
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 2021-10-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. KATEDRALNA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-328 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 691743687

Nr faksu E-mail 
fundacja@fundacjaswietegojozefa.pl

Strona www www.fundacjaswietegojozefa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-12-17

2017-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02232146000000 6. Numer KRS 0000490522

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

Anna Karpicka Prezes Zarządu TAK

Danuta Kuriańska Wiceprezes 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

Przemysław Kulesza Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Anna Szymczyk Sekretarz Rady Fundacji TAK

Krystian Charchut Członek Rady Fundacji TAK

Danuta Świderska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ŚWIĘTEGO JÓZEFA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Pomoc materialna i niematerialna rodzinom i osobom w trudnych 
sytuacjach życiowych, chorym, niepełnosprawnym, osobom w wieku 
emerytalnym pozbawionym opieki, niedostosowanym społecznie, 
bezdomnym, alkoholikom i ich rodzinom, ubogim, dzieciom.
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 
szczególności poprzez  pomoc w wyjściu z  nałogów i w egzystencji 
osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. 
3. Wspomaganie dzieci i młodzieży, poprzez ich edukację, wychowanie, 
organizację wypoczynku, upowszechnianie kultury i sztuki.
4. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób, w szczególności zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, poprzez wspieranie rozwoju gospodarczego, w 
tym przedsiębiorczości.
5. Integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych, na rzecz 
rozwoju i integralności społeczności lokalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1)udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w/w osobom
2)działalność charytatywna w szczególności niesienie pomocy materialnej 
rodzinom dysfunkcyjnym
3)niesienie różnorodnych form pomocy osobom odrzuconym i 
zaniedbanym
4)niesienie pomocy rodzinom w oparciu o wartości chrześcijańskie
5)organizację kwest i zbiórek pieniężnych
6)zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin
7)pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych przeznaczonych na 
działalność Fundacji
8)wspieranie, powoływanie i prowadzenie domów dziecka, domów matek 
samotnie wychowujących dzieci, świetlic dla dzieci i młodzieży, schronisk 
dla bezdomnych, domów opieki społecznej, domów opieki nad ludźmi 
starszymi, ośrodków dla osób uzależnionych, punktów bezpłatnego 
żywienia, ośrodków poradniczo-terapeutycznych
9)niesienie pomocy młodzieży przebywającej i opuszczającej Domy 
Dziecka lub Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, a w szczególności tym, 
którzy nie posiadają mieszkania lub pracy
10)udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pozbawionym wolności 
przede wszystkim bezdomnym i niepełnosprawnym – zwłaszcza w 
zakładach karnych i zakładach dla nieletnich oraz aresztach śledczych – bez 
względu na ich wiek i podstawę pozbawienia wolności
11)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka
12)działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom 
społecznym i wykluczeniu społecznemu
13)promocja i organizacja wolontariatu
14)zakup i pozyskiwanie niezbędnych leków i środków higienicznych dla 
osób potrzebujących
15)współpraca z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, domami dziecka i 
innymi zakładami opiekuńczymi dla dzieci i młodzieży, które realizują 
podobne cele statutowe
16)stymulowanie aktywności, samodzielności i odpowiedzialności wśród 
osób wymienionych w § 9 pkt 4 poprzez poradnictwo, pomoc finansową, 
organizację  szkoleń, kursów, wykładów, seminariów i konferencji
17)działalność wspomagają rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości
18)działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym
19)działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób 
niepełnosprawnych
20)współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej i 
organizacjami społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego 
procesu integracji ze społeczeństwem osób bezrobotnych, uzależnionych i 
wykluczonych społecznie
21)tworzenie własnych ośrodków dydaktyczno-wychowawczych 
kształcących i wychowujących dzieci i młodzież
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22)kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na terenie własnych 
ośrodków dydaktyczno-wychowawczych
23)finansowanie lub dofinasowywanie oraz organizowanie programów 
edukacyjnych,  kolonii,   obozów i wycieczek, zajęć rekreacyjno-
turystycznych dla dzieci i młodzieży, osób uzależnionych i ich rodzin
24)udzielanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin niezamożnych 
wszechstronnej pomocy w zdobywaniu optymalnego wykształcenia
25)finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci i młodzieży znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej
26)wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, a także 
podejmowanie działań mających na celu edukację ekologiczna, 
przyrodniczą, krajoznawczą oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
27)podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród 
osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp
28)organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów i konferencji, sesji i 
sympozjów  naukowych, seminariów, konferencji, forów dyskusyjnych
29)upowszechnianie i wspieranie  kultury fizycznej i sportu oraz działań 
popularyzujących kulturę i sztukę
30)wychowanie dzieci i młodzieży poprzez aktywny udział w życiu 
kulturalnym
31)organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pedagogów, wychowawców i nauczycieli
32)współpraca z władzami i instytucjami oświatowymi w zakresie opieki, 
edukacji i wychowania dzieci i młodzieży
33)wdrażanie w życie wartości chrześcijańskich
34)wspieranie i promowanie inicjatyw lokalnych podejmowanych z 
uwzględnieniem partnerstwa na rzecz rozwoju i integracji społeczności 
lokalnych
35)podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społecznościami
36)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
37)upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, 
poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie 
młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach 
organizowanych przez Fundację

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

500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacja w 2020 roku swoją pomocą obejmowała osoby szczególnie z miasta i powiatu wrocławskiego oraz z sąsiednich 
powiatów. Udzielała pomocy materialnej osobom znajdującym się w niestabilnej i trudnej sytuacji życiowej, chorym, 
niepełnosprawnym, bezrobotnym, samotnym i nieporadnym życiowo. Doraźnie udzielano porad z zakresu psychologii, 
wychowania, pracy socjalnej oraz informowano o możliwościach uzyskania pomocy z instytucji państwowych i innych 
organizacji.

