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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 1132696111

KRS 0000291028

Nazwa firmy TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

mazowieckie Warszawa

Warszawa WARSZAWA

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL mazowieckie Warszawa Warszawa

KAWĘCZYŃSKA 53

WARSZAWA 03-755 WARSZAWA

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

01.01.2021

31.12.2021

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości. Podstawą wyceny aktywów i 
pasywów na dzień bilansowy były:

" dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ceny ich nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne 
" dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych - ceny ich nabycia - nie występują,
" dla niespłaconych należności, zobowiązań - kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy,
" dla środków pieniężnych w banku, kasie - wartość nominalna
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny 
środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 PLN amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych do ustawy o podatku od osób 
prawnych.  Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 3.500 PLN odnosi się bezpośrednio w koszty.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. 

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

7) W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową.

8) Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na pozycje bilansowe.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Stowarzyszenie  prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Koszty dzielone są na koszty związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego oraz 
działalnością statutową.

W przychodach z działalności statutowej ujmuje się otrzymane dotacje i składki członkowskie.

ustalenia wyniku finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. z.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

brak

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO 
KAWĘCZYŃSKA 53, 03-755 WARSZAWA
Tel.: , NIP: 1132696111
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Aktywa razem  32 750,32  26 742,60  0,00

  Aktywa trwałe  0,00  0,00  0,00

   Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00  0,00

   Rzeczowe aktywa trwałe  0,00  0,00  0,00

   Należności długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00

  Aktywa obrotowe  32 750,32  26 742,60  0,00

   Zapasy  0,00  0,00  0,00

   Należności krótkoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Inwestycje krótkoterminowe  32 750,32  26 683,35  0,00

   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  59,25  0,00

  Należne wpłaty na fundusz statutowy  0,00  0,00  0,00

Pasywa razem  32 750,32  26 742,60  0,00

  Fundusz własny  32 565,82  24 547,06  0,00

   Fundusz statutowy  1 400,00  1 400,00  0,00

   Pozostałe fundusze  0,00  0,00  0,00

   Zysk (strata) z lat ubiegłych  23 147,06  12 939,49  0,00

   Zysk (strata) netto  8 018,76  10 207,57  0,00

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  184,50  2 195,54  0,00

   Rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania długoterminowe  0,00  0,00  0,00

   Zobowiązania krótkoterminowe  184,50  2 195,54  0,00

   Rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  0,00
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TOWARZYSTWO NAUKOWE FRANCISZKA SALEZEGO 
KAWĘCZYŃSKA 53, 03-755 WARSZAWA
Tel.: , NIP: 1132696111
nazwa banku,
numer rachunku

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Przychody z działalności statutowej  14 725,93  54 905,96  0,00

  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  10 000,00  50 154,15  0,00

  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  0,00

  Przychody z pozostałej działalności statutowej  4 725,93  4 751,81  0,00

Koszty działalności statutowej  6 693,74  39 675,09  0,00

  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  33 599,10  0,00

  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego  0,00  0,00  0,00

  Koszty pozostałej działalności statutowej  6 693,74  6 075,99  0,00

Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)  8 032,19  15 230,87  0,00

Przychody z działalności gospodarczej  0,00  0,00  0,00

Koszty działalności gospodarczej  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)  0,00  0,00  0,00

Koszty ogólnego zarządu  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)  8 032,19  15 230,87  0,00

Pozostałe przychody operacyjne  5,00  1,42  0,00

Pozostałe koszty operacyjne  18,43  5 024,72  0,00

Przychody finansowe  0,00  0,00  0,00

Koszty finansowe  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)  8 018,76  10 207,57  0,00

Podatek dochodowy  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) netto (M - N)  8 018,76  10 207,57  0,00
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU 

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz 

jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, 

 

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

 

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych 

warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także 

zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego 

rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, 

 

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających 

i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji 

i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

 

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:  

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym 

udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość 

księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) 

reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów 

(akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość 

księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również 

część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. 

