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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. ALEJA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO

Nr domu 16 Nr lokalu 

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-011 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

Anna Malec Prezes Zarządu TAK

Beata Karczmarz Członek Zarządu TAK

Barbara Kowalczyk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Kiełb Członek Rady Fundacji TAK

Kamil Kanadys Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Fundacji Rozwiń Skrzydła jest „stymulowanie oraz 
wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i 
duchowego człowieka w całym cyklu jego życia

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cele statutowe 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 
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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

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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główne działania podjęte w 2018 przez Fundację:
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w tym kolonie letnie, półkolonie letnie, w tym półkolonie realizowane przy wsparciu Gminy 
Lublin w ramach akcji Lato w Mieście 2018,
- lekcje edukacyjne i animacje prowadzone w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie województwa lubelskiego dla 
dzieci w wieku 3-12 lat (zrealizowaliśmy łącznie ponad 190 godzin lekcji i animacji),
- konsultacje pedagogiczne dla młodzieży i dorosłych,
- szkolenia dla rodziców - według programu Joanny Sakowskiej Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, edycja Jesień 2018,
- projekt, pn. "Moja Polska - cykl lekcji edukacyjnych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości" realizowane przy 
wsparciu Gminy Lublin, skierowany do lubelskich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych w wieku 3-12 lat. W 
ramach projektu przeprowadziliśmy 70 godzin lekcji o tematyce kulturalno-historycznej (prezentacja multimedialna, 
wykonywanie flagi Polski z filcu lub kotylionu filcowanego na mokro). w lekcjach wzięło udział 1325 dzieci z 11 placówek.
- szkolenia dla młodych wychowawców (studentów pedagogiki, psychologii)- "Czas za Czas", edycja Wiosna 2018 i Jesień 2018,
- zajęcia dodatkowe dla dzieci - Plastyczne Czwartki, Poniedziałki z Gitarą,
- organizacja dwóch loterii fantowych, a których dochód został przeznaczony na cele statutowe Fundacji,
- projekt "Czas za Czas" i "Czas za Czas II"– program szkolenia i praktyk dla młodych wychowawców - studentów i absolwentów 
pedagogiki, psychologii, kierunków nauczycielskich. Czas za Czas obejmuje 30 godzin szkolenia według programu Joanny 
Sakowskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ” w autorskim ujęciu trenerów Fundacji oraz 30 godzin praktyk przy realizacji 
działań Fundacji, co umożliwia sprawdzenie zdobytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z dziećmi. Do tej pory zrealizowaliśmy 2 
edycje programu (wiosna 2018, jesień 2018), w których wzięło udział 24 młodych wychowawców. Podczas warsztatów 
poruszane są zagadnienia kluczowe w pracy wychowawcy: granice, uczucia, zachęcanie dziecka do współpracy, pochwały, role. 
Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji wychowawczych młodych wychowawców, wzmocnienie zasobów osobistych, 
talentów, predyspozycji. Chętni absolwenci pierwszego etapu Czas za Czas mogą kontynuować pracę nad sobą i swoimi 
zasobami osobistymi na drugim etapie, pn. Czas za Czas II, gdzie pracują indywidualnie z dziećmi i młodymi ludźmi 
potrzebującymi wsparcia pedagogicznego; odbywają superwizje grupowe i indywidualne konsultacje pedagogiczne 
ukierunkowane na rozwiązanie konkretnych sytuacji trudnych, uzdrowienia relacji, świadome wychowywanie i jak najpełniejsze 
wspieranie rozwoju dziecka; pomoc dziecku/młodemu człowiekowi w odnalezieniu siebie, poradzeniu sobie m.in. z nową rolą 
życiową, kryzysem dorastania.
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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)

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

5020

42

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

realizacja konsultacji pedagogicznych dla 
młodzieży i dorosłych (w tym rodziców) 
prowadzone po to, aby rozwiązać konkretną 
sytuację trudną, uzdrowić relacje (z dzieckiem, 
żoną/mężem, własnymi rodzicami), świadomie 
wychowywać i jak najpełniej wspierać rozwój 
Twojego dziecka; pomóc dziecku odnaleźć 
siebie, poradzić sobie z nową rolą życiową i 
reorganizacją rodziny - szczególnie dla osób 
przygotowujących się do rodzicielstwa 
(pierwszego lub kolejnego), znaleźć odpowiedzi 
na pytanie, jakie stawiamy sobie na co dzień, 
nauczyć się jak radzić sobie z kryzysem 
dorastania dziecka (np. trudności w relacjach, 
potrzeba autonomii, zaburzenia zachowania i 
emocji, uzależnienia, myśli samobójcze, 
aktywność seksualna, lęki społeczne, samotność, 
izolacja w grupie); lekcje edukacyjne i animacje 
dla dzieci prowadzone w następujących działach 
tematycznych: "Święta", "Zróbmy razem 
prezent", "Sto lat temu na wsi", "Jedzie pociąg z 
...", warsztaty wspierające edukację techniczną 
kulturową, patriotyczną, przyrodniczą.

