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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• 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 2022-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina KOBIERZYCE

Powiat WROCŁAWSKI

Ulica UL. FIOŁKOWA Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość WYSOKA Kod pocztowy 52-200 Poczta WYSOKA 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

2016-06-09

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

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)

1) Tworzenia,  rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań 
sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, związanemu z 
edukacją, 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)  Wsparcia i promowania 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 i oświatowej, 
wspierających edukację, 
8) Działalności kulturalnej,     
9) Działalności 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,
14) Promocji wiedzy i budowania świadomości w zakresie roli ubezpieczeń 
w życiu społecznym i gospodarczym.
15) Działalności edukacyjnej i naukowej realizowanej na obszarach 
wiejskich i miejskich.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Formułowanie  wniosków i postulatów wynikających z potrzeb szeroko 
rozumianej edukacji w oraz ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i 
młodzieży, podejmowanie działań do ich realizacji oraz publiczne 
wyrażanie opinii;
2) Oddziaływanie  na administrację rządową, samorządową i organizacje 
zawodowe oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami i 
stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi w związku z 
realizacją celów statutowych;
3) Działanie  na rzecz ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i 
przepisów z zakresu edukacji, promocji zdrowie, sportu ochrony 
środowiska oraz ekologii.
4) Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej zagadnień 
związanych z edukacją, ochroną i promocją zdrowia, w szczególności, lecz 
nie wyłącznie, poprzez udzielanie pomocy w zakresie badań i analiz, 
tworzenia przedmiotów i oprogramowania, przygotowania koncepcji, 
wydawania rekomendacji, rzeczoznawstwa, doradztwa oraz wydawania 
publikacji, w tym elektronicznych związanych z edukacją, ochroną i 
promocją zdrowia oraz sportu;
5) Organizowanie  kursów, narad, wydarzeń, konferencji, kongresów, 
odczytów, wystaw, wycieczek, konkursów, wyróżnień, poradnictwa 
technicznego, imprez masowych oraz prowadzenie działalności 
stypendialnej – w zakresie edukacji , sportu oraz ochrony i promocji 
zdrowia.
6) Wspieranie  finansowe, rzeczowe bądź organizacyjne: szkół i jednostek, 
zajmujących się opieką na dziećmi i młodzieżą;
7) Organizowanie  i finansowanie zajęć oraz imprez edukacyjnych, 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
8) Prowadzenie,  finansowanie lub dofinansowanie punktów 
gastronomicznych i punktów sprzedaży w pobliżu i na terenie placówek 
oświatowych.
9) Działalność  promocyjną przy współpracy z samorządami, mediami i 
organizacjami pozarządowymi, a także ze szkołami.
10) Działania  określone powyżej mogą być wykonywane wspólnie z innymi 
podmiotami, które mają podobne cele statutowe, jak cele statutowe 
Fundacji, poprzez wsparcie organizacyjne, rzeczowe bądź finansowe;
11) Fundacja  realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w 
organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach 
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
12) Promocję i organizowanie dla dzieci i młodzieży ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie niestanowiącym czynności 
ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, ani czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w 
rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2021 roku Fundacja Polskiedzieci.org realizowała następujące projekty:

I. "DZIAŁANIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA ORAZ PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W PLACÓWKACH 
NALEŻĄCYCH DO WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE". Projekt finansowany ze środków Gminy 
Wrocław w ramach umowy D/WZD/2822/3/2021 z dnia 26.04.2021, kwota dotacji 83.100,00 zł. 

Grupą docelową realizowanego projektu były placówki edukacyjne należące do Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół 
Promujących Zdrowie. Grupą pośrednią były dzieci i młodzież mieszkająca we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich 
przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodzice/opiekunowie, kadra pedagogiczna i społeczeństwo 
obywatelskie.
Fundacja Polskiedzieci.org w ramach zadania promowała zdrowy styl życia oraz prowadziła działania związane z 
przeciwdziałaniem zagrożeniom zdrowotnym spowodowanym nieodpowiednim stylem życia, w placówkach edukacyjnych 
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należących do Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. 

