
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica OLCHOWA Nr domu 5 Nr lokalu 33

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-355 Poczta LUBLIN Nr telefonu 814480057

Nr faksu 814480057 E-mail 
biuro@rozwinskrzydla.org

Strona www www.rozwinskrzydla.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-07-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06036391900000 6. Numer KRS 0000305952

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

Grażyna Joachimowicz Prezes Zarządu Fundacji 
Rozwiń Skrzydła

TAK

Anna Malec Wiceprezes Zarządu 
Fundacji Rozwiń 
Skrzydła

TAK

Małgorzata Kryczek (Lipiec) Wiceprezes Zarządu 
Fundacji Rozwiń 
Skrzydła

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

Beata Kołodziejczyk 
(Rondoś)

Członek Rady Fundacji TAK

Karol Kowalczyk Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cel statutowy: „stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego rozwoju 
psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego człowieka w całym 
cyklu jego życia” (§ 10).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: MPiPS 2



Cel statutowy być realizowany poprzez:
1. Rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnych i wspieranie działań 
zmierzających do poprawy ich funkcjonowania oraz warunków 
egzystencji.
2. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i 
gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi i małych 
miejscowości.
3. Propagowanie idei samorządności, rozwój i kształtowanie pozytywnych 
postaw obywatelskich, społecznych oraz aktywnego i świadomego 
uczestnictwa w życiu publicznym.
4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.
5. Podejmowanie działań promujących Lubelszczyznę.
6. Edukację z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz 
promocję innowacyjnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności 
lokalnych.
7. Rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz edukacyjnych 
dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i oświatowych.
8. Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju 
zdolności, zainteresowań, talentów.
9. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
czynnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom  dorosłym.
10. Promocję i organizację wolontariatu.
11. Pomoc w rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób 
niepełnosprawnych.
12. Propagowanie oraz dbałość o dziedzictwo kultury lokalnej, narodowej 
i europejskiej.
13. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie oraz rozwijanie 
współpracy międzynarodowej.
14. Inspirowanie, prowadzenie wymiany i współpracy międzynarodowej 
oraz międzykulturowej dzieci i młodzieży.
15. Zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności 
uzależnieniom, bezrobociu, agresji i przestępczości.
16. Opracowanie, propagowanie i realizowanie programów 
profilaktycznych, profilaktyczno-zdrowotnych, sportowych, edukacyjnych, 
wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych w 
kraju i za granicą.
17. Prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i 
zawodowego.
18. Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, 
profilaktycznych, rehabilitacyjnych i adaptacyjnych.
19. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami 
sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami 
kościelnymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz osobami fizycznymi w 
kraju i za granicą.
20. Współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami 
społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami 
lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi 
stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Fundacji.
21. Przeprowadzenia akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek, z których 
dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
22. Organizowanie, przeprowadzanie konferencji, kursów, szkoleń, wizyt 
studyjnych, doskonalenia personalnego i zawodowego dla osób 
fizycznych, organizacji oraz instytucji.
23. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i 
prawnym opracowującym oraz uczestniczącym w programach zbieżnych z 
celem Fundacji.
24. Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających na celu 
dostarczenie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych istotnych 
ze względu na cele fundacji.
25. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie 
celów Fundacji.

Druk: MPiPS 3



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

800

3

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

FUNDACJA REALIZOWAŁA DZIAŁANIA W ZAKRESIE:
1. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM: 
• ORGANIZACJA WAKACYJNEGO WYJAZDU DLA RODZIN UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE SCHEMATOM 
STOP! NA ZLECENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE, 
• ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA PODOPIECZNYCH MOPR NA ZLECENIE MOPR W ŁĘCZNEJ, 