88.99.Z 5 586,40 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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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

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Czas za Czas – program szkolenia i praktyk dla 
młodych wychowawców - studentów 
pedagogiki, psychologii, kierunków 
nauczycielskich. Czas za Czas obejmuje 30 godzin 
szkolenia według programu J. Sakowskiej „Szkoła 
dla Rodziców i Wychowawców” w autorskim 
ujęciu trenerów Fundacji: Anny Malec i Barbary 
Kowalczyk oraz 30 godzin praktyk przy realizacji 
działań Fundacji, co umożliwia sprawdzenie 
zdobytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z 
dziećmi. Do tej pory zrealizowaliśmy 2 edycje 
programu (wiosna 2018, jesień 2018), w których 
wzięło udział 24 młodych wychowawców. 
Podczas warsztatów poruszane są zagadnienia 
kluczowe w pracy wychowawcy: granice, 
uczucia, zachęcanie dziecka do współpracy, 
pochwały, role. Szkolenie ma na celu 
podniesienie kompetencji wychowawczych 
młodych wychowawców, wzmocnienie zasobów 
osobistych, talentów, predyspozycji. Chętni 
absolwenci Czas za Czas mogą kontynuować 
pracę nad sobą i swoimi zasobami osobistymi na 
drugim etapie Czas za Czas II, gdzie pracują 
indywidualnie z dziećmi i młodymi ludźmi, 
potrzebującymi wsparcia pedagogicznego; 
odbywają superwizje grupowe i indywidualne 
konsultacje pedagogiczne ukierunkowane na 
aby rozwiązać konkretną sytuację trudną, 
uzdrowić relacje, świadomie wychowywać i jak 
najpełniej wspierać rozwój dziecka; pomóc 
dziecku odnaleźć siebie, poradzić sobie z nową 
rolą życiową, radzić sobie z kryzysem dorastania.

88.99.Z 0,00 zł
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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

realizacja półkolonii i kolonii dla dzieci i 
młodzieży: każdy wypoczynek jest 
zgłoszony do bazy wypoczynku MEN i 
podlega nadzorowi kuratorium oświaty 
oraz sanepidu; program merytoryczny 
wypoczynków jest przygotowywany od 
pomysłu do ewaluacji przez kadrę 
realizującą, program jest na bieżąco 
dostosowywany do potrzeb i 
indywidualnych możliwości uczestników 
grupy; kadra realizuje cele wychowawcze, 
animacyjne i edukacyjne: rekreacyjne: 
dobra zabawa, brak czasu na nudę, dużo 
aktywnego zwiedzania połączonego z 
zabawą, grami terenowymi, poznawaniem 
ciekawostek, chwile na słodkie lenistwo, 
dostosowanie stopnia trudności do 
możliwości, wieku i potrzeb dziecka; 
wychowawcze: wsparcie kompetencji 
indywidualnych dziecka w zakresie 
samodzielności, samooceny, ról grupowych, 
radzenia sobie z trudnościami, poczucia 
własnej wartości i sprawczości, 
wzmacnianie indywidualnych 
predyspozycji, talentów, zdolności, 
odkrywanie siebie i świata, wychowanie do 
wartości; animacyjne: dobra zabawa, 
różnorodność, kreatywność, możliwości, 
podróże, zwiedzanie, odkrywanie, 
wzbogacanie, radość.