Poniżej przedstawiamy działania edukacyjne podejmowane w ramach niniejszego zadania:
1. CYKL OPOWIEŚCI EDUKACYJNYCH - Wykreowanie postaci - będących narratorami historii Zdrowa Misja Zdrowika i Bulby . Na 
zajęciach nauczyciel czytał dzieciom bajkę - zadając pytania pobudzające do aktywności.
2. KARTY PRACY ZDROWO JEMY I ROŚNIEMY!- Karty pracy to zbiór zadań przeznaczony do edukacji żywieniowej najmłodszych. 
Karty zostały opracowane przez dietetyków.  Był to rodzaj edukacji żywieniowej, polegający na nauce zasad zdrowego żywienia, 
znaczenia aktywności fizycznej, roli poszczególnych składników w diecie.
3. CYKL WARSZTATÓW KULINARNYCH - W wybranych placówkach przedszkolnych lub szkołach podstawowych (klasy 1-8) 
przeprowadzone zostały warsztaty stacjonarne. Był to cykl  warsztatów (3 osobnych spotkań) składający się z 3 tematów dla 
jednej
grupy/ klasy. 
4. KONKURSY - W ramach zadania zorganizowaliśmy cykl konkursów związanych ze zdrowym stylem życia. 
5. GAZETKA SZKOLNA “ZDROWIK” - Celem gazetki było - kształtowanie u uczniów nawyków żywieniowych warunkujących 
zdrowe i odpowiedzialne konsumencko społeczeństwo. 
6. WARSZTATY ‘’OPEN’’ - Przeprowadziliśmy 3 warsztaty stacjonarne w profesjonalnym studio kulinarnym. Celem warsztatów 
było pobudzenie młodzieży do przygotowania samodzielnych posiłków i poruszenie tematów związanych z dobrymi nawykami 
żywieniowymi i chorobami cywilizacyjnymi.
7. Cykl spotkań z psychodietetykiem (10 spotkań) w szkołach ponadpodstawowych. Podczas spotkań były omawiane tematy 
związane z chorobami cywilizacyjnymi (bulimia, anoreksja, ortoreksja itp).

II. WzMOCnij się! Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław na podstawie umowy nr D/WZD/19A/82/2021 z dnia 
01.07.2021. 
W trakcie projektu przeprowadziliśmy cykl warsztatów sportowych (zajęcia crossfit dla dzieci, joga dla początkujących) 
skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat mieszkających lub uczących się we Wrocławiu. Spotkania odbywały 
się w miejskiej przestrzeni zielonej (Park Skowroni, Park Grabiszyński) oraz na terenie wybranych wrocławskich szkół 
podstawowych. 
Oprócz zajęć sportowych przeprowadziliśmy również 2 spotkania związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze.Spotkania 
odbywały się w Miasteczku Ruchu Drogowego na ulicy Wieczystej we Wrocławiu, zajęcia prowadzili instruktorzy z 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 
W ramach projektu odbyły się  2 spotkania w szkołach podstawowych z niepełnosprawnym sportowcem, który przybliżył 
młodym osobom, że sport niepełnosprawnych to znacznie więcej niż pasja czy praca nad kondycją. To walka z własnymi 
ograniczeniami, niejednokrotnie okupiona bólem. To także sposób na poprawę jakości życia, zarówno pod kątem fizycznym, jak i 
psychicznym. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się między innymi dlaczego warto uprawiać sport w każdym wieku i 
niezależnie od okoliczności. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że w uprawianiu sportu (basen, piłka nożna, siatkówka itp)
poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe 
możliwości. Osoba regularnie uprawiająca jakąś dyscyplinę sportową jest zmotywowana, pewna siebie i posiada o wiele 
mocniejszą psychikę. Kiedy ćwiczymy czy trenujemy poznajemy swoje słabe i mocne strony oraz możliwości i granice osiągane 
przez nasze ciało.

