
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica HELENY Nr domu 10 Nr lokalu 148

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-838 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 539965739

Nr faksu E-mail wygrajmysiebie@gmail.com Strona www www.wygrajmysiebie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-01-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12257878200000 6. Numer KRS 0000420987

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

Tomasz Guzik Prezes Zarzadu TAK

Magdalena Górska Członek Zarzadu TAK

Paulina Kalisz Członek Zarzadu 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

Jan Konieczny Przewodniczacy Rady TAK

Anna Fijałkowska Członek Rady TAK

Justyna Skowronek Członek Rady TAK

FUNDACJA "WYGRAJMY SIEBIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności, polegająca 
na wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację 
jednostek do udziału w życiu publicznym oraz pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym wsparcia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Upowszechnianie oświaty, kultury i sztuki;
2) Promocję kultury fizycznej i sportu,
3) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji 
życiowej;
4) Opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;
5) Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych;
6) Nauczanie młodzieży przedsiębiorczości; 
7) Rozwijanie aktywności, kreatywności i partycypacji wśród osób 
dorosłych;
8) Organizowanie grup dyskusyjnych na tematy społeczne;
9) Wzmacnianie więzi wśród społeczności lokalnych poprzez wspieranie      
przedsiębranych inicjatyw  społecznych, odpowiadających celom 
statutowym Fundacji;
10)  Budowanie świadomości posiadania wpływu na rzeczywistość 
społeczną;
11)  Wspieranie egalitarności sztuki, budowanie zrozumienia dla 
współczesnej  kultury i sztuki i umożliwianie dostępu do sztuki dla 
wszystkich, promocja kultury, zdrowia fizycznego i psychicznego;
12)  Zmniejszanie różnic międzypokoleniowych;
13)  Organizowanie i finansowanie zakupu materiałów i pomocy 
naukowych oraz sprzętu sportowego dla placówek wychowawczych i 
oświatowych;
14)  Organizowanie oraz finansowanie kolonii i wyjazdów wakacyjnych;
15)  Zakładanie i prowadzenie placówek edukacyjnych objętych systemem 
oświaty;
16)  Fundowanie stypendiów;
17)  Pomoc finansową i rzeczową;
18)  Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
19)  Organizowanie i finansowanie  imprez sportowych, rekreacyjnych         
                             i kulturalnych;
20)  Zakup, żywności, środków higieny  i innych artykułów do realizacji 
potrzeb, życia codziennego;
21)  Działalność związaną z wydawaniem płyt, książek, folderów, 
produkcją audycji;
22)  Prowadzenie portali internetowych;
23)  Organizowanie imprez, koncertów i konkursów;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Informacje ogólne
Fundacja w ciągu roku prowadziła Centrum Wolontariatu, które miało swojego dyrektora, strukturę i realizowało konkretne 
projekty. Do końca września 2018 roku istniały dwa Fundusze: Fundusz Wspierania Dzieci i Młodzieży i Fundusz Osób 
Najbardziej Potrzebujących Wsparcia. Fundusze w zależności od zapotrzebowania udzielały wsparcia podopiecznym - 
Superbohaterom i Centrum Wolontariatu. Od 1.10.2018r. dla uproszczenia i ułatwienia pewnych działań, działa jeden fundusz 
(Fundusz Pomocowy). Dyrektor  Centrum Wolontariatu w zależności od możliwości zatrudniany był na kilkumiesięczne umowy 
zlecenie,  wszyscy inni pracowali wolontaryjnie. Centrum Wolontariatu - wolontariat stał się jednym z priorytetów. Działała 
Centrala przy siedzibie Fundacji w Krakowie oraz oddziały przy szkołach partnerskich na terenie Krakowa i okolicznych gmin w 
obrębie Województwa Małopolskiego. Realizowane są projekty Akademia Wolontariatu, Globtroter. Działała  Rada Centrum 
Wolontariatu. Centrum Wolontariatu podpisało w 2018 r. prawie 300 umów wolontariackich i obsługiwało kilkadziesiąt akcji na 
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terenie całego województwa, prowadząc kwesty, animując imprezy społeczne i charytatywne czy prowadząc rożnego typu 
zbiórki. Jednym z najważniejszych działań była pomoc zaprzyjaźnionemu szpitalowi w Tanzanii.  
Prowadzone były działania w ramach Statutowych Działań Nieodpłatnych i Statutowych Działań Odpłatnych. Fundacja nie 
prowadziła Działań wynikających z Działalności Gospodarczej. 
Działania szczegółowe - wypisane miesiącami
Styczeń 2018 r. 
- Odbywały  się  regularne spotkania Centrum Wolontariatu (zarówno Centrali, jak i oddziałów) Pracowało z nami wówczas 
ponad 300 wolontariuszy, działała struktura Dyrektor Centrum Wolontariatu, koordynatorzy, opiekunowie i liderzy
- Założyliśmy Centrum Pomocowe.
- Prowadzony był projekt Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII
- Odbywała się regularna współpraca ze szkołami i instytucjami partnerskimi
- Zarząd Fundacji kontynuuje działania w ramach współpracy z serwisem FaniMani   
- Zorganizowano wyjście wolontariuszy na nocny maraton filmowy. 
- Prowadzenie intensywnej kampanii w social mediach dla chorego Patryka
- Rozpoczęcie i prowadzenie kampanii 1 %
- Organizowanie, monitorowanie akcji pomocowych naszych podopiecznych w ramach Centrum Pomocowego. 
Podjęcie działań mających na celu pozyskania nowej siedziby dla Centrum Wolontariatu i nowo powstałego Centrum 
Pomocowego
Luty 2018 r
- Organizowanie, monitorowanie akcji pomocowych naszych podopiecznych w ramach Centrum Pomocowego. 
- Prowadzenie kampanii 1 %
- Wizyta wolontariuszy  w szkole przyszpitalnej w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu
- Współorganizacja  międzynarodowego Speed-ball Camp ze Stowarzyszeniem Speed-ball Polska i SP 41 w Krakowie. Imprezę tą 
swoim patronatem obieli Przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Przewodniczący 
Rady i Zarządu Dzielnicy XII.
- Wsparcie organizacji wyjazdu na projekt Islandia 2018
- Współorganizowanie z Gimnazjum  w Koźmicach Wielkich IV Koźmickich Targów Edukacyjnych. Te targi to wielkie wydarzenie 
organizowane przez Gimnazjum w Koźmicach Wielkich (gmina Wieliczka) Dobry wybór szkoły może pozwolić wygrać siebie wielu 
młodym ludziom
- Pozyskanie nowej siedziby Centrum Centrum Wolontariatu w Krakowie przy ul. Kurczaba -  lokal należy do zasobów Zarządu 
Budynków Komunalnych

