
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-14

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

2008-05-14

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 Fundacji TAK

Beata Karczmarz Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Kamil Kanadys Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Kiełb Członek Rady Fundacji TAK

Sylwia Suseł Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ROZWIŃ SKRZYDŁA
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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.  
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1. Prowadzenie działań psychoprofilaktycznych, edukacyjnych i 
terapeutycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
2. Wzmacnianie rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji.  
3. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców oraz osób 
zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą.
4. Podnoszenie jakości życia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji 
życiowej. 
5. Prowadzenie działań z zakresu edukacji kulturowej, międzykulturowej, 
społecznej, technicznej, obywatelskiej, patriotycznej, sportowej, 
zdrowotnej. 
6. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, czynnego 
wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.
7. Stwarzanie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym warunków do 
rozwoju zdolności, zainteresowań, talentów.
8. Zapobieganie patologiom społecznym (bezrobocie, ubóstwo, 
uzależnienia, przemoc, wyuczona bezradność).
9. Kształtowanie postaw obywatelskich oraz świadomego uczestnictwa w 
życiu publicznym.
10. Dbałość o dziedzictwo kultury lokalnej, narodowej i europejskiej. 
11. Podejmowanie działań promujących Lubelszczyznę.
12. Szerzenie świadomości europejskiej oraz rozwijanie współpracy 
międzynarodowej.
13. Promocję i organizację wolontariatu. 
14. Współpraca z instytucjami sektora rządowego, pozarządowego, 
biznesem, organizacjami kościelnymi, mediami oraz osobami fizycznymi w 
kraju i za granicą.  
15. Prowadzanie działań charytatywnych, z których dochód będzie 
przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
16. Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, wizyt studyjnych, 
doskonalenia personalnego i zawodowego dla osób fizycznych i prawnych.
17. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i 
prawnym. 
18. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie 
celów Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Sposób realizacji celów statutowych:
• organizujemy konkretne działania na rzecz dzieci i młodzieży, oparte na 
świadomej i celowej pracy wychowawczej:
o korepetycje z psychowsparciem (program: Głowa do Góry!)
o wyjazdy wakacyjne i śródroczne (Kolonie dla Młodzieży, kolonie na 
Dzieci, Weekendy Przetrwania do Lata)
o półkolonie letnie i zimowe: Dookoła Świata z Fundacją Rozwiń Skrzydła
o animacje edukacyjne realizowane w szkołach i przedszkolach 
wspierające edukację kulturową i międzykulturową, patriotyczną, 
techniczną, ekologiczną, społeczną
o bawialnia edukacyjna Pokój Dziecięcy
• dostarczamy wiedzę oraz wzmacniamy umiejętności rodziców i 
wychowawców, by stawiali się coraz bardziej świadomym Dorosłym 
poprzez
o newsletter: listy do rodziców 
o newsletter: listy do wychowawców
o szkolenia, warsztaty, wykłady
o konsultacje dla rodziców
• budujemy społeczność ludzi, którym bliska jest misja i wizja Fundacji 
Rozwiń Skrzydła oraz chcących ją wspierać słowem, czynem i groszem
o grupa Owocowa na FB (a w niej m.in. cotygodniowe Pogadanki o Miłości 
– video)
o prowadzenie działań promujących naszą misję w mediach 
społecznościowych, przestrzeni miejskiej, udział w eventach, 
konferencjach, akcjach społecznych
o prowadzenie działań fundraisingowych (m.in. 1% podatku, rejestrowane 
zbiórki publiczne do puszek i skarbon, loterie fantowe, programy darowizn 
od osób indywidualnych oraz prawnych, granty).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2021 Fundacja Rozwiń Skrzydła zrealizowała następujące działania (stacjonarnie, online, hybrydowo, stosując się do 
obowiązujących wytycznych i obostrzeń sanitarnych spowodowanych epidemią COVID-19):
1) wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży – półkolonie letnie i zimowe, w tym w ramach programu “Lato w Mieście 
2021”, kolonie dla dzieci w Biskupinie, kolonie dla młodzieży w Jantarze nad Morzem Bałtyckim (łącznie zapewniliśmy miejsca 
dla 202 uczestników w wieku 6-17 lat).
2) warsztaty, animacje i imprezy animowane dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach - zrealizowaliśmy 37 
warsztatów i animacji w 16 placówkach w Lublinie, w których wzięło udział 710 dzieci. W ramach działań edukacyjno-
animacyjnych zrealizowaliśmy również projekt „RozkręćMY dobro dla Matki Ziemi”, poświęcony tematyce recyklingu. W 
projekcie wzięło udział ponad 450 przedszkolaków z 10 lubelskich placówek. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu 
,,30 grantów na 30 lat bp w Polsce - w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, 
energia, recycling."
3) konsultacje pedagogiczne dla dorosłych i młodzieży – przeprowadziliśmy ponad 900 godzin konsultacji dla 84 osób.
4) Warsztaty Dobrej Relacji z Dzieckiem dla Rodziców poziom 1 – dwie edycje szkolenia, dzięki udziałowi w warsztatach 21 
rodziców i wychowawców podniosło kompetencje osobiste i wychowawcze.
5) Głowa do Góry! – program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wraz z korepetycjami dla dzieci i młodzieży. W 2021 
roku z program skorzystało 18 dzieci. Ilość 90-minutowych spotkań: 330, co równa się 495 godzinom wsparcia.
6) Pogadanki o Miłości – spotkania online z pedagog Anną Malec, wzmacniające relację, stanowiące wykładnię wartości, 
koncepcji człowieka i wychowania Fundacji Rozwiń Skrzydła. Wyemitowaliśmy 29 Pogadanek.
7) Listy do Rodziców – listy pedagog Anny Malec wysyłane drogą mailową do rodziców, poświęcone tematyce wychowania w 
koncepcji Dobrej Relacji. Ilość listów: 43, ilość adresatów: 847.
8) Listy do Wychowawców – listy pedagog Anny Malec oraz Zespołu Wychowawców FRS wysyłane drogą mailową do 
nauczycieli i wychowawców, poświęcone tematyce wychowania w koncepcji Dobrej Relacji. Ilość listów: 51, ilość adresatów: 
382.
9) Spotkania dla Młodzieży Wolontariat – spotkania Wychowawców Fundacji Rozwiń Skrzydła z grupą młodzieży, uczestniczącej 
w działaniach fundacji, mające na celu integrację i dobrą zabawę, działania wolontariackie, wzmocnienie umiejętności 
adekwatnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, szczególnie w sytuacjach szkolnych, wzmacnianie mocnych 
stron, talentów, pasji, kształtowanie poczucia własnej wartości i sprawczości, zwieńczone wyjazdem młodzieżowym „Weekend 
Przetrwania do Lata”, w którym wzięło udział 17 młodzieży.
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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