55.20.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

prowadzenie lekcji edukacyjnych, 
warsztatów i animacji dla dzieci, 
wspierających edukację techniczną, 
przyrodniczą, kulturową, patriotyczną, w 
następujących działach tematycznych: 
"Święta", "Zróbmy razem prezent", "Świat 
wokół nas", "100 lat temu na wsi", "Jedzie 
pociąg z ..." prowadzone dla dzieci z 
przedszkoli i szkół podstawowych w wieku 
3-12 lat: podstawowymi wartościami i 
myślami pedagogicznymi w naszej pracy są: 
podstawa budowania zdrowej tożsamości 
człowieka to świadomość i akceptacja 
siebie; z tego, co dzisiaj przekażemy 
dziecku, ono zbuduje swój świat jutro; 
główną aktywnością dziecka do 12 roku 
życia, obok nauki i pracy, jest zabawa - 
dlatego to ona stanowi nieodzowny 
element naszych działań edukacyjnych; 
samodzielność i możliwość wyboru to 
wymiary piękna  prac dzieci; celem jest 
rozwój małego człowieka na płaszczyźnie 
fizycznej (mała motoryka), psychicznej 
(procesy poznawcze), społecznej (grupa) i 
duchowej (wartości).

93.21.Z 0,00 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) 178 662,84 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 43 001,69 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 135 151,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

3

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

realizacja konsultacji pedagogicznych dla 
młodzieży i dorosłych (w tym rodziców) 
prowadzone po to, aby rozwiązać 
konkretną sytuację trudną, uzdrowić relacje 
(z dzieckiem, żoną/mężem, własnymi 
rodzicami), świadomie wychowywać i jak 
najpełniej wspierać rozwój Twojego 
dziecka; pomóc dziecku odnaleźć siebie, 
poradzić sobie z nową rolą życiową i 
reorganizacją rodziny - szczególnie dla osób 
przygotowujących się do rodzicielstwa 
(pierwszego lub kolejnego), znaleźć 
odpowiedzi na pytanie, jakie stawiamy 
sobie na co dzień, nauczyć się jak radzić 
sobie z kryzysem dorastania dziecka (np. 
trudności w relacjach, potrzeba autonomii, 
zaburzenia zachowania i emocji, 
uzależnienia, myśli samobójcze, aktywność 
seksualna, lęki społeczne, samotność, 
izolacja w grupie); Szkoła dla Rodziców to 
cykl 10 trzygodzinnych spotkań 
odbywających się 1 w tygodniu. Mają one 
charakter psychoedukacyjny, wspierający 
proces wychowawczy. Głównym założeniem 
programu jest budowanie relacji rodzic-
dziecko opartej na zasadzie "Wychowywać 
to kochać i wymagać".Szkoła dla Rodziców 
prowadzona jest metodą warsztatową, 
według ogólnopolskiego programu 
wspierającego umiejętności wychowawcze 
opracowanego przez Joannę Sakowską, a 
rekomendowanego przez Centrum Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Warszawie.

88.99.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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d) przychody finansowe 10,15 zł

e) pozostałe przychody 500,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 18 415,29 zł

2.4. Z innych źródeł 135 661,15 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 586,40 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 konsultacje pedagogiczne dla młodzieży i dorosłych (w tym rodziców), lekcje edukacyjne w 
szkołach podstawowych i przedszkolach

5 586,40 zł

1 edukacja i wychowanie 5 586,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 586,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 19 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

19 000,00 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

12 696,21 zł

125,38 zł

5 593,70 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 960,49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 704,18 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: 171 044,13 zł 5 586,40 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

42 041,20 zł 5 586,40 zł

128 446,82 zł 0,00 zł

0,00 zł

36,10 zł

0,00 zł

520,01 zł 0,00 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

4 423,00 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)

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)

0,70 etatów

9 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 48 493,20 zł

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

48 493,20 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)  

404,11 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

16 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

16 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

18 241,16 zł

17 826,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 415,02 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30 252,04 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 34 834,81 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 13 658,39 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)

Wynagrodzenia wypłacone członkom organu 
zarządzającego oraz członkom organu nadzoru nie są 
wynagrodzeniami pobieranymi z tytułu pełnionych funkcji.

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)

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

1 Moja Polska - cykl lekcji 
edukacyjnych z okazji 100-
lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości

Przygotowanie młodych 
Lublinian do 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości poprzez 
przeprowadzenie 70 godzin 
lekcji o tematyce kulturalno-
historycznej

Gmina Lublin 10 000,00 zł

2 Lato w Mieście 2018 - 
"Półkolonie na sportowo"

Zapewnienie atrakcyjnej formy 
wypoczynku letniego poprzez 
organizację dwóch turnusów 
półkolonii o tematyce sportowej 
dla 60 dzieci 
zamieszkujących/uczących się 
na terenie Miasta Lublin do 
31.07.2018

Gmina Lublin 9 000,00 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

3 500,00 zł

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

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) 

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 Malec
Beata Karczmarz

Barbara Kowalczyk
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

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

2019-07-15
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