 

Organizacja nie posiada udziałów i akcji. 

 



 

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

Na majątek organizacji składają się :  WARTOŚĆ  

1) Aktywa trwałe: - 

2) Aktywa obrotowe: 32 750,32 

- zapasy: . - 

- środki finansowe w kasie:  - 

- środki finansowe na rachunku bankowym, kasa:                  32 750,32 

- należności: - 

3) Pasywa – Fundusze Własne: 32 565,82 

- fundusz statutowy: 24 547,06 

- należne wpłaty od fundatorów: - 

- wynik finansowy: 8 018,76 

4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy: 184,50 

- zobowiązania: 184,50 

- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły): - 

 

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

 

1) Informacje o strukturze zrealizowanych 

przychodów ze wskazaniem źródeł np.:  WARTOŚĆ  

- składki członkowskie 4 725,93 

- darowizny, dotacje 10 000,00 
- działalność odpłatna pożytku publicznego (z 

wyodrębnieniem prowadzonych projektów) - 

 

6) informacje o strukturze kosztów 

 

2) Informacje o strukturze kosztów  WARTOŚĆ  

- koszty dotacji - 

- koszty działań statutowych, nieodpłatanych: 6 693,74 
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (z 

wyodrębnieniem prowadzonych projektów) - 

 

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji 

 

W 2021 roku Stowarzyszenie osiągnęło zysk w kwocie 8.018,76 zł, zostanie przeznaczony 

na fundusz statutowy.  
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nazwa banku,
numer rachunku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Jednostka organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa Informacja.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Wartość  8 018,76  10 207,57

B. Przychody zwolnione z opodatkowania

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 14 730,93

 14 730,93

 54 907,38

 54 907,38

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

  Kwota

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Wartość  0,00  0,00

K. Podatek dochodowy

Wartość  0,00  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

3c57ef7ec0f5865f6bec396db3301b53ad149a96baf59ac228aceb9835e167eb
identyfikator weryfikacji

TNFS_sprawozdanie_finansowe_2021_final (1).xml
md5: 14f5cbc0a054644cdbac110376dae2b1

Nazwa uploadowanego pliku

1.

2.

3.

4.

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: MONIKA DZIUBAN (PESEL: 75110714466)
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-11T12:22:09.470+02:00

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Jerzy Gocko (PESEL: 65051715413)
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-16T22:19:21.821+02:00

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: STANISŁAW CHROBAK (PESEL: 61100811134)
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-16T23:16:17.265+02:00

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: SYLWESTER JĘDRZEJEWSKI (PESEL: 59111709832)
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T11:45:18.644+02:00
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5.

6.

7.

8.

2022-05-17 18:57:58+02:00
czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)
Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz,
podając unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: MARIUSZ CHAMARCZUK (PESEL: 68082904171)
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T12:13:48.867+02:00

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: KAZIMIERZ MISIASZEK (PESEL: 53050103919)
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T14:04:23.927+02:00

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: RYSZARD SADOWSKI (PESEL: 65053006199)
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T15:07:17.197+02:00

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: ZBIGNIEW ŁEPKO (PESEL: 52092705659)
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T18:46:56.808+02:00
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WYGENEROWANO: 2022-05-17
19:03:32+02:00

Szczegóły weryfikacji

Plik:  TNFS_sprawozdanie_finansowe_2021_final (1).xml

1.  

2.  

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Id konta: MonikaD1, Imię: MONIKA, Nazwisko: DZIUBAN, Pesel: 75110714466
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)
 Algorytm funkcji skrótu: SHA256

 Format podpisu: XAdES-BASELINE-B

 Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-11T12:22:09.470+02:00

 Okres ważności
certyfikatu:

2021-02-17 10:37:12+01:00 - 2024-02-17 10:37:12+01:00

Czas złożenia podpisu Czas weryfikacjiPoczątek ważności

Koniec ważności

 Numer seryjny
certyfikatu:

14434099353018565944215907256312539886506518

 Certyfikat został
zweryfikowany za pomocą:

CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2022-05-17 11:08:06+02:00

 Wystawca certyfikatu: Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z o.o. (zaufany)

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Id konta: jurek121, Imię: Jerzy, Nazwisko: Gocko, Pesel: 65051715413
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)
 Algorytm funkcji skrótu: SHA256

 Format podpisu: XAdES-BASELINE-B

 Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-16T22:19:21.821+02:00

 Okres ważności
certyfikatu:

2021-02-17 10:37:12+01:00 - 2024-02-17 10:37:12+01:00

Czas złożenia podpisu Czas weryfikacjiPoczątek ważności

Koniec ważności

 Numer seryjny
certyfikatu:

14434099353018565944215907256312539886506518

 Certyfikat został
zweryfikowany za pomocą:

CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2022-05-17 11:08:06+02:00

 Wystawca certyfikatu: Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z o.o. (zaufany)
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3.  

4.  

5.  

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Id konta: 20190329110624, Imię: STANISŁAW, Nazwisko: CHROBAK, Pesel: 61100811134
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)
 Algorytm funkcji skrótu: SHA256

 Format podpisu: XAdES-BASELINE-B

 Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-16T23:16:17.265+02:00

 Okres ważności
certyfikatu:

2021-02-17 10:37:12+01:00 - 2024-02-17 10:37:12+01:00

Czas złożenia podpisu Czas weryfikacjiPoczątek ważności

Koniec ważności

 Numer seryjny
certyfikatu:

14434099353018565944215907256312539886506518

 Certyfikat został
zweryfikowany za pomocą:

CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2022-05-17 11:08:06+02:00

 Wystawca certyfikatu: Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z o.o. (zaufany)

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Id konta: S579Fruit11, Imię: SYLWESTER, Nazwisko: JĘDRZEJEWSKI, Pesel: 59111709832
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)
 Algorytm funkcji skrótu: SHA256

 Format podpisu: XAdES-BASELINE-B

 Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T11:45:18.644+02:00

 Okres ważności
certyfikatu:

2021-02-17 10:37:12+01:00 - 2024-02-17 10:37:12+01:00

Czas złożenia podpisu Czas weryfikacjiPoczątek ważności

Koniec ważności

 Numer seryjny
certyfikatu:

14434099353018565944215907256312539886506518

 Certyfikat został
zweryfikowany za pomocą:

CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2022-05-17 11:08:06+02:00

 Wystawca certyfikatu: Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z o.o. (zaufany)

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Id konta: 68082904171, Imię: MARIUSZ, Nazwisko: CHAMARCZUK, Pesel: 68082904171
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)
 Algorytm funkcji skrótu: SHA256

 Format podpisu: XAdES-BASELINE-B

 Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T12:13:48.867+02:00

 Okres ważności
certyfikatu:

2021-02-17 10:37:12+01:00 - 2024-02-17 10:37:12+01:00

Czas złożenia podpisu Czas weryfikacjiPoczątek ważności

Koniec ważności

 Numer seryjny
certyfikatu:

14434099353018565944215907256312539886506518

 Certyfikat został
zweryfikowany za pomocą:

CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2022-05-17 11:08:06+02:00

 Wystawca certyfikatu: Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z o.o. (zaufany)
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6.  

7.  

8.  

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Id konta: 53050103919, Imię: KAZIMIERZ, Nazwisko: MISIASZEK, Pesel: 53050103919
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)
 Algorytm funkcji skrótu: SHA256

 Format podpisu: XAdES-BASELINE-B

 Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T14:04:23.927+02:00

 Okres ważności
certyfikatu:

2021-02-17 10:37:12+01:00 - 2024-02-17 10:37:12+01:00

Czas złożenia podpisu Czas weryfikacjiPoczątek ważności

Koniec ważności

 Numer seryjny
certyfikatu:

14434099353018565944215907256312539886506518

 Certyfikat został
zweryfikowany za pomocą:

CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2022-05-17 11:08:06+02:00

 Wystawca certyfikatu: Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z o.o. (zaufany)

