
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-14

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

Działalność na rzecz ogółu społeczności, polegająca na wspieraniu rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację jednostek do udziału 
w życiu publicznym;
Pomoc osobom najbardziej potrzebującym wsparcia;
Upowszechnianie oświaty, kultury i sztuki;

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 Fundacji TAK

Natalia Kozdrowska Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Klaudia Ziobro Członek Zarządu 
Fundacji

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 Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Justyna Skowronek Członek Rady Fundacji TAK

Anna Fijałkowska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "WYGRAJMY SIEBIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Promocja kultury fizycznej i sportu;
Udzielanie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej;
Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych;
Nauczanie przedsiębiorczości;
Rozwijanie aktywności, kreatywności i partycypacji wśród dzieci i 
młodzieży oraz osób dorosłych;
Organizowanie grup dyskusyjnych na tematy społeczne;
Wzmacnianie więzi wśród społeczności lokalnych poprzez wspieranie 
przedsiębranych inicjatyw społecznych;
Budowanie świadomości posiadania wpływu na rzeczywistość społeczną;
Wspieranie egalitarności sztuki, budowanie zrozumienia dla współczesnej 
kultury i sztuki oraz umożliwianie dostępu do sztuki dla wszystkich, 
promocja kultury, zdrowia fizycznego i psychicznego;
Zmniejszanie różnic międzypokoleniowych;
Organizowanie i finansowanie zakupu materiałów i pomocy naukowych 
oraz sprzętu sportowego dla placówek wychowawczych i oświatowych;
Organizowanie oraz finansowanie kolonii i wyjazdów wakacyjnych, imprez 
turystycznych oraz promocja turystyki i krajoznawstwa;
Fundowanie stypendiów;
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej;
Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych;
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb 
życia codziennego;
Działalność związana z wydawaniem płyt, książek, folderów i produkcją 
audycji;
Prowadzenie portali internetowych i kanałów w mediach 
społecznościowych;
Organizowanie imprez, koncertów i konkursów;
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej;
Działalność charytatywna;
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
Ochrona i promocja zdrowia;
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym promocja polityki 
senioralnej i prowadzenie Klubów Aktywności Seniorów;
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i 
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności;
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów;
Działalności na rzecz integracji europejskiej;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
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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

