowym „Wola Park” przy ul. 

Górczewskiej 124 w Warszawie. Głównym celem tej cyklicznej imprezy jest szerzenie wiedzy 

w Polsce na temat Kenii oraz zachęcanie biznesmenów tych krajów do współpracy.  

W związku z tym KPF zorganizowało kilkadziesiąt spotkań o charakterze biznesowym 

(głównie w branŜy turystycznej i rolnej). W ramach imprezy kenijscy przedstawiciele biur 

podróŜy uczestniczyli w targach turystycznych TT Warsaw Targi Tour & Travel Warsaw, 

zaś przedstawiciele branŜy rolnej, HCDA Horticulture Development Authority mieli okazję 
spotkać się z polskimi importerami owoców i warzyw z Afryki podczas targów POLAGRA 
w Poznaniu. Program imprezy zawierał ponadto:  

• Występ zespołu „Bongo Bongo” 

• Liczne zabawy dla dzieci (konkursy, plecenie warkoczyków, malowanie twarzy itp.) 

• Konkurs „Paszport do Kenii” z główną nagrodą w postaci wycieczki do Kenii 

(sponsorem było biuro podróŜy Rainbow Tours) 

• Występy szamana z Kenii. 

Członkowie zarządu udzielili wywiadów  dla radia TOK FM, 1 Programu PR i dla Antyradia.  

20.09 Współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
W spotkaniu inaugurującym współpracę uczestniczyli Robert Zduńczyk i Sławomir Muturi 

oraz Jurek Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ustalono 

wówczas, iŜ podczas 14. Finału (8 stycznia 2006) Orkiestra, po raz pierwszy w swej historii, 

zagra równieŜ na Czarnym Lądzie. Zaplanowano teŜ koncert kenijskich muzyków w czasie 

Finału w Warszawie. KPF i WOŚP rozwaŜają równieŜ wspólna realizację innych projektów.  

W spotkaniu z WOSP wzięła równieŜ udział ekipa z Kenya Broadcasting Corporation.  

22-

24.09 

KPF na TT Warsaw - Targi Tour & Travel                             .       
KPF po raz drugi uczestniczyło w największych w Polsce targach branŜy turystycznej TT 

Warsaw, które odbywały się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wystawienie stoiska 

miało na celu dostarczenie Polakom informacji na temat Kenii oraz podkreślenie udziału 

Forum w budowie coraz bliŜszych relacji między tymi krajami. W organizacji stoiska pomogli 

przedstawiciele KPF z Nairobi - Robert Cullens z Paws Safaris i Carol Cullens z Safaris in 

Style.  

26.09 Gala konkursu fotograficznego National Geographic 
Impreza ta odbyła się we wnętrzach Teatru Narodowego w Warszawie, a jednym z jej 

patronów było KPF, które pomogło zorganizować m.in. występy zespołu Projekt Tam Tam, 

wystawę batik z Kenii oraz wystawę fotograficzną Goni Zduńczyk. 

Październik 2005 

 ZniŜki w Narodowych Parkach Kenii dla polskich turystów                         .                                               
Forum zdołało wynegocjować specjalna ofertę dla polskich turystów, którzy w okresie 1 

listopada 2005 – 31 marca 2006 r. odwiedzili Parki Narodowe Kenii korzystając z lotów 

czarterowych. Taryfa ulgowa dla Polaków wynosiła aŜ 80% ceny normalnych biletów 

wejściowych.   
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Listopad 2005 

01.11 

 

 

Wylot pierwszego bezpośredniego czarteru z Warszawy do Mombasy 
Wylot pierwszego bezpośredniego czarteru z Warszawy do Mombasy był jest ukoronowaniem 

wysiłków KPF, które od ponad roku negocjowało w tej sprawie z liniami lotniczymi i biurami 

podróŜy oraz czyniło wszelkie starania, aby oferta Kenii wyróŜniała się na tle innych krajów 

egzotycznych. Pierwszych pasaŜerów, którzy 2. listopada dolecieli do Mombasy przywitał 

osobiście Ambasador Polski w Kenii p. Wojciech Jasiński, Konsul Honorowy p. Reshadi Noor 

oraz przedstawiciel Forum w Kenii - p. Benedict Odongo wraz z reprezentantami plemienia 

Masajów. Czartery obsługiwane były do marca 2006 przez linie Fischer Air Polska, zaś 
biurami podróŜy, które zaangaŜowały się w to przedsięwzięcie są Itaka, Rainbowtours, TUI 

Polska, Neckermann Polska i Fischer Polska.  

22.11 Konferencja "Fair Trade - fair play" 
Konferencja ta poświęcona była problematyce "uczciwego handlu" - akcji, która ma na celu 

bardziej sprawiedliwy podział wartości w handlu między krajami "północy" i krajami 

rozwijającymi się.  Odbyła się ona na Uniwersytecie Warszawskim, jej organizatorem 

głównym była Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce, zaś KPF pełniło funkcję partnera 

organizatorów.  

Grudzień 2005 

03.12 

 

Doroczne Zebranie Forum Kenijsko - Polskiego w Nairobi            .                                                     
Zebranie to odbyło się w ambasadzie RP w Nairobi. Jego celem było podsumowanie 

działalności organizacji w 2005 r. w Nairobi oraz wybór nowych władz do kenijskiego odziału 

KPF. Dotychczasowy Zarząd tworzyli: Julius Orowe (prezes), Milo Musee (vice prezes) oraz 

Benedict Odongo (sekretarz). Nowym prezesem wybrano Benedicta Odongo, vice prezesem 

pozostał Milo Musee, funkcję sekretarza KPF Nairobi objęła Carol Linet, zaś skarbnikiem 

został John Okulo.  

