
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. JANA KURCZABA Nr domu 3 Nr lokalu 5

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-368 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 606483178

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

2012-05-18

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

Aleksandra Żelazowska Członek Zarządu NIE

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 Przewodniczący 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)

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) 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
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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

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacja w 2019 r. przede wszystkim realizowała swoją misję zawartą w słowach ,,Aktywizując dzieci i młodzież do działania, 
pomagamy osobom najbardziej potrzebującym wsparcia" przez co rozumiemy działania na rzecz podopiecznych, wspieranie 
ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wszystkie działania związane były z organizacją Wolontariatu i działających w 
nim projektów Akademii Wolontariatu i Rady Wolontariatu. Były organizowane i współorganizowane wydarzenia kulturalne 
(koncerty, przedstawienia) w ramach działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, które miały wymiar charytatywny i 
zasilały Fundusz Pomocowy. Organizowane były zbiórki przy parafiach w szkołach i przedszkolach. Najważniejszym działaniem 
było pozyskanie od Gminy Miejskiej Kraków lokalu w dogodnym miejscu i bez barier architektonicznych dla osób chorych i 
niepełnosprawnych i stworzenie tam Centrum Pomocowego. Lokal, remontowaliśmy i dostosowywaliśmy do naszych potrzeb. 
To tam powstało miejsce spotkań darczyńców, wolontariuszy i podopiecznych ich rodzin i osób potrzebujących wsparcia. Tu 
realizowane są projekty, odbywają się spotkania Wolontariatu. Lokal stał się prawdziwym miejscem spotkań wielu lokalnych 
organizacji pozarządowych zarówno formalnych jak i nieformalnych. To tu mieszkańcy Krakowa i okolicznych powiatów, mogli 
zgłaszać idee pomocowe w ramach Inkubatora Idei Pomocowych . Najwięcej działań było związanych jednak z wolontariatem. 
Tu odbywały się warsztaty, spotkania i przygotowywane były akcje charytatywne.

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 promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja prowadziła Centrum Wolontariatu, a 
w ramach niego prowadziła projekty Akademii 
Wolontariatu i Rady Centrum Wolontariatu. 
Akademie Wolontariatu działały przy 
partnerskich szkołach W ramach ich działania 
odbywały się regularne spotkania, szkolenia i 
akcje w lokalnych środowiskach. Aktywnie w 
projekcie uczestniczyło 10 szkół co dawało ok 
250 wolontariuszy. Oprócz tego aktywnie 
działała Rada Centrum Wolontariatu, która 
szkoliła Liderów Wolontariatu i była realnym 
wsparciem dla Koordynatora Centrum 
Wolontariatu. W tym projekcie uczestniczyło do 
20 osób.

94.99.Z 30 000,00 zł

2 działalność charytatywnej

Niemal wszystkie działania, miały wymiar 
charytatywny. Organizowaliśmy koncerty, 
przedstawienia, dni dziecka, wydarzenia 
kulturalne, sportowe i społeczne by pomagać 
podopiecznym i najbardziej potrzebującym. 
Najważniejszą jednak inicjatywą było utworzenie 
Centrum Pomocowego. Jest to pierwsze tego 
typu miejsce w Krakowie i okolicy, gdzie lokalni 
przedsiębiorcy, działacze, wolontariusze, mogą 
spotkać się z potrzebującymi i ich rodzinami. W 
ramach Centrum działa Akademia Wolontariatu i 
Inkubator Idei Pomocowych

94.99.Z 5 000,00 zł

3 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Wielokrotnie i na różne sposoby promowaliśmy i 
wspieraliśmy działalność lokalnych klubów 
sportowych ich zawodników i 
współorganizowaliśmy z nimi różnego typu 
wydarzenia sportowe. Najważniejsze wydarzenia 
sportowe, w jakie byliśmy zaangażowani i które 
współtworzyliśmy to Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy im. Bajorka, Mistrzostwa Polski w 
Speedbalu i turniej niepodległościowy piłki 
nożnej. Mogliśmy wesprzeć wyjazd naszej 
reprezentacji młodzieżowej na Mistrzostwa 
Świata w Speedbolu. Oprócz tego regularnie 
wspieraliśmy zawodniczkę tenisa stołowego, 
umożliwiając jej rozwój kariery sportowej

94.99.Z 5 000,00 zł
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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) 902 196,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 61 773,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 56 549,14 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

Organizowaliśmy Artystyczną Kuźnię 
Talentów, kolonię dla uzdolnionej 
młodzieży, która w czasie 12 dniowego 
wyjazdu przygotowywała przedstawienie. 
Spektakl nawiązywał do problemów 
młodzieży w świecie wirtualnym  i był 
wystawiony w jednym z krakowskich 
teatrów. Kolonia rozwijała artystycznie 
dzieci i młodzież w trzech dziedzinach: 
tańca, wokalu i teatru a wszystko pod okiem 
wyspecjalizowanych i doświadczonych 
instruktorów. Scenariusz spektaklu został 
napisany specjalnie z tej okazji. Artystyczna 
Kuźnia Talentów to niezwykłe wydarzenie 
rozwijające wszechstronnie młodych ludzi

94.99.Z 0,00 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizacja koncertów wydarzeń 
związanych z kulturą oraz  działalnością 
wydawniczą. Koncerty, współorganizowane 
z Radą Dzielnicy XII Miasta Krakowa, 
Centrum Kultury Podgórza i Sanktuarium 
Najświętszej Rodziny w Krakowie skupiały 
za każdym razem po kilkaset osób. W 
ramach promocji kultury został  wydany 
kalendarz z naszymi podopiecznymi ich 
rodzinami i wolontariuszami. W ramach tej 
działalności organizowaliśmy, również 
lokalne eventy, dni dziecka . Animowaliśmy 
tym samym  peryferyjne krakowskie osiedla

94.99.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
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10 905,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 000,00 zł

d) przychody finansowe 1 088,83 zł

e) pozostałe przychody 782 785,94 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 97 416,64 zł

2.4. Z innych źródeł 783 874,77 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 40 499,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 40 000,00 zł

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

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

1 Utworzenie i prowadzenie Centrum Pomocowego i wspieranie wolontariatu 30 000,00 zł

2 Wspieranie kultury i oświaty 5 000,00 zł

3 Wspieranie sportu 5 000,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

10 000,00 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:

61 773,00 zł

34 931,15 zł

0,00 zł

712,49 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 -53 982,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 702,10 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: 256 247,36 zł 40 000,00 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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

115 755,79 zł 40 000,00 zł

48 847,04 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

91 644,53 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Utworzenie Centrum Pomocowego i wspieranie jego funkcjonowania 20 000,00 zł

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

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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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

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

17 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-15 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 79 360,03 zł

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

79 360,03 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)

2 062,50 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)  

6 613,34 zł

20 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)

6 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

20 osób

0 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 79 360,03 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 79 360,03 zł

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

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Podgórskie Ubieranie 
Choinki

Stworzenie lokalnej akcji 
angażującej szkoły i środowiska 
osób niepełnosprawnych, 
mające na celu udekorowanie 
świątecznej choinki

Wydział Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Krakowa

10 000,00 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

9 278,02 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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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15
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