III. Opracowanie  analizy oraz materiałów promocyjnych i edukacyjnych, dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
wraz z określeniem założeń dotyczących portalu internetowego i wymogów dotyczących usług szkoleniowych w ramach 
projektu „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-
2021 dla obszaru programowego „Zdrowie”. W ramach zadania opracowaliśmy:
- analizę w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dotyczącą:
a) dostępnych na rynku materiałów i kampanii uświadamiających,
b) form przekazu informacji (kanałów dotarcia do grupy docelowej),
c) wyboru najefektywniejszych form przekazu treści materiałów promocji ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
wśród nauczycieli i rodziców lub opiekunów
-materiały promocyjne i edukacyjne dotyczące występowania zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży, wspierania 
rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie właściwego podejścia i udzielenia pomocy dzieciom z problemami dotyczącymi 
zdrowia psychicznego
- materiały edukacyjne skierowane dla nauczycieli oraz rodziców i
opiekunów dzieci i młodzieży – z wariantem spotkań bezpośrednich oraz wariantem
wsparcia w formie zdalnej (interaktywnej, graficznej i formacie pliku możliwym do dystrybucji elektronicznej)
- opracować założenia dot.portalu internetowego (w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci.

IV. Działania związane z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży w 5 szkołach podstawowych w województwie dolnośląskim, 
poprzez przygotowywanie w sklepikach szkolnych ZDROWIK pełnowartościowych posiłków oraz sprzedaż przekąsek i napojów i 
zgodnych z Rozporządzenie 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.
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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

23000

16

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

Projekt "Zdrowa Misja!  Kreatywna edukacja 
żywieniowa w placówkach szkolnych." 
finansowany ze środków Gminy Wrocław, w 
ramach którego przeprowadzono: Cykl 
opowieści edukacyjnych, którego bohaterami są 
Zdrowik i Bulba;
Karty pracy czyli zbiór zadań przeznaczony do 
edukacji żywieniowej najmłodszych; Cykl 
warsztatów kulinarnych w wybranych 
placówkach przedszkolnych oraz szkołach 
podstawowych; Cykl konkursów związanych ze 
zdrowym stylem życia; Gazetka szkolna 
“ZDROWIK”; Warsztaty ‘’OPEN’’ w 
profesjonalnym studio kulinarnym; Cykl spotkań 
z psychodietetykiem w szkołach 
ponadpodstawowych.

85.59.B 0,00 zł

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Sprzedaż w sklepikach szkolnych ZDROWIK 
pełnowartościowych świeżych posiłków 
przygotowywanych na miejscu z 
zakupionych u lokalnych dostawców 
produktów oraz przekąsek, napojów i 
innych towarów zgodnych z Rozporządzenie 
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.

47.11.Z 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

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

W ramach projektu "WzMOCnij się" 
finansowanego ze środków Gminy Wrocław 
przeprowadziliśmy: 
cykl warsztatów sportowych (zajęcia crossfit dla 
dzieci, joga dla początkujących) skierowanych do 
dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat 
mieszkających lub uczących się we Wrocławiu; 2 
spotkania związane z bezpieczeństwem dzieci na 
drodze.Spotkania odbywały się w Miasteczku 
Ruchu Drogowego we Wrocławiu, zajęcia 
prowadzili instruktorzy z Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego; 2 spotkania w 
szkołach podstawowych z niepełnosprawnym 
sportowcem, który przybliżył młodym osobom, 
że sport niepełnosprawnych to znacznie więcej 
niż pasja czy praca nad kondycją. To walka z 
własnymi ograniczeniami, niejednokrotnie 
okupiona bólem. To także sposób na poprawę 
jakości życia, zarówno pod kątem fizycznym, jak i 
psychicznym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli 
się, że w uprawianiu sportu poza aspektem 
zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie 
przynależności do grupy, wyjście z domu i 
otwarcie się na nowe możliwości.