• ORGANIZACJA PROGRAMU PROFFILAKTYCZNEGO SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW NA 
ZLECENIE MOPR W ŁĘCZNEJ, 
• ORGANIZACJA KOREPETYCJI DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH PROBLEMY W NAUCE NA ZLECENIE 
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE, 
• KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW, OSÓB DOROSŁYCH BĘDĄCYCH W KRYZYSIE ORAZ DLA 
NASTOLATKÓW W RAMACH CENTRUM WSPARCIA 
• PROWADZENIE GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ORAZ KONSULTACJI PEDAGOGICZNYCH DLA 
WYCHOWAWCÓW I WYCHOWANEK DOMU DZIECKA IM. MATKI WERONIKI W LUBLINIE
• PROJEKT NA ŻYCIE – OBJĘCIE KOMPLEKSOWYM WSPARCIEM PSYCHOLOGICZNO-ROZWOJOWYM I 
MATERIALNYM OSÓB DOROSŁYCH BĘDĄCYCH W KRYZYSIE W CELU STWORZENIA WARUNKÓW 
NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU
2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
•  MAŁA AKADEMIA INSPIRACJI – LEKCJE EDUKACYJNE I ANIMACJE DLA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT Z 
ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, ARTYSTYCZNEJ, EKOLOGICZNEJ, HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ
3. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY – PÓŁKOLONIE, KOLONIE, PÓŁZIMOWISKO
4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY 
MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI: PROJEKT EDUKACYJNY „MIĘDZY WISŁĄ A BUGIEM – ŚLADAMI SKARBÓW 
LUBELSZYCZYZNY” (WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ”
5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 
• LUELSKA STRONA SPORTU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (DOFINASOWANIE FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI 
BIŁGORAJSKIEJ W RAMACH MINIGRANTÓW FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

przeciwdziałanie PRZECIWDZIAŁANIA 88.99.Z

Druk: MPiPS 4



uzależnieniom i 
patologiom społecznym

UZALEŻNIENIOM I 
PATOLOGIOM 
SPOŁECZNYM: • 
ORGANIZACJA 
WAKACYJNEGO 
WYJAZDU DLA RODZIN 
UCZESTNICZĄCYCH W 
PROJEKCIE 
SCHEMATOM STOP! NA 
ZLECENIE 
POWIATOWEGO 
URZĘDU PRACY W 
LUBLINIE, 
• ORGANIZACJA 
WYPOCZYNKU 
LETNIEGO DLA 
PODOPIECZNYCH 
MOPR NA ZLECENIE 
MOPR W ŁĘCZNEJ, 
• ORGANIZACJA 
PROGRAMU 
PROFFILAKTYCZNEGO 
SZKOŁA DLA 
RODZICÓW I 
WYCHOWAWCÓW NA 
ZLECENIE MOPR W 
ŁĘCZNEJ, 
• ORGANIZACJA 
KOREPETYCJI DLA 
UCZNIÓW MAJĄCYCH 
PROBLEMY W NAUCE 
NA ZLECENIE 
POWIATOWEGO 
URZĘDU PRACY W 
LUBLINIE, 
• KONSULTACJE 
INDYWIDUALNE DLA 
RODZICÓW, OSÓB 
DOROSŁYCH BĘDĄCYCH 
W KRYZYSIE ORAZ DLA 
NASTOLATKÓW W 
RAMACH CENTRUM 
WSPARCIA 
• PROWADZENIE 
GRUPY 
SOCJOTERAPEUTYCZNE
J ORAZ KONSULTACJI 
PEDAGOGICZNYCH DLA 
WYCHOWAWCÓW I 
WYCHOWANEK DOMU 
DZIECKA IM. MATKI 
WERONIKI W LUBLINIE
• PROJEKT NA ŻYCIE – 
OBJĘCIE 
KOMPLEKSOWYM 
WSPARCIEM 
PSYCHOLOGICZNO-
ROZWOJOWYM I 
MATERIALNYM OSÓB 
DOROSŁYCH BĘDĄCYCH 
W KRYZYSIE W CELU 
STWORZENIA 

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

Druk: MPiPS 5
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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

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)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

KULTURY, SZTUKI, 
OCHRONY DÓBR 
KULTURY I KULTURY, 
SZTUKI, OCHRONY 
DÓBR KULTURY I 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO MAŁA 
AKADEMIA INSPIRACJI – 
LEKCJE EDUKACYJNE I 
ANIMACJE DLA DZIECI 
W WIEKU 3 - 12 LAT Z 
ZAKRESU EDUKACJI 
KULTURALNEJ, 
ARTYSTYCZNEJ, 
EKOLOGICZNEJ, 
HISTORYCZNEJ I 
OBYWATELSKIEJ. W 
2014 ROKU 
ORGANIZOWANE BYŁY 
LEKCJE EDUKACYJNE 
M.IN Z ROBIENIA 
PISANEK I PALM 
WIELKANOCNYCH, 
LUDOWYCH OZDÓB 
CHOINKOWYCH ORAZ Z 
PRZYGOTOWYWANIA 
OZDÓB DLA MAM 
METODĄ DECUPAGE. 
PONAD TO 
ORGANIZOWANE BYŁY 
BALE KARNAWAŁOWE I 
ZABAWY ANIMACYJNE 
Z OKAZJI DNIA DZIECKA.