Marzec 2018r. 
- Dostosowywanie nowej siedziby Centrum Wolontariatu
- Prowadzenie i monitorowanie kampanii pomocowych prowadzonych przez Centrum Pomocowe dla podopiecznych Fundacji
- Warsztaty dla wolontariuszy dla oddziału przy SP 148 w  Krakowie i SP w Raciechowicach.
- Prowadzenie kampanii 1 % 
Kwiecień 2018
- Monitorowanie i prowadzenie działań na rzecz naszych podopiecznych.
- Prowadzenie kampanii 1% 
- Regularne spotkania Centrali i wszystkich oddziałów Centrum Wolontariatu.
- Wyjście wolontariuszy z Centrali Centrum Wolontariatu do Gojampu.
Maj 2018 r.
- Monitorowanie pomocy naszym podopiecznym
- Współorganizacja ze SP w Koźmicach Wielkich IV Koźmickiego Śniadania.
- Organizacja przez naszą grupę projektową Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII w ZSO nr 12 w Krakowie Podgórskiej Bitwy na 
Talenty. 
Podsumowanie i zakończenie akcji pomocowej dla Klaudii prowadzonej wraz ze Stowarzyszeniem Hospicyjnym Bądźmy Razem.
- Nagranie audiobooka z Ewangelią Św. Marka. Płyta w  całości sfinansowana przez Fundację, w nagraniu udział brały dzieci i 
młodzież z SP w Koźmicach Wielkich
Czerwiec 2018r.
- Prowadziliśmy działania związane ze zbiórką dla naszego podopiecznego Kacpra
- Prowadziliśmy zbiórkę przyborów szkolnych dla szkoły specjalnej przy Szpitalu w Prokocimiu.
- Monitorowaliśmy działania na celu pomoc naszej podopiecznej Patrycji.
-Wolontariusze naszej fundacji po raz kolejny mieli możliwość gościć na oddziałach Dziecięcego Szpitala w Prokocimiu. Był to 
czas zabawy z pacjentami oraz wręczenia zebranych wcześniej przez Fundacje przyborów szkolnych dla Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 3 funkcjonującego w szpitalu. 
- Organizacja wraz z Przedszkolem nr 176 w Krakowie, Centrum Kultury Podgórza i Radą Dzielnicy XII Dzielnicowy Dzień Dziecka.
- Wspieraliśmy informacyjnie akcję honorowego oddawania krwi
- Odbyła się gala na 6 urodziny Fundacji.
- Do gali odbywały się regularne spotkania naszych Centrum Wolontariatu
Lipiec 2018 r.
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- Był to miesiąc wolny od jakichkolwiek projektów i akcji, czas przygotowania się do działalności Fundacji na rok szkolny 
2018/2019.
Sierpień 2018 r.
- Wsparliśmy wyjazd do Maroko w ramach projektu Maroko 2018 na wniosek grupy Globtrotera.
- Wspieranie i prowadzenie zbiórek dla naszej podopiecznej Patrycji
- Odbyło się wakacyjne spotkanie wolontariuszy. 
- Zarząd na bieżąco pracował planując działania fundacji na rok szkolny 2018/2019.
Wrzesień 2018 r.
- Organizacja pierwszych spotkań Centrum Wolontariatu w Centrali i Oddziałach 
- Przyjęcie nowego podopiecznego Łukasza i zaangażowanie się w zbiórki  pieniędzy dla Niego.
- Współorganizowaliśmy wraz z Radą Dzielnicy XII, Centrum Kultury Podgórza i Parafią Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym 
Bieżanowie charytatywny koncert zespołu Magdy Steczkowskiej. 
- Wspomaganie i partnerowanie w III Mistrzostwa Polski w Speed-Ball w Krakowie
- Organizacja zajęć pokazowych w Speed-Ball w oddziale Centrum Wolontariatu przy SP w Koźmicach Wielkich
- Prowadzenie zbiórek i monitorowanie akcji pomocowej dla Patrycji.
Październik 2018 r.
- Powstanie kolejnych oddziałów Centrum Wolontariatu przy SP w Sułkowicach(gmina Myślenice) i SP w Grajowie (gmina 
Wieliczka)
- Przygotowywane są cegiełki związane z wydanymi przez Fundację płytami charytatywnymi z Ewangelią Św. Marka. 
- Regularnie odbywają się spotkania w Centrum Wolontariatu
- Rozpoczęcie zbiórki na wsparcie naszej reprezentacji wyjeżdżającej na Mistrzostwa Świata w Speedbaalu 