85.51.Z 0,00 zł
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1 004,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 92 297,48 zł

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) 1 044 036,05 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 617 375,31 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 357 526,81 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 68 206,54 zł

d) przychody finansowe 1,99 zł

e) pozostałe przychody 925,40 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 592 279,67 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.99.Z

Sprzedaż w automatach sprzedażowych w szkołach podstawowych zdrowych przekąsek takich 
jak musy owocowe, batony z suszonych owoców, musli, liofilizowanych owoców , napojów 
(wody, soki, smoothe) i innych towarów zgodnych z Rozporządzenie 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 93.29.Z

Przeprowadzono szereg warsztatów kulinarnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na których 
uczestnicy z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z zasadami zdrowego stylu życia 
(racjonalne odżywianie oraz aktywność fizyczna); praktykując zdobyta wiedzę uczestnicy 
wykazali sie kreatywnością i puścili wodze fantazji aby stworzyć piękne pejzaże owocowo-
warzywne, które następnie zamieniły się w kolorowe koktajle; tworzono również daktylowe 
trufle, arbuzowe pizze oraz desery na bazie jogurtu naturalnego, owoców i musli.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

92 297,48 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 358 454,20 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 518 150,31 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 1 004,70 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: 1 124 935,70 zł 1 004,70 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

99 225,00 zł 1 004,70 zł

417 072,48 zł 0,00 zł

116 159,42 zł

3 620,73 zł

488 730,81 zł

127,26 zł 0,00 zł

1 Wsparcie statutowe organizacji pożytku publicznego w ramach prowadzonych projektów 1 004,70 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

7 026,92 zł

516 666,21 zł

380,00 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)

68 206,54 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -59 545,67 zł

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)

13 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)

12,04 etatów

5 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej -47 952,88 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. Członkowie

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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 494 846,11 zł

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

489 965,93 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 

4 880,18 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)

2 600,00 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)  

1 914,08 zł

28 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  w 
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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

24 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

455 222,72 zł

453 308,64 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 914,08 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 39 623,39 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 304 072,39 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 185 893,54 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-07 11



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

2 600,00 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)

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

1 DZIAŁANIA EDUKACYJNE Z 
ZAKRESU PROMOCJI 
ZDROWIA ORAZ 
PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ 
RYZYKOWNYCH W 
PLACÓWKACH NALEŻĄCYCH 
DO WROCŁAWSKIEJ SIECI 
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
PROMUJĄCYCH ZDROWIE- 
Zdrowa Misja!  Kreatywna 
edukacja żywieniowa w 
placówkach szkolnych.

Promocja zdrowego stylu życia 
poprzez przeprowadzenie 
działań związanych z 
przeciwdziałaniem zagrożeniom 
zdrowotnym spowodowanym 
nieodpowiednim stylem życia, 
w placówkach edukacyjnych 
należących do Programu 
Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i 
Szkół Promujących Zdrowie

GMINA WROCŁAW 82 809,09 zł

2 WzMOCnij się! Przeprowadzenie cyklu 
warsztatów sportowych 
skierowanych do dzieci i 
młodzieży w wieku od 10 do 15 
lat mieszkających lub uczących 
się we Wrocławiu

GMINA WROCŁAW 9 978,35 zł

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

8 077,80 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I 
EDUKACYJNYCH NA TEMAT WSPIERANIA RODZICÓW I 
NAUCZYCIELI W POMAGANIU DZIECIOM Z PROBLEMAMI W 
ZDROWIU PSYCHICZNYM, OPRACOWANIE MATERIAŁÓW NA 
STRONĘ INTERNETOWĄ ORAZ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 
w ramach realizacji projektu norweskiego „Zdrowy styl życia 
dzieci i młodzieży” PDP2 w module 3 (zdrowie psychiczne)

Ministerstwo Zdrowia 131 280,98 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

NATALIA BUJAK Data wypełnienia sprawozdania 2022-07-07
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