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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-02

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 Zarządu TAK

Magdalena Górska Członek Zarządu TAK

Paulina Kalisz Członek 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

Justyna Skowronek Członek Rady Fundacji TAK

Anna Fijałkowska Członek Rady Fundacji TAK

Jan Konieczny Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

FUNDACJA "WYGRAJMY SIEBIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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)                       

Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem 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

Styczeń 2017
Odbyły się spotkania naszych trzech grup projektowych:
- Młodzieżowej Rady Fundacji jako organu pomocniczego i doradczego w kierowaniu organizacją,
złożonego z Koordynatorów, prowadzonej przez Prezesa Zarządu Fundacji. Spotkania odbywają się raz
w miesiącu, w razie potrzeby zwoływane są nadzwyczajne posiedzenia.
- Młodzieżowego Centrum Wolontariatu pracującego w dwóch oddziałach w Gminie Wieliczka na
terenie Gimnazjum w Koźmicach Wielkich oraz w Gminie miejskiej Kraków w Siedzibie Rady
Dzielnicy XII miasta Krakowa oraz w siedzibie Fundacji przy Zakonie Ojców Augustianów w
Prokocimiu Starym. Spotkania zarówno w jednym jak i drugim oddziale odbywają się raz na dwa
tygodnie czasem, częściej w okresie przed większymi akcjami czy eventami.
- Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII – projektu w którym młodzież z Dzielnicy XII realizuje swoje
pomysły, przy okazji ucząc się zasad funkcjonowania samorządów lokalnych oraz postaw obywatelskich
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