2731

36

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

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

Prowadzenie specjalistycznych form wsparcia 
pedagogicznego i psychologicznego dla 
rodziców/opiekunów prawnych (szkolenia, 
warsztaty, wykłady, konsultacje, terapia i 
psychoterapia). Realizowaliśmy spotkania 
indywidualne i grupowe dla rodziców, 
opiekunów prawnych, młodych dorosłych, aby 
rozwiązać konkretną sytuację trudną, uzdrowić 
relacje z dzieckiem, żoną/mężem, własnymi 
rodzicami), świadomie wychowywać i jak 
najpełniej wspierać rozwój swojego dziecka, 
pomóc dziecku odnaleźć siebie, poradzić sobie z 
nową rolą życiową i reorganizacją rodziny, 
nauczyć się jak radzić sobie z kryzysem 
dorastania dziecka (np. trudności w relacjach, 
potrzeba autonomii, zaburzenia zachowani i 
emocji, uzależnienia, lęki społeczne, samotność, 
izolacja w grupie).

85.60 Z 0,00 zł

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

Prowadzenie działań psychoprofilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży (w tym organizację wsparcia 
psychologicznego i pedagogicznego, grup 
terapeutycznych, pomocy w nauce). W ramach 
działań psychoprofilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży realizowaliśmy Spotkania dla 
Młodzieży Wolontariat – spotkania 
Wychowawców Fundacji Rozwiń Skrzydła z 
grupą młodzieży, uczestniczącej w działaniach 
fundacji, m.in. koloniach młodzieżowych, 
mające na celu integrację i dobrą zabawę, 
działania wolontarystyczne, wzmocnienie 
umiejętności adekwatnego radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, stresowych, szczególnie w 
sytuacjach szkolnych, wzmacnianie mocnych 
stron, talentów, pasji, kształtowanie poczucia 
własnej wartości i sprawczości, zwieńczone 
wyjazdem młodzieżowym „Weekend 
Przetrwania do Lata”, w którym wzięło udział 17 
młodzieży.