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele statutowe, przez prowadzenie Centrum 
Pomocowego finansowanego z Funduszu Pomocowego. Centrum 
Pomocowe mieści się w gminnym lokalu i ma na celu łączyć osoby 
potrzebujące pomocy z osobami chcącymi pomagać. Centrum Pomocowe 
pomaga osobom, które potrzebują operacji, rehabilitacji, sprzętu 
medycznego dla podopiecznych Fundacji, często toczy się tu walka o 
ratowanie życia i zdrowia podopiecznych. Dużą grupą, osób, które 
zgłaszają się do Centrum Pomocowego są osoby potrzebujące wsparcia, 
które przez sytuacje losowe znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 
materialnej czy społecznej. Bardzo ważną przestrzenią działania Fundacji 
jest organizacja wolontariatu, tu sztandarowe projekty obsługiwane i 
prowadzone przez organizacje w ramach Centrum Pomocowego to 
Akademia Wolontariatu, Wolontariat dla pacjentów szpitala w Prokocimiu 
czy Młodzieżowa Rada Wolontariatu nazywana wcześniej Centralą 
Wolontariatu. Fundacja prowadzi zbiórki zarówno finansowe jak i 
rzeczowe, organizuje szkolenia dla wolontariuszy ale często też 
pośredniczy w udzielaniu pomocy między potrzebującym a konkretnymi 
instytucjami pomocowymi, wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Prowadzone było Centrum Pomocowe w gminnym lokalu w Krakowie, Lokal został wyremontowany, wyposażony i dostosowany 
do tego by być przestrzenią spotkań osób potrzebujących pomocy, podopiecznych i ich rodzin a osób chcących pomagać. 
Budowaliśmy każdego dnia wolontariat  w różnych formach i formułach. W czasie największych obostrzeń pandemicznych 
wolontariat działał w formie e-wolontariatu (stworzona została platforma internetowa, która gromadziła wolontariuszy. Można 
było na niej znaleźć szkolenia, webinaria i filmiki instruktażowe dla wolontariuszy). Przez cały rok prowadzone były kampanie 
pomocowe dla podopiecznych, związane z pozyskiwaniem środków na operacje, leczenie, rehabilitacje czy sprzęt medyczny dla 
podopiecznych Fundacji. Centrum, Pomocowe organizowało również zbiórki rzeczowe, głównie dla osób starszych, chorych i z 
niepełnosprawnościami. Ilość akcji społecznych i charytatywnych, był mocno ograniczony przez pandemie i związane z nią 
obostrzenia.  Najważniejsze akcje i kampanie to ,,Serducho dla Marysi", ,,Sto dni dla Marysi", ,,#razemdlaMarysi". 
,,charytatywny tramwaj dla Marysi" czy ,,odlotowychellange". Prowadziliśmy licytacje i kampanie podziękowania dla medyków. 
Został stworzony film ,,Tęsknie za{" związany z odczuciami mieszkańców krakowskiego osiedla Nowy Bieżanów po 3 miesiącach 
obostrzeń i izolacji w czasie pierwszej fali. Odbywały się organizowane i współorganizowane imprezy sportowe, biegi, zajęcia 
curlingowe, morsowanie. Prowadzone były działania promujące 1%. Podpisywaliśmy nowe partnerstwa np z ,,Ciekawi Krakowa", 
rozpoczęliśmy współpracę z nową siedzibą szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Tradycyjnie organizowaliśmy dzień dziecka i 
koncerty. W ciągu roku zrealizowaliśmy dwa projekty wsparte ze środków gminy miejskiej Kraków - ,,e-wolontariat" i ,,Centrum 
Pomocowe"
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Brak

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

1000

10

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja prowadzi Centrum Pomocowe, w 
ramach którego działają projekty wolontaryjne. 
- Akademia Wolontariatu, projekt dla szkół 
partnerskich, gdzie prowadzimy szkolenia, 
warsztaty dla wolontariuszy. My wspieramy w 
ramach projektu wolontariaty szkolne, które 
wspierają Fundacje przy zbiórkach dla 
podopiecznych i potrzebujących.
-Centrala Wolontariatu - to wolontariusze, starsi, 
 często już pełnoletni, nie związani z żadną 
szkołą, ale angażujący się w biurze Centrum 
Pomocowego.
- Wolontariat dla pacjentów szpitala w 
Prokocimiu - to projekt, który w 2020 roku był w 
fazie tworzenia. Osoby pełnoletnie, służą 
wsparciem pacjentom i  gościom innymi słowy 
wszystkim odwiedzającym ten największy szpital 
w Polsce.
W czasie największych obostrzeń 
pandemicznych, wiele działań przeniesionych 
było do internetu w formie - e-wolontariatu

94.99.Z 10 000,00 zł

2 działalność charytatywnej

Praktycznie wszystkie działania podejmowane w 
2020 r. czy sportowe, czy kulturowe, społeczne 
miały wymiar charytatywny. Związane, były ze 
zbiórkami środków dla podopiecznych lub rzeczy 
czy artykułów pierwszej potrzeby dla 
potrzebujących. Wszystkie środki ze zbiórek 
zostają zaksięgowane na Fundusz  Pomocowy, 
który obsługuje wsparcie podopiecznych, 
potrzebujących, oświaty, kultury i wolontariatu. 
W ramach działalności charytatywnej odbywają 
się również zbiórki finansowe internetowe i 
zbiórki rzeczowe.