Działania fundacji koncentrowały się w miejscu działalności statutowej fundacji w kontakcie wolontariusz- osoba zgłaszająca się 
po pomoc. W czasie spotkań udzielane było wsparcie na drodze radzenia sobie z konkretnymi trudnościami życiowymi. 
Podopieczni objęci pomocą korzystali z pomocy rzeczowej polegającej na zakupie artykułów żywnościowych, higienicznych, 
chemicznych, leków, artykułów szkolnych- w zależności od rozpoznanych potrzeb.

Fundacja organizowała pomoc żywnościową przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. 

W grudniu 2020r. zorganizowała warsztaty on-line z pisania ikony świętego Józefa, w których wzięło udział 25 osób. Warsztaty 
miały na celu rozwój talentów dzieci i dorosłych oraz promocję konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Fundacja organizuje transport mebli, sprzętów AGD między darczyńcami a potrzebującymi.

W ramach działań mających na celu organizację i promocję wolontariatu zostały przeprowadzone przez psychologa warsztaty 
on-line pt. "Kawałek chleba czy kawałek serca?" adresowane do wolontariuszy Fundacji Świętego Józefa.

Fundacja Świętego Józefa popularyzowała swoją działalność poprzez prowadzenie strony internetowej, strony na Facebooku 
oraz wręczanie wizytówek.

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

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

Otoczenie opieką osób samotnych i rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej ze względu na chorobę, 
niepełnosprawność, nieporadność życiową, 
bezrobocie, uzależnienie w rodzinie. Spotkania 
w miejscu zamieszkania tych osób, jeśli wyraziły 
taką wolę, pomoc rzeczowa, wsparcie 
psychiczne. Organizacja paczek żywnościowych 
w okolicy Świąt Wielkanocnych i Bożego 
Narodzenia oraz grilla w sezonie letnim- 
spotkania dla osób żyjących na marginesie życia 
społecznego, samotnych z terenu miasta i gminy 
Wrocław oraz miejscowości podwrocławskich. 
Towarzyszenie osobom na drodze nabywania 
nowych umiejętności życiowych- wsparcie i 
instruktaż wolontariuszy fundacji, tworzenie 
życzliwej atmosfery spotkania sprzyjającej 
otwarciu i motywacji do zmiany. Rozmowy z 
podopiecznymi jako część procesu rehabilitacji 
społecznej.

88.99.Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

Zakup żywności, chemii gospodarczej, leków dla 
osób zgłaszających się po pomoc. Rozdawanie 
ubrań osobom w trudnej sytuacji materialnej 
(dla dorosłych i dzieci), organizowanie zbiórek 
odzieży, sprzętu codziennego użytku dla osób w 
trudnej sytuacji materialnej, paczek 
żywnościowych dla samotnych i chorych. 
Organizowanie wydarzeń- spotkań z 
podopiecznymi fundacji połączonych z 
poczęstunkiem, rozmową, modlitwą i zabawą 
dla osób samotnych, w trudnych sytuacjach 
życiowych, wykluczonych społecznie w celu 
stworzenia zdrowej alternatywy spędzania czasu 
wolnego, rehabilitacji społecznej.

88.99.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja obejmuje swoją pomocą Hanię, 
dziewczynkę chorą na cukrzycę z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Ze środków 
zgromadzonych na subkoncie zostały zakupione 
leki oraz artykuły medyczne. Rodzina chorej 
dziewczynki otrzymywała wsparcie w postaci 
życzliwych rozmów oraz towarzyszenia im w 
różnych trudach związanych z leczeniem 
dziewczynki. Prowadziliśmy działalność 
promującą możliwość wsparcia leczenia Hani 
poprzez ulotki o możliwości przekazania 1% lub 
wpłacenia darowizny na konto, docieraliśmy do 
grona darczyńców przez informacje na 
Facebooku fundacji.

88.10.Z 1 163,60 zł
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37 323,30 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 105 687,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 105 321,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 366,38 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 67 998,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 366,38 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 338,60 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 69 111,69 zł 1 338,60 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

68 901,69 zł 1 338,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

210,00 zł 0,00 zł

1 Zakup leków, artykułów medycznych dla Hani 1 163,60 zł

2 Opłaty bankowe 175,00 zł

1 HANIA 1 163,60 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

67 998,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36 419,61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 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)

1,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 53 174,64 zł

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

53 174,64 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)

4 131,22 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)  

300,00 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

40 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

6 osób

34 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

49 574,64 zł

49 574,64 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 600,00 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 53 174,64 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

4 131,22 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

300,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Karpicka
Danuta Kuriańska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-04
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