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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina KOBIERZYCE

Powiat WROCŁAWSKI

Ulica UL. BRZOZOWA Nr domu 2 Nr lokalu 9

Miejscowość WYSOKA Kod pocztowy 52-200 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 508269978

Nr faksu E-mail natalia@polskiedzieci.org Strona www www.polskiedzieci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-10-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36466856900000 6. Numer KRS 0000622177

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Natalia Bujak Prezes zarządu TAK

Joanna Niżborska Prokurent TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Hunker Członek organu nadzoru TAK

Mariusz Muszyński Członek organu nadzoru TAK

Magdalena Baranowska Członek organu nadzoru TAK

FUNDACJA POLSKIEDZIECI.ORG
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE (CELE): 1. TWORZENIA, 
ROZWIJANIA I PROPAGOWANIA INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ 
SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZNEMU I GOSPODARCZEMU, 
ZWIĄZANEMU Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ, SPORTEM, OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA I EKOLOGIĄ. 2. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ 
PROPAGOWANIA PROFILAKTYKI W ZAKRESIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. 3. WSPARCIA I PROMOWANIA 
NOWOCZESNYCH FORM NAUCZANIA WSPIERAJĄCYCH, MYŚLENIE, 
KREATYWNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ DZIECI. 4. WSPARCIE I PROMOCJA 
SPORTU I REKREACJI. 5. WSPIERANIA I ROZWIJANIA EDUKACJI I 
PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRZEZ NAUCZYCIELI. 6. WSPARCIA I 
PROMOWANIA NOWOCZESNYCH FORM EDUKACJI W RAMACH 
BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. 7. DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWEJ, NAUKOWO-TECHNICZNEJ, WSPIERAJĄCEJ EDUKACJĘ. 8. 
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ. 9. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY 
FIZYCZNEJ I SPORTU. 10. DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA. 11. DZIAŁALNOŚCI DOBROCZYNNEJ. 12. OCHRONY 
ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ. 13. DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ TYPU 
NON- PROFIT O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM W OBIEKTACH SZKOLNYCH.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Tworzenia, rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań 
sprzyjających rozwojowi
społecznemu i gospodarczemu, związanemu z edukacją, edukacją 
zdrowotną, sportem,
ochroną środowiska i ekologią,
Współpraca z 7 szkołami podstawowymi w których realizujemy bezpłatne 
warsztaty edukacyjno kulinarne dla uczniów realizowane przy współpracy 
z wolontariuszami z kierunków dietetycznych.
Realizacja warsztatów kulinarnych podczas pikników szkolnych i dni 
otwartych.
Realizacja 5 dniowych warsztatów kulinarnych podczas półkolonii w 
Wołowie zakończone wydaniem edukacyjnej książki kucharskiej w której 
zamieniamy tradycyjne przepisy na zdrowsze.
Realizacja imprez sportowych Rusz Lenia
Współorganizacja Olimpiady sportowej w Kobierzycach KOSIR w której 
jedną ze stacji promujących zdrowie była Stacja ZDROWIK- naturalny 
izotonik. Podczas wydarzenia dzieci nauczyły się jak ważne jest 
nawadnianie organizmu.

2. Ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania profilaktyki w zakresie 
zdrowego trybu
życia wśród dzieci i młodzieży,
Organizacja 2 imprez sportowych promujących zdrowe odżywianie i 
aktywność sportową - Rusz Lenia podczas których odbyły się liczne 
szkolenia sportowe i konkursy, warsztaty kulinarne oraz szkolenie z 
udzielania pierwszej pomocy. 
Relacje z wydarzeń:
https://youtu.be/tMh8sOV53EQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y8vON44MRa8
3. Wsparcia i promowania nowoczesnych form nauczania wspierających, 
myślenie,
kreatywność i samodzielność dzieci,
Warsztaty kulinarne, które realizujemy wykorzystują zasady pedagogiki 
przeżyć. Uczniowie zdobywają wiedzą z wykorzystaniem tablic  
interaktywnych dostępnych w szkołach oraz poprzez doświadczenia - 
samodzielnie przygotowując zdrowe posiłki. Zadania przygotowane są tak 
aby rozwijać kreatywność dzieci oraz pokazać że samodzielne 
przygotowywanie zdrowych pełnowartościowych posiłków może być 
proste, smaczne zdrowe i kolorowe. 
4. Wsparcia i promowania sportu i rekreacji,
Eventy sportowe które realizujemy odbywają się w weekendy i są 
bezpłatne i otwarte dla dzieci i rodziców.  Podczas imprez uczestnicy mogą 
skorzystać z darmowego sprzętu sportowego i szkolić się pod okiem 
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profesjonalnych zawodników sportowych. Dobór atrakcji sportowych 
uwzględnia dyscypliny nie dostępne na lekcjach w-fu ( np. chodzenie po 
taśmie, żonglerka, longboardy, deskorolki rolki)