- Spotkanie w ramach Globtrotera z przewodniczką po Meksyku. 
- Kontynuujemy kampanie związaną w udziale w projekcie FaniMani.
-Obsługa  Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego im. Władysława Bajorka organizowanego przez naszych partnerów KS 
Bieżanowiankę.
Listopad 2018 r.
- Odbywały się bieżące spotkania grup projektowych i wszystkich oddziałów wolontariatu. 
- Odbyło się spotkanie Dyrektora Centrum Wolontariatu z koordynatorami, liderami i opiekunami oddziałów.
- Odbywały się regularne działania dla naszych podopiecznych.  
- Wspieranie zbiórki na rzecz Laury i Martyny - dziewczyn z polskiej kadry speed-balla. Opłaciliśmy piękne bluzy dla całej kadry i 
ubezpieczenia. A dziewczyny stanęły na wysokości zadania i przywiozły z Mistrzostwa Świata w Kuwejcie  medale. Speed-baal 
jest naszą organizacją partnerską.
- Śmierć i pogrzeb, jednego z  naszych podopiecznych - Łukaszka
- Warsztaty dla koordynatorów i liderów Fundacyjnego Centrum Wolontariatu w Centrum Jana Pawła II w Krakowie
- Przedstawiciele fundacji wzięli udział w – konferencji i warsztatach dla NGO - Liczy się start! organizowanych przez Fundacja 
inCanto. 
Grudzień 2018r.
- Odbyła się sesja zdjęciowa dla wolontariuszy i podopiecznych, której celem było wydanie charytatywnego kalendarza na rok 
2019. 
- Odbyło się Podgórskie Ubieranie Choinki. W tym roku ta sztandarowa akcja fundacji odbyła się przy Parafii Najświętszej 
Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie. Partnerami akcji była Rada Dzielnicy XII i Centrum Kultury Podgórza. W akcji wzięło 
udział prawie 1000 dzieciaków z terenu szeroko pojętego Podgórza. W czasie akcji odbywała się zbiórka przyborów szkolnych 
dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Szpitalu w Prokocimiu oraz dla Szpitala w Tanzanii.
- Odbyły się dwie niezależne akcje Patriotycznego Ubierania Choinki, przygotowane przez wolontariuszy z oddziału przy Szkole 
Podstawowej w Koźmicach Wielkich i przy Szkole Podstawowej w Grajowie. Obie akcji w całości były przygotowane przez 
Fundację i miały charakter charytatywny. Zbierano rzeczy dla partnerskiego szpitala w Tanzanii i przygotowano kartki na święta 
dla tamtejszych dzieci.
- Odbył się kiermasz świąteczny w Solnym Mieście w Wieliczce, gdzie fundacja miała swoje stoisko. Rzeczy do sprzedaży  
przygotowywane były przez  wszystkie oddziały Centrum Wolontariatu a cel był charytatywny.
- W Dobranowicach odbył się charytatywny, przygotowany przez oddział wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Grajowie 
kiermasz. 
- Koordynatorki Centrum Wolontariatu, uczestniczą w opłaconym przez Fundacje kursie na wychowawców, wypoczynku dzieci i 
młodzieży.
- Oddział Centrum Wolontariatu Fundacji "Wygrajmy Siebie" przy SP w Grajowie z własnej inicjatywy zorganizował akcję - 
skompletował i przekazał 22 paczki świąteczne dla polskich rodzin z Ukrainy. W paczkach znalazły się : materiały szkolne, 
biurowe, zabawki i sprzęt sportowy. 
- Kampania reklamowa Fundacji w galerii Bonarka w Krakowie
- Fundacyjni koordynatorzy Centrum Wolontariatu, wzięli udział w organizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu wydarzeniu : DZIEŃ KOORDYNATORA WOLONTARIATU!
- W Centrali jak i w oddziałach odbyły się wydarzenia związane z  obchodzonym Dniem Wolontariusza
- W Centrali jak i w oddziałach odbyły się spotkania opłatkowe, związane z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. 
- Rozpoczęcie akcji w ramach projektu Inkubator Idei Pomocowych - Serce dla Tanazani
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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