12.12 Jamhuri Day – Dzień Niepodległości Kenii  

Młodzi Kenijczycy studiujący w Polsce zorganizowali  przy współpracy z KPF obchody 

swojego święta narodowego. Zaproszeni goście uczestniczyli m.in. w pokazie slajdów z Kenii 

oraz nagrań filmowych z imprez organizowanych przez KPF. Nie zabrakło równieŜ degustacji 

kenijskich potraw, pokazu tańców oraz innych atrakcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                       
 

 7 

Kenyan-Polish Forum  
ul. Górczewska 124/305,  

01-460 Warszawa  

tel.: 533 49 08/09, fax: 533 49 09 

kpf@kenya.com.pl, www.kenya.com.pl 

 

 
 

Uchwały zarządu w 2005 r.: 
 

05.01.2005 Uchwała  nr 1/2005 sprawie zmiany § 11 statutu 

„§ 11: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Wspieranie oraz uczestnictwo w inicjatywach społecznych obejmujących cele 

Stowarzyszenia poprzez edukację, kulturę, gromadzenie funduszy, 

2. Prowadzenie nauki języka polskiego, suahili oraz innych języków uŜywanych w 

Kenii, 

3. Prowadzenie Centrum Informacji ułatwiających nawiązywanie kontaktów z 

podmiotami polskimi i kenijskimi, 

4. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, 

5. Organizowanie targów i wystaw, 

6. Promowanie wyrobów afrykańskiego i polskiego rzemiosła artystycznego, 

7. Promowanie polski  wyrobów i usług w Kenii oraz promowanie kenijskich wyrobów 

i usług w Polsce, 

8. Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów Kenijskich i 

Polskich, projekcji filmów, urządzanie konkursów, 
9. Organizowanie róŜnych form rozwoju kulturalnego propagujących cele Stowarzyszenia, 

10. Organizowanie  i promocja imprez sportowych, 

11. Pomoc przy tłumaczeniach w szczególności materiałów promocyjnych oraz przy 

tłumaczeniach ustnych. 

Stowarzyszenie okresowo organizuje spotkania (zjazdy) członków z zagranicy i rezydujących w 

Polsce w celu określenia szczególnie poŜądanych w danym okresie kierunków wspólnej 

działalności”. 

05.01.2005 Uchwała nr 2/2005 w sprawie zmiany § 12 Statutu 

„Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach słuŜących 

realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy 

realizacji celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków” 

05.01.2005 Uchwała nr 3/2005 w sprawie zmiany § 23 ustępu 9 Statutu 

„KaŜdy członek ma i głos” 

05.01.2005 Uchwała nr 4/2005 w sprawie prowadzenia przez Forum Kenijsko-Polskie 
działalności nieodpłatnej i odpłatnej 
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„§1 Forum Kenijsko-Polskie będzie prowadzić nieodpłatnie następującą działalność: 

1. Wspieranie oraz uczestnictwo w inicjatywach społecznych obejmujących cele 

Stowarzyszenia poprzez edukację, kulturę, gromadzenie funduszy, 

2. Prowadzenie nauki języka polskiego, suahili oraz innych języków uŜywanych w Kenii, 

3. Prowadzenie Centrum Informacji ułatwiających nawiązywanie kontaktów z 

podmiotami polskimi i kenijskimi, 

4. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, 

5. Organizowanie targów i wystaw, 

6. Promowanie wyrobów afrykańskiego i polskiego rzemiosła artystycznego, 

7. Promowanie polski  wyrobów i usług w Kenii oraz promowanie kenijskich wyrobów 

i usług w Polsce, 

8. Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów Kenijskich i 

Polskich, projekcji filmów, urządzanie konkursów, 
9. Organizowanie róŜnych form rozwoju kulturalnego propagujących cele Stowarzyszenia, 

10. Organizowanie  i promocja imprez sportowych, 

11. Pomoc przy tłumaczeniach w szczególności materiałów promocyjnych oraz przy 

tłumaczeniach ustnych. 

§2 Forum Kenijsko-Polskie moŜe prowadzić odpłatnie następującą działalność: 

1. Prowadzenie nauki języka polskiego, suahili oraz innych języków uŜywanych w Kenii, 

2. Prowadzenie Centrum Informacji ułatwiających nawiązywanie kontaktów z 

podmiotami polskimi i kenijskimi, 

3. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, 

4. Organizowanie targów i wystaw, 

5. Promowanie wyrobów afrykańskiego i polskiego rzemiosła artystycznego, 

6. Promowanie polski  wyrobów i usług w Kenii oraz promowanie kenijskich wyrobów 

i usług w Polsce, 

7. Organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów Kenijskich i 

Polskich, projekcji filmów, urządzanie konkursów, 
8. Pomoc przy tłumaczeniach w szczególności materiałów promocyjnych oraz przy 

tłumaczeniach ustnych. 

§3 Szczegółowe warunki prowadzenia działalności odpłatnej określa anesk do niniejszej 

uchwały.” 

 

 

 

 

Wysokość uzyskanych przychodów z wyodrębnionych źródeł 
składki 1.510,00 
darowizny os osób fizycznych i prawnych  56.480,01 

 

 

Wypłacane świadczenia realizowane w ramach celów statutowych  
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 

W 2005 r. nie realizowano  takich świadczeń  
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Wynik finansowy działalności gospodarczej oraz procentowy 
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
Działalność gospodarcza nie była prowadzona 

  

 

Koszty: 

Realizacji celów statutowych  -  

Działalności gospodarczej  - 

Administracji 118.243,98 

 

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2 os. 

Łączna kwota wynagrodzeń 39.583,81 

Wartość aktywów 23.594,84 

Wartość zobowiązań organizacji 85.179,64 

 

 

 