88.99 Z 4 675,34 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) 356 168,71 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Prowadzenie specjalistycznych form 
wsparcia pedagogicznego i 
psychologicznego dla rodziców/opiekunów 
prawnych (szkolenia, warsztaty, wykłady, 
konsultacje, terapia i psychoterapia). 
Realizowaliśmy spotkania indywidualne i 
grupowe dla rodziców, opiekunów 
prawnych, młodych dorosłych, aby 
rozwiązać konkretną sytuację trudną, 
uzdrowić relacje z dzieckiem, żoną/mężem, 
własnymi rodzicami), świadomie 
wychowywać i jak najpełniej wspierać 
rozwój swojego dziecka, pomóc dziecku 
odnaleźć siebie, poradzić sobie z nową rolą 
życiową i reorganizacją rodziny, nauczyć się 
jak radzić sobie z kryzysem dorastania 
dziecka (np. trudności w relacjach, potrzeba 
autonomii, zaburzenia zachowani i emocji, 
uzależnienia, lęki społeczne, samotność, 
izolacja w grupie).

85.60 Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku zimowego i 
letniego dla dzieci i młodzieży (kolonie, 
półkolonie, obozy młodzieżowe). 
Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i 
młodzieży – półkolonie letnie i zimowe w 
tym w ramach programu „Lato w Mieście 
2021”, kolonie dla dzieci w Biskupinie, 
kolonie dla młodzieży w Jantarze nad 
Morzem Bałtyckim (łącznie zapewniliśmy 
miejsca dla 202 uczestników w wieku 6-17 
lat). Wypoczynek realizowany jest przez 
Wychowawców naszej fundacji od 
momentu przygotowania autorskiego 
programu po realizację i ewaluację.

85.60 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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4 087,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 15 000,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29 434,01 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 312 026,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 14 708,70 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 25 346,51 zł

2.4. Z innych źródeł 311 734,70 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 587,84 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 675,34 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

15 000,00 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:

10 839,00 zł

5 422,00 zł

0,00 zł

9 085,51 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -14 461,11 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 356 133,34 zł 4 675,34 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

29 434,01 zł 4 675,34 zł

326 487,11 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,61 zł

210,61 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie działań psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży (w tym organizację wsparcia 
psychologicznego i pedagogicznego, grup terapeutycznych, pomocy w nauce). W ramach działań 
psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży realizowaliśmy Spotkania dla Młodzieży Wolontariat 
– spotkania Wychowawców Fundacji Rozwiń Skrzydła z grupą młodzieży, uczestniczącej w 
działaniach fundacji, m.in. koloniach młodzieżowych, mające na celu integrację i dobrą zabawę, 
działania wolontarystyczne, wzmocnienie umiejętności adekwatnego radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, stresowych, szczególnie w sytuacjach szkolnych, wzmacnianie mocnych stron, talentów, 
pasji, kształtowanie poczucia własnej wartości i sprawczości, zwieńczone wyjazdem 
młodzieżowym „Weekend Przetrwania do Lata”, w którym wzięło udział 17 młodzieży.

4 675,34 zł

1 Prowadzenie wsparcia psychopedagogicznego oraz edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-
18 lat

4 675,34 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 8



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)

2 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)

2,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

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

3,00 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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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 115 447,38 zł

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

115 447,38 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)

1 592,60 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)  

1 608,85 zł

6 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)

2 osób

w 
tym:

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

2 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

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

74 574,47 zł

74 574,47 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 40 872,91 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 99 151,32 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 16 296,06 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

4 382,50 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 pobranymi 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 Półkolonie z Fundacją 
Rozwiń Skrzydła Wakacje 
2021

Głównym celem zadania było 
zapewnienie atrakcyjnej formy 
wypoczynku letniego poprzez 
organizację trzech turnusów 
półkolonii o tematyce 
sportowo-podróżniczej dla 108 
dzieci uczących 
się/zamieszkujących na terenie 
Miasta Lublin do 31.07.2021 r.

Gmina Lublin 10 000,00 zł

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

0,00 zł

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

2 800,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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
Kamil Kanadys

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

2022-10-14
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