i społecznych. W ramach projektu młodzież współpracuje z: władzami Dzielnicy XII, placówkami
szkolnymi i lokalnymi domami kultury. Spotkania projektu odbywają się co dwa tygodnie,
- Zarząd Fundacji kontynuuje d9ziałania w ramach współpracy z serwisem FaniMani
- Zarząd Fundacji uruchamia Fundusz Wspierania Osób Najbardziej Potrzebujących, którego zadaniem
będzie gromadzenie środków finansowych na pomoc finansową dla osób, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej.
- Zarząd Fundacji uruchamia dwa subkonta, pierwsze dla Funduszu Wspierania Dzieci i Młodzieży,
drugi dla nowego Funduszu Wspierania Osób Najbardziej Potrzebujących
- Zarząd Fundacji przyjmuje pierwszego podopiecznego Funduszu Wspierania Osób Najbardziej
Potrzebujących (kilkuletniego chłopca chorego na glejaka mózgu, którego rodzice potrzebowali
środków na protonoterapie w USA. Stroną składającą wniosek byli rodzice i społeczny komitet pomocy
Patrykowi związany z Przedszkolem nr 1 w Dobczycach do którego uczęszczał chłopiec.
- Powstał, krótkometrażowy film (materiał reporterski) z grudniowego koncertu Magdaleny
Steczkowskiej.
- Prowadzenie intensywnej kampanii w social mediach dla chorego Patryka
- Podpisaliśmy partnerstwo ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportu Speed-ball. Odbyło się to w Szkole
Podstawowej nr 41 w Krakowie na treningu w którym wzięli udział również nasi wolontariusze.
Pierwszym dużym wspólnym działaniem będzie organizacja w dniach 17-19 lutego międzynarodowego
Speed-ball Camp
- Rozpoczęcie i prowadzenie kampanii 1%
Luty 2017 r.
- Regularnie odbywały się spotkania naszych grup projektowych.
- Dofinansowaliśmy z Funduszu Wspierania Dzieci i Młodzieży oraz pomogliśmy w organizacji wyjazdu
dla grupy naszych koordynatorów i liderów na Koło Podbiegunowe (do Rovaniemi) wyjazd był
dokumentowany i codziennie zamieszczane materiały w social mediach miały pomóc w prowadzonej 
dla
Patryka zbiórki środków. Ważnym aspektem wyjazdu było również zawiezienie listu Patryka do Św.
Mikołaja w Rovaniemi.
-Pomoc wolontariuszy z oddziału krakowskiego Centrum Wolontariatu w prowadzeniu zbiórek przy
parafiach dla Patryka.
- Kontynuowanie kampanii 1%
- Podpisaliśmy umowę z nieformalną grupą młodzieży z II LO w Krakowie by stać się partnerami
realizowanego, przez nich projektu „Z kulturą przez Kraków”
- 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.
- Odbył się organizowany przez komitet społeczny pomocy Patrykowi obsługiwany przez naszych
wolontariuszy bal charytatywny
- Współorganizowanie z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich III 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
- Odbywały się próby do nagrania przez naszych wolontariuszy i chór szkolny Gimnazjum w Koźmicach
Wielkich (gmina Wieliczka) płyty z pieśniami patriotycznymi.
Marzec 2017 r.
- Nagranie przez naszych wolontariuszy i chór szkolny Gimnazjum w Koźmicach Wielkich (gmina
Wieliczka) płyty z pieśniami patriotycznymi.
- Kontynuowanie kampanii 1 %
- Nagranie przez dziennikarki Radia Pryzmat audycji o Fundacji
- Zakończenie realizacji projektu filmu o dzielnicy - ,,Dzielnicy XII – Spotkajmy się” i premiera płyty.
Nad filmem pracowała młodzież z projektu Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII a przy realizacji pomagała
nieformalna grupa filmowców Kamerdynerzy.
Kwiecień 2017 r.
- Organizacja w ramach działalności odpłatnej statutowej weekendowego wyjazdu do Jerzmanowic dla
wolontariuszy, liderów i koordynatorów z obu oddziałów Centrum Wolontariatu.
- Rozstrzygnęliśmy konkurs WWW - "Wiara, Wartości, Wydarzenia" był to konkurs związany ze
Światowymi Dniami Młodzieży w powiecie wielickim. Organizowaliśmy go wraz z Gimnazjum
w Koźmicach Wielkich, a swoim patronatem objął go ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Burmistrz Miasta
i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, Starosta Powiatu Wielickiego Jacek Juszkiewicz oraz Pani Poseł na
Sejm RP Urszula Rusecka. W załączniku zamieszczamy filmik, który w kategorii Film i Prezentacja
zajął pierwsze miejsce (autorem filmu jest Michał Trzaska - uczeń Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich).
- Kontynuacja kampanii 1%
- Przyjęcie nowego podopiecznego Funduszu Wspierania Osób Najbardziej Potrzebujących – Szymona
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Gubały – chłopca potrzebującego środków na rehabilitację bo zabiegach wydłużenia nogi. Wniosek
o wsparcie wypełnili rodzice a w SP Gorzkowie powstał społeczny komitet wsparcia chłopcu.
- Rozpoczęcie akcji cegiełki dla Szymona.
- Współorganizacja IV Koźmickiego Śniadania wraz z Gimnazjum w Koźmicach Wielkich i Radą
Rodziców szkoły. Akcja objęta patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, lokalnych posłów
i samorządowców. W czasie tej niezwykłej akcji, która zgromadziła prawie tysiąc mieszkańców z
Koźmic Wielkich i okolicznych miejscowości. W czasie Koźmickiego Śniadania prowadzona była akcja
„Cegiełka dla Szymona”.
- Fundacja w związku z III Koźmickim Śniadaniem zaistniała w radiu RMFMAXX gdzie mieliśmy
możliwość opowiadania o tej inicjatywie.
Maj 2017 r.
- Odbyła się premiera płyty patriotycznej „Warto Być Patriotą”, którą to przygotowali nasi 
wolontariusze
wraz z chórem Gimnazjum w Koźmicach Wielkich. Premiera płyty odbyła się podczas uroczystości
gminnych (Gmina Wieliczka) Dnia Flagi i IV rocznicy poświęcenia i odsłonięcia pomnika Pamięci
Żołnierzy Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej z placówki „Sosna-Las”. W czasie uroczystości
swoje egzemplarze płyt dostali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
- Odbywały się spotkania wszystkich grup projektowych.
- Odbyło się wręczenie nagród w konkursie „WWW – Wiara, Wartości, Wydarzenia”. Brali w nim udział
przedstawiciele władz gminy, kurii krakowskiej i dyrekcja Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.
- Współorganizacja akcji „MAMO, TATO... Proszę, Przepraszam, Dziękuję”, w ramach której to
przedszkolaki z terenu Dzielnicy XII Miasta Krakowa prezentowały swoje układy artystyczne i swoje
przedszkola. Partnerami wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie, Rada Dzielnicy XII
i Centrum Kultury Podgórza. Akcje w całości obsługiwali wolontariusze Centrum Wolontariatu
z oddziału krakowskiego.
- Zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy dla naszego partnera Klubu Sportowego Bieżanowianki w czasie
XXIV dni Bieżanowa.
Czerwiec 2017 r.
- Zaangażowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII w przygotowanie i prowadzenie stoiska Rady
Dzielnicy XII w czasie krakowskich Dni Magistratu. Podczas wydarzenia młodzież miała możliwość
spotkać się z prezydentem Miasta Krakowa i przewodniczącym RMK i wręczenia im przygotowanych
przez siebie i nagranych płyt z filmem o Dzielnicy XII.
-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.
- Odbyła się gala na 5 urodziny Fundacji. Organizacja została doceniona życzeniami od wielu ważnych
osobistości Krakowa poczynając od Prezydenta Miasta przez Przewodniczącego RMK oraz
przedstawicieli władz Województwa Małopolskiego z Marszałkiem na czele. Na samą gale przybyło
wiele znamienitych gości ze świata polityki, lokalnego samorządu i biznesu. W czasie gali odbyła się
premiera filmu przygotowanego na pięciolecie fundacji.
- Do gali odbywały się regularne spotkania naszych projektów.
Lipiec 2017 r.
- Był to miesiąc wolny od jakichkolwiek projektów i akcji, czas przygotowania się do działalności
Fundacji na rok szkolny 2017/2018.
Sierpień 2017 r.
- W upalne dni zorganizowaliśmy Bieżanowską Kurtynę Wodną wraz z Dzielnicą XII i Jednostką
Ratowniczo-Gaśniczą nr 6 w Krakowie.
- Odbyło się wakacyjne spotkanie wolontariuszy.
- Zarząd na bieżąco pracował planując działania fundacji na rok szkolny 2017/2018.
Wrzesień 2017 r.
- Organizacja spotkania dla szkół Dzielnicy XII w celu przedstawienia młodzieży możliwości
zaangażowania się w projekty Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII i Centrum Wolontariatu. Na spotkanie
przybyło kilkadziesiąt młodych osób z kilkunastu dzielnicowych szkół. Ostatecznie w projekt
Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII na rok szkolny 2017/2018 zaangażowało się 12 osób, a w Centrum
Wolontariatu oddział krakowski 30 osób.
- Organizacja pierwszych spotkań Centrum Wolontariatu oddziału przy Szkole Podstawowej
w Koźmicach Wielkich. W działanie oddziału zaangażowało się 33 wolontariuszy.
- Współorganizowaliśmy wraz z Radą Dzielnicy XII, Centrum Kultury Podgórza i Parafią Najświętszej
Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie charytatywny koncert zespołu Gang Marcela .
Październik 2017 r.
- Odbywały się bieżące spotkania naszych projektów.
- Fundacja przyjmuje nowego podopiecznego Funduszu Wspierania Osób Najbardziej Potrzebujących
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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)