85.59.B

WARUNKÓW 
NIEZBĘDNYCH DO 
PRAWIDŁOWEGO 
ROZWOJU

Druk: MPiPS 6
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wypoczynek dzieci i 
młodzieży

WYPOCZYNEK DZIECI I 
MŁODZIEŻY – 
PÓŁKOLONIE 
ORGANIZOWANE BYŁY 
W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 51 
(4 TURNUSY) ORAZ W 
ŚWIETLICY NA STARYM 
MIEŚCIE. TEMATYKA 
ZAJĘĆ - PIPI 
LANSZTRUNG 
ODKRYWA ŚWIAT. W 
KAŻDYM TYGODNIU 
DZIECI POZNAWAŁY 
HISTORIĘ, KULTURĘ, 
OBYCZAJE ORAZ 
PRZYRODĘ INNEGO 
KRAJU. NATOMIAST W 
CZASIE FERII 
ZIMOWYCH FUNDACJA 
ORGANIZOWAŁA 2 
TURNUSY 
PÓŁZIMOWISKA, W 
CZASIE KTÓRYCH DZIECI 
POZNAWAŁY - MROŹNE 
KRAŃCE ŚWIATA (M.IN 
GRENLANDIĘ, 
ANTARKTYDĘ ITD.). 
PONADTO 
ORGANIZOWANE BYŁY 
W LIPCU  KOLONIE 
WYJAZDOWE DO 
OSTRÓDY.

85.59.B

Druk: MPiPS 7



działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami

DZIAŁANIA NA RZECZ 
INTEGRACJI 
EUROPEJSKIEJ ORAZ 
ROZWIJANIA 
KONTAKTÓW I 
WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI. 
DZIAŁALNOŚĆ NA 
RZECZ INTEGRACJI 
EUROPEJSKIEJ ORAZ 
ROZWIJANIE 
KONTAKTÓW I 
WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI: 
PROJEKT EDUKACYJNY 
„MIĘDZY WISŁĄ A 
BUGIEM – ŚLADAMI 
SKARBÓW 
LUBELSZYCZYZNY” 
(WSPÓŁFINANSOWANY 
PRZEZ MINISTERSTWO 
EDUKACJI 
NARODOWEJ”, NR 
UMOWY 
MEN/2014/DSWM/115
9. REALIZOWANY BYŁ 
5.09.2015 OD 
30.11.2014 
BEZPOŚREDNIMI 
UCZESTNIKAMI BYŁA 
MŁODZIEŻ W WIEKU 16
-19 LAT Z POLSKI I 
UKRAINY. 
PODSTAWOWYM 
CELEM SPOTKANIA 
BYŁO NAWIĄZANIE I 
WZMOCNIENIE 
KONTAKTÓW 
POMIĘDZY MŁODYM 
POKOLENIEM 
OPARTYCH NA 
WSPÓLNYCH 
PRZEŻYCIACH, 
ZAINTERESOWANIACH 
ORAZ DZIAŁANIU.

84.21.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 8



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) 215,939.03 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 53,582.60 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 158,832.43 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 3,524.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

45,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4,623.80 zł

0.00 zł

3,524.00 zł

0.00 zł

1,099.80 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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,482.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 45,000.00 zł

Druk: MPiPS 9
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2.4. Z innych źródeł 158,832.43 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,403.24 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -688.23 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 212,053.76 zł 7,482.80 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

48,179.36 zł 7,482.80 zł

159,520.66 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,353.74 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Mała Akademia 
Inspiracji

4,350.00 zł

2 1. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 3,132.80 zł

1 Cele statutowe Fundacji 7,482.80 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

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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.)

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

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

18.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

20.00 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

5.00 osób

15.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 28,843.27 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 28,843.27 zł

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

28,843.27 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 14,802.35 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14,040.92 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

10.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

7.00 osób

3.00 osób

2.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 12



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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

980.00 zł

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)

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

3,500.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

Grażyna Joachimowicz, Anna 
Malec, Małgorzata Kryczzek 

(Lipiec), 14.07.2015 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Polsko - Ukraińska 
Współpraca Młodzieży

Realizacja projektu pt. Między 
Wisłą a Bugiem, którego celem 
była promocja historia i kultura 
Polski i Ukrainy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 40,000.00 zł

2015-06-29
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