5. Wspierania i rozwijania edukacji i podnoszenia kwalifikacji przez 
nauczycieli
Zajęcia edukacyjno kulinarne realizowane są przy współpracy z 
nauczycielami. Nauczyciele otrzymują materiały edukacyjne. 

6. Wsparcia i promowania nowoczesnych form edukacji w ramach 
budowania
społeczeństwa informacyjnego.
Podczas warsztatów w szkołach wykorzystujemy tablice interaktywne.

7. Działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, 
wspierających edukację,
W szkołach brakuje edukacji żywieniowej oraz przedmiotu “Zdrowie” 
Nasz autorski program warsztatów edukacyjno- kulinarnych jest 
odpowiedzią na ten problem

9. Działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
Organizacja 2 imprez sportowych 

10. Działalności w zakresie ochrony środowiska,
Podczas warsztatów kulinarnych uczymy również dzieci jak prawidłowo 
segregować śmieci.

12. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
Podczas imprez sportowych Rusz Lenia realizowane są szkolenia z 
pierwszej pomocy.

13. Działalności handlowej typu non-profit o charakterze edukacyjnym w 
obiektach
szkolnych,
Otworzenie i prowadzenie 7 Sklepików Szkolnych - Zdrowik, które udało 
się otworzyć dzięki aktywizacji społecznej “przyjaciół szkoły” rodziców, 
dyrekcji, nauczycieli, lokalnych przedsiębiorców, którym zdrowie dzieci nie 
jest obojętne. Sklepiki szkolne Zdrowik prowadzone przez Fundację 
posiadają ofertę zdrowych przekąsek suchych oraz świeżych 
przygotowywanych na miejscu w pełni zgodną z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia. Dietetyk fundacji dba o edukację w zakresie dostępnych 
w sklepiku szkolnym produktów. Posiadamy listę z wartościami 
odżywczymi produktów oraz poprzez plakaty informujemy dlaczego warto 
sięgnąć po zdrowe przekąski.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

8000

8

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Realizacja warsztatów edukacyjnych w 8 szkołach 

2. Przeprowadzenie eventów kulinarnych - Przeprowadzenie  praktycznych zajęć kulinarnych w SP 4 e Olęśnicy podczas ferii 
zimowych. 
Podczas warsztatów  uczniowie zachwycili nasze dietetyczki swoją wiedzą na temat zdrowego żywienia oraz kreatywnością w 
“kuchni”  Wspólnie tworzyliśmy przeróżne kompozycje śniadaniowe na bazie jogurtu naturalnego, owoców, musli, bakali i 
świeżych ziół. W myśl zasady “Zero Waste” z niewykorzystanych pokrojonych owoców opracowaliśmy koktajl (kiwi + banan + 
pomarańcza)  
Warsztaty kulinarne dla dzieci z okazji Mikołajek, dodatkowo powstał Film promujący działalność Fundacji - relacja z Mikołajek. 
Przeprowadzenie warsztatow kulinarnych podczas dni Oleśnicy współfinansowanych przez miasto Oleśnica. Przeprowadzenie 
warsztatów kulinarnych w szkołach: SP64 we Wrocławiu, SP4 w Oleśnicy. 6 czerwca przeprowadziliśmy warsztaty w przedszkolu 
MINI BAMBINI w Kiełczowie. Warsztaty były wyjątkowe - bo dla przedszkolaków :) Dzieci przygotowały alternatywę dla zwykłej 
pizzy :) - 29-30 czerwca przeprowadziliśmy warsztaty podczas Starcia kucharzy w Alei Bielany ze wsparciem dietetyczki. 