Kamila Mutę (8 letni chłopiec z powiatu Myślenickiego chory na białaczkę, potrzebne leczenie bardzo
drogimi nierefundowalnymi lekami. Swoją prośbę w imieniu chłopca złożyli rodzice oraz Społeczny
Komitet Wsparcia w Raciechowicach).
- Powstanie kolejnego oddziału Centrum Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Raciechowicach.
- Powstanie kolejnych oddziałów Centrum Wolontariatu w Krakowie przy Szkole Podstawowej nr 111,
Szkole Podstawowej nr 148 i Szkole Podstawowej nr 41.
- Partnerstwo w organizacji Międzynarodowego Memoriału im. Władysława Bajorka. W czasie imprezy
nasi wolontariusze prowadzili zbiórkę pieniędzy w ramach Funduszu Wspierania Dzieci i Młodzieży na
zawodników Klubu Sportowego Bieżanowianka.
- Uczestnictwo naszych wolontariuszy w dużym wydarzeniu sportowym w Tauron Arenie Kraków jakim
był mecz hokeja.
- Prowadzonych jest wiele działań dla naszych podopiecznych, ale animują je przed wszystkim komitety
wsparcia.
- Regularnie odbywają się spotkania grup projektowych.
- Przyjęcie nowego podopiecznego Fundacji Wspierania Osób Najbardziej Potrzebujących Panię
Katarzynę Dominik (choruje na aplazję szpiku kostnego i guza nadnercza od 2000r., wymaga wsparcia w
bieżącym leczeniu)
- Wolontariusze z oddziału w Raciechowicach pomagają przy sprzedaży zniczy w ramach akcji
pomocowej dla Kamila.
- Kontynuujemy kampanie związaną w udziale w projekcie FaniMani.
Listopad 2017 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. Cały czas trwa akcja zbiórki dla Kamila.
- Zarząd podejmuje decyzje o pomocy finansowej rodziny Kamila w wyremontowaniu przestrzeni
mieszkalnej na poddaszu domu należącego do chłopca i jego rodziny. Uruchomione środki pochodzą
z Funduszu Wspierania Osób Najbardziej Potrzebujących.
- Zostają uruchomione środki w wysokości kwoty ponad 30 000 złotych na specjalistyczny lek potrzebny
dla Kamila.
Grudzień 2017 r.
- Odbyły się warsztaty zorganizowane przez Dyrektora Centrum Wolontariatu a przeprowadzone przez
koordynatorki dla oddziałów Szkoły Podstawowej nr 111 i Szkoły Podstawowej nr 41.
- 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. Akcję obsługiwały wspólnie wszystkie nasze oddziały Centrum Wolontariatu – około