94.99.Z 20 000,00 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

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizowany  był koncert charytatywny 
Danuty Błażejczyk w Sanktuarium 
Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym 
Bieżanowie. Było to  jedyne działanie w 
ramach statutowej działalności odpłatnej w 
2020 r. Fundacja współorganizowała go z 
Radą Dzielnicy XII miasta Krakowa i 
Centrum Kultury Podgórza. Po koncercie 
odbyła się zbiórka na wsparcie Funduszu 
Pomocowego z którego finansowana jest 
pomoc dla podopiecznych i potrzebujących 
Centrum Pomocowego. Całość imprezy 
obsługiwali wolontariusze z Centrali 
Wolontariatu i wyznaczonej Akademii 
Wolontariatu.

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

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

W 2020r. działało już Centrum Pomocowe w 
nowej siedzibie gdzie powstała przestrzeń dla 
potrzebujących i chcących pomagać. Staraliśmy 
się zaspakajać wiele potrzeb, poczynając od ludzi 
starszych, niepełnosprawnych, dotkniętych 
ubóstwem czy ciężką chorobą dziecka. Fundacja 
w tym okresie pomagała, głównie rzeczowo, 
ludziom, którzy przez chorobę, 
niepełnosprawność, czynniki losowe lub 
nieporadność znaleźli się w ciężkiej sytuacji 
życiowej.  Największa zbiórka, dotyczyła 
żywności i przeprowadzona byłą dla 
mieszkańców jednego z domów pogodnej jesieni 
w Krakowie.

94.99.Z 10 000,00 zł
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75 923,21 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 20 000,00 zł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 951 775,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 946 577,89 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 197,53 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 215 290,19 zł

2.4. Z innych źródeł 640 562,02 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 20 000,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 50 000,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

20 000,00 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:

0,00 zł

199 635,19 zł

0,00 zł

15 655,00 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 641 852,07 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 044,33 zł

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

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: 371 474,11 zł 50 000,00 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

304 725,82 zł 50 000,00 zł

2 955,67 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

63 792,62 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Wspieranie i promocja wolontariatu 10 000,00 zł

2 Działanie charytatywne, w tym pomoc podopiecznym i potrzebującym 20 000,00 zł

3 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

10 000,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 7



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

4 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)

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

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 46 826,50 zł

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

46 826,50 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)

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
(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

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)

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

20 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 46 826,50 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 46 826,50 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

1 500,00 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)

Organizacja w roku sprawozdawczym  zatrudniała na 
umowę zlecenie przede wszystkim członków Zarządu i były 
to umowy podpisywane przez pełnomocnika Rady Fundacji 
ds. zawierania umów z członkami Zarządu. W niektórych 
miesiącach Rada przydzielała, również diety członkom 
Zarządu maksymalnie wysokości 500 zł. Pensje wypłacane 
były przede wszystkim z małymi grantami i związane były z 
funduszami zewnętrznymi.

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 E-wolontariat rozpowszechnianie 
wolontariatu

UM Krakowa - Wydział spraw 
społecznych

10 000,00 zł

2 Centrum Pomocowe Pomoc dla potrzebujących UM Krakowa - Wydział spraw 
społecznych

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

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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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)

Fundacja, jest nie wielką organizacją, realizującą swoją misję zawartą w słowach ,,Aktywizując ludzi dobrej woli do 
działania, pomagamy osobom najbardziej potrzebującym wsparcia" przez Centrum Pomocowe. Centrum Pomocowe, 
którego lokal znajduje się w Krakowie w Nowym Prokocimiu jest przestrzenią spotkań osób potrzebujących pomocy z 
osobami chcącymi pomagać. Pomoc jest związana za równo, ze wsparciem podopiecznych Fundacji i ich rodzin 
(walczących o życie i zdrowie), jak i pomocy osobom potrzebującym, często jednorazowej, sytuacyjnej pomocy.  
Centrum Pomocowe, wspiera również szkoły, kluby sportowe i lokalne inicjatywy. Organizacja działa w Krakowie i 
okolicznych gminach, choć sporadycznie organizuje też pomoc dla dalszych miejsc w Polsce lub poza granicami 
kraju.

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

2021-10-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 12