3. Przeprowadzenie wydarzenia Rusz Lenia ze zdobytego mikrograntu - Organizacja 1 dniowej imprezy promującej zdrowe 
odżywianie i aktywność sportową otwartej dla mieszkańców Wrocławia- Rusz Lenia 1 Film promujący działalność Fundacji - 
relacja z Rusz Lenia 1
Wygranie konkursu Mikrogranty NGO na organizację II edycji imprezy promującej zdrowe odżywianie i aktywność sportową - 
Rusz Lenia 2 
Film promujący działalność Fundacji - relacja z Rusz Lenia 2

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Eventy kulinarne Organizacja eventów 
kulinarnych z elementami pedagogiki 
zabawy i edukacji żywieniowej:
Współorganizacja Olimpiady sportowej w 
Kobierzycach KOSIR 
Realizacja 5 dniowych warsztatów 
kulinarnych podczas półkolonii w Wołowie 
zakończone wydaniem książki kucharskiej
Inspirujące warsztaty kulinarne dla dzieci i 
rodziców ( RST)
Inspirujące warsztatu kulinarne dla 
rodziców - przez żołądek do zdrowia 
Organizacja edukacyjnych warsztatów 
kulinarnych podczas pikniku szkolnego w SP 
7 w Oleśnicy
Organizacja warsztatów kulinarnych 
podczas dni otwartych w SP 113
Organizacja warsztatów kulinarnych 
podczas pikniku dla dzieci i rodziców w 
Zamku Topacz
Warsztaty kulinarne dla dzieci z okazji 
Mikołajek 
 Film promujący działalność Fundacji - 
relacja z Mikołajek

85.60.Z 0,00 zł
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2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Wydarzenie Rusz Lenia ze zdobytego 
mikrograntu. Projekt Rusz Lenia! Zaraź się 
zdrowiem i pozytywną zajawką edycja 
zimowa odbył się w planowanym
terminem 01-02.12.2018. Cała impreza 
została zorganizowana w Centrum Sportów 
Extremalnych -
zadaszonym Skateparku Zajezdnia 31 ul. 
Legnicka 65 Wrocław. Impreza zgromadziła 
212 aktywnych
uczestników. Mniejsza liczba uczestników 
niż zakładano we wniosku wynikała z 
bardzo złych
warunków pogodowych (śnieg z deszczem, 
gołoledź) oraz konkurencyjnej imprezy w 
tym samym
terminie "Go Jump" o której 
dowiedzieliśmy się po rezerwacji obiektu 
sportowego i złożeniu wniosku.
Dzięki zamkniętej zadaszonej hali Centrum 
Sportów Extremalnych Skatepark 
umożliwiliśmy
wrocławianom spędzenie aktywnego 
weekendu w okresie jesienno - zimowym. 
Oryginalny charakter
wydarzenia przyciągnął mieszkańców 
pobliskich osiedli ( Popowice, Kozanów, 
Nowy Dwór) Mniejsza
liczba uczestników nie zakłóciła realizacji 
pozostałych naszych celów. Razem z nami 
Ruszyło Lenia
łącznie 92 dzieci i 120 osób pełnoletnich, 
zarówno młodzieży jak i dorosłych. Podczas 
imprezy udało
się rozwinąć i wzmocnić więzi wspólnot i 
społeczności lokalnej. Gośćmi wydarzenia 
byli mieszkańcy
Strona nr: 2
pobliskich osiedli, młodzi i starsi 
wrocławianie, którzy dzięki wspólnym 
nowym zainteresowaniom
mogli lepiej się poznać i zaprzyjaźnić.

86.90.E 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 830 123,87 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 384 947,93 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 432 403,25 zł

d) przychody finansowe 19,70 zł

e) pozostałe przychody 12 752,99 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 817 351,18 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.21.Z

Sprzedaż przetworzonych warzyw i owoców w postaci przekąsek, zdrowych napojów, 
smoothie's, koktatjli oraz pewłnowartościowych posiłków w sklepikach szkolnych Zdrowik 
zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wszystkie towary zakupowane są u  dostawcy 
po czym przetwarzane są na przekąski w w sklepikach szkolnych Zdrowik.  Dodatkwo 
realizowana jes sprzedaż bułek z dodatkami w postaci, świerzych warzyw, produktów 
nabiałowych, pochodzenia zwięrzęcego również zgodnych z rozporządzeniem  Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w 
tych jednostkach.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

12 772,69 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 379 257,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 894 052,87 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 690,26 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

520 973,47 zł

73,20 zł

354 638,44 zł

12 677,50 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

747,97 zł

384 199,96 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

432 403,25 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

14 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

13,25 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej -88 570,22 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

4 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 407 981,37 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

396 727,67 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

11 253,70 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 miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 331,32 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

396 727,67 zł

387 710,89 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 668,30 zł

- inne świadczenia 4 348,48 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11 253,70 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 396 727,67 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 228,64 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Natalia Bujak Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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