3000

5

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

- Zaangażowanie się, jako partner w teledysk ,,Strachy, Zmory i Upiory".

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 charytatywnej

Fundacja prowadziła akcje i zbiórki charytatywne 
na rzecz Funduszu Wspierania Dzieci i Młodzieży 
i Funduszu Osób Najbardziej Potrzebujących 
Wsparcia (do 30.09.2018 r.), które z dniem 
1.10.2018 r. zostały przekształcone w jeden 
Fundusz Pomocowy. W ramach funduszów 
wspierano działalność Centrum Wolontariatu, 
udzielono pomocy Podopiecznym (w tym zakup 
leków, opłacanie badań lekarskich, rehabilitacja, 
leczenie krajowe i zagraniczne).Dodatkowo 
organizowano oraz dofinansowywano wyjazdy 
krajowe i zagraniczne dla młodzieży, udzielano 
również wsparcia młodym sportowcom.

88.10.Z 54 000,00 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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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) 937 996,46 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 933 040,49 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 500,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 082,05 zł

e) pozostałe przychody 373,92 zł

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

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 wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Fundacja organizowała lokalne  koncerty i 
wydarzenia społeczne wzmacniając więzi 
lokalne i promujące wartościowe spędzanie 
wolnego czasu wraz z rodziną i sąsiadami 
oraz z sąsiedzkimi instytucjami (m.in. akcja 
Koźmickie Śniadanie czy koncert kolęd). 
Wydarzenia miały miejsce na terenie 
Krakowa i gminy Wieliczka. To akcje, które 
gromadziły najwięcej odbiorców, były 
obsługiwane przez naszych wolontariuszy z 
Centrum Wolontariatu i miały wymiar 
charytatywny. Te akcje, przyczyniły się do 
promocji fundacji w środowisku lokalnym.

90.02.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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 103 893,55 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 832 646,94 zł

2.4. Z innych źródeł 1 455,97 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 83 496,32 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 53 997,24 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: 155 730,82 zł 54 000,00 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

120 071,14 zł 54 000,00 zł

3 500,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

829 146,94 zł

3 500,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 812 969,35 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

32 157,37 zł

2,31 zł 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)

0 osób

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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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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)

0,00 etatów

8 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

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 25 970,50 zł

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

25 970,50 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 

0,00 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)

2 000,00 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)  

0,00 zł

300 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)

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

0 osób

300 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 25 970,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 25 970,50 zł

Druk: NIW-CRSO 10



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

1 600,00 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

400,00 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

0,00 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

Tomasz Guzik Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-10
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