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Id konta: 65053006199, Imię: RYSZARD, Nazwisko: SADOWSKI, Pesel: 65053006199
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)
 Algorytm funkcji skrótu: SHA256

 Format podpisu: XAdES-BASELINE-B

 Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T15:07:17.197+02:00

 Okres ważności
certyfikatu:

2021-02-17 10:37:12+01:00 - 2024-02-17 10:37:12+01:00

Czas złożenia podpisu Czas weryfikacjiPoczątek ważności

Koniec ważności

 Numer seryjny
certyfikatu:

14434099353018565944215907256312539886506518

 Certyfikat został
zweryfikowany za pomocą:

CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2022-05-17 11:08:06+02:00

 Wystawca certyfikatu: Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z o.o. (zaufany)

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Id konta: sdb2791952, Imię: ZBIGNIEW, Nazwisko: ŁEPKO, Pesel: 52092705659
 Rodzaj uwierzytelnienia: Podpis zaufany (Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego)
 Algorytm funkcji skrótu: SHA256

 Format podpisu: XAdES-BASELINE-B

 Status certyfikatu: Zweryfikowano pozytywnie
 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2022-05-17T18:46:56.808+02:00

 Okres ważności
certyfikatu:

2021-02-17 10:37:12+01:00 - 2024-02-17 10:37:12+01:00

Czas złożenia podpisu Czas weryfikacjiPoczątek ważności

Koniec ważności

 Numer seryjny
certyfikatu:

14434099353018565944215907256312539886506518

 Certyfikat został
zweryfikowany za pomocą:

CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)
data aktualizacji listy CRL: 2022-05-17 11:08:06+02:00

 Wystawca certyfikatu: Centrum Kwalifikowane EuroCert, EuroCert Sp. z o.o. (zaufany)
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Certyfikaty
Duplikacja certyfikatów z podpisów:  2  3  4  5  6  7  8

1.1   Nazwa powszechna: Minister do spraw informatyzacji - pieczec podpisu zaufanego
 Dane certyfikatu: Id konta: MonikaD1 Imię: MONIKA Nazwisko: DZIUBAN Pesel: 75110714466

 Nr seryjny: 14434099353018565944215907256312539886506518

 Wystawiony przez: Centrum Kwalifikowane EuroCert, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

 Okres ważności certyfikatu: 2021-02-17 10:37:12+01:00 - 2024-02-17 10:37:12+01:00

 Certyfikat został zweryfikowany za
pomocą:

CRL (http://crl.eurocert.pl/qca03.crl)
data aktualizacji listy: 2022-05-17 11:08:06+02:00

 Certyfikat znajduje się na liście TSL NIE
data aktualizacji listy: 2022-05-17 18:00:01+02:00

1.2   Nazwa powszechna: Centrum Kwalifikowane EuroCert

 Dane certyfikatu: organizationIdentifier=VATPL-9512352379, C=PL, O=EuroCert Sp. z o.o.,
CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert

 Nr seryjny: 150378514884649544203033409041720775548471354512

 Wystawiony przez: Narodowe Centrum Certyfikacji, EuroCert Sp. z o.o.

 Okres ważności certyfikatu: 2017-02-14 13:26:19+01:00 - 2028-02-15 00:59:59+01:00

 Certyfikat został zweryfikowany za
pomocą:

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2022-05-04 11:18:45+02:00

 Certyfikat znajduje się na liście TSL TAK
data aktualizacji listy: 2022-05-17 18:00:01+02:00

1.3   Nazwa powszechna: Narodowe Centrum Certyfikacji

 Dane certyfikatu: C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji,
organizationIdentifier=VATPL-5250008198

 Nr seryjny: 370927558070677912140887258838452155756220254790

 Wystawiony przez: Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski

 Okres ważności certyfikatu: 2016-12-09 09:52:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00

 Certyfikat został zweryfikowany za
pomocą:

CRL (http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl)
data aktualizacji listy: 2022-05-04 11:18:45+02:00

 Certyfikat znajduje się na liście TSL TAK
data aktualizacji listy: 2022-05-17 18:00:01+02:00

L

L
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