120 osób. W czasie akcji odbywała się zbiórka przyborów szkolnych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 3
w Szpitalu w Prokocimiu.
- Rozpoczęcie współpracy i podpisanie umowy partnerskiej z Stowarzyszeniem Hospicyjnym w Nowej
Wiśniowej. W ramach umowy Fundacja pomoże przy zbiórce funduszy potrzebnych na leczenie Klaudii
(dziewczynka wymaga bardzo kosztownej operacji i rehabilitacji w Stanach. Dziecko pozostaje
podopieczną Hospicjum, ale Fundacja bierze udział w zbiórce i deklaruje gotowość zabezpieczenia
25 000 USD). Akcja prowadzona dla Klaudii została nazwana „Razem dla Klaudii”.
- Podsumowanie zbiórki pieniędzy potrzebnych na leczenie Kamila wraz ze Społecznym Komitetem
Wsparcia.
- Odbył się współorganizowany przez Fundacje koncert kolęd Trebuniów Tutków. Innymi
organizatorami koncertu byli Rada Dzielnicy XII, Centrum Kultury Podgórze i Parafia Najświętszej
Rodziny w Krakowie. Sponsorami koncertu były Małopolskie Dworce Autobusowe, Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Termy Bukowina. Partnerami koncertu było stowarzyszenie TAK,
Kraków! I Biuro Poselskie Ireneusza Rasia.
- Organizacja wyjazdu do Term Bukowina.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

150

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Fundacja prowadziła 
akcje i zbiórki 
charytatywne na rzecz 
wsparcia 
Podopiecznych 
Funduszu Osób 
Najbardziej 
Potrzebujących (m.in. 
koordynowanie 
pomocy dzieciom i 
osobom starszym, 
osobom 
niepełnosprawnym, 
zakup leków, opłacanie 
badań, wizyt u 
specjalistów, 
rehabilitacji, leczenia 
zagranicznego itp.) i 
Funduszu Wspierania i 
Dzieci i Młodzieży 
(m.in. regularne 
spotkania informacyjne 
dla Podopiecznych 
Funduszu, wyjścia i 
wyjazdy, wycieczki 
lokalne, miejskie i 
pozamiejskie, także 
zagraniczne, wsparcie 
dla młodych 
sportowców)

88.10.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech 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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Fundacja organizowała 
wyjścia i wyjazdy dla 
młodzieży (m.in. 
wyjście do GOjump, 
organizacja wyjazdów 
edukacyjnych i 
rozwijających językowo 
np. na Koło 
Podbiegunowe, wyjścia 
i spotkania lokalne w 
Polsce dla 
Wolontariuszy, 
wycieczki miejskie, 
wyjazdy plenerowe np. 
do Jerzmanowic ze 
zwiedzaniem dóbr 
natury); często 
Fundacja pokrywała je 
ze środków własnych, 
uczestnicy wyjazdów 
opłacali je w wybranym 
procencie. Dodatkowo 
Fundacja prowadziła 
projekt społeczno-
samorządowy 
Młodzieżowa Rada 
Dzielnicy XII, ucząca 
dzieci i młodzież 
wartości obywatelskich 
i podstaw 
funkcjonowania 
samorządu w RP

93.29.Z
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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 wyników/zysków i strat) 937,934.83 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 932,865.89 zł

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Fundacja organizowała 
liczne koncerty i 
wydarzenia społeczne, 
wzmacniające więzi 
lokalne i promujące 
wartościowe spędzanie 
wolnego czasu wraz z 
rodziną i sąsiadami oraz 
z sąsiedzkimi 
instytucjami (m.in. 
akcja Koźmickie 
Śniadanie, podczas 
którego promowane 
były wspólne, zdrowe 
posiłki w gronie bliskich 
i przyjaciół oraz 
aktywne spędzanie 
wspólnego czasu, 
koncert kolęd 
Magdaleny 
Steczkowskiej, koncert 
Trebunie Tutki - 
wydarzenia łączące 
mieszkańców dzielnicy 
XII Miasta Krakowa 
wokół wartości 
artystycznych i 
kulturalnych, w tym 
duchowych)

90.02.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 1,500.00 zł

d) Przychody finansowe 2,035.70 zł

e) Pozostałe przychody 1,533.24 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 848,886.88 zł

0.00 zł

450.00 zł

0.00 zł

848,436.88 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 89,047.95 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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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 775,472.84 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 161,734.35 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

157,393.05 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,341.30 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

4.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,140.00 zł

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 1,140.00 zł

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

1,140.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,140.00 zł

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

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)

0.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

154.00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

150.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Tomasz Guzik/ 22.06.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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