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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. SZOPIENICKA Nr domu 77 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-431 Poczta KATOWICE Nr telefonu 322080321

Nr faksu 322080321 E-mail biuro@niebieskieserce.pl Strona www www.niebieskieserce.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-07-20

2019-12-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36782728700000 6. Numer KRS 0000677475

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

Artur Długaj Członek Zarządu TAK

Ksymena Gluch Członek Zarządu TAK

Agnieszka Sudoł 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

Andrzej Olszewski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Zyta Olszewska Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Maciej Olszewski Sekretarz Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA NIEBIESKIE SERCE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji jest wszechstronna działalność w zakresie ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej 
inwalidów, kultury fizycznej i sportu, oświaty oraz dobroczynności 
nakierowana zarówno na pomoc materialną (w tym finansową i rzeczową) 
skierowaną, w szczególności, do osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
zdrowotnej, życiowej lub materialnej, zwłaszcza dzieci, emerytów i 
rencistów oraz rodzin wielodzietnych, a także osób niepełnosprawnych, 
jak i inne formy wsparcia ochrony zdrowia oraz ratowania życia poprzez 
organizowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze zdrowotnym, 
sportowym, edukacyjnym, oświatowym oraz charytatywnym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• Wspomaganie oraz organizację inicjatyw mających na celu podnoszenie 
poziomu ochrony zdrowia, w szczególności za pośrednictwem poszerzenia 
dostępności do najnowszych osiągnięć w dziedzinie farmakologii;
• Wspierania nauki i edukacji w zakresie ochrony zdrowia, zwłaszcza 
poprzez rozwój świadomości pacjentów co do prawidłowego i skutecznego 
prowadzenia kuracji farmakologicznych, ale również poprzez fundowanie 
grantów na badania farmakologiczne, organizacje staży w zagranicznych 
ośrodkach farmakologicznych, wspieranie czynnego uczestnictwa w 
konferencjach naukowych dotyczących dziedziny farmakologii;
• Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów krajowych i 
zagranicznych oraz prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie 
ochrony zdrowia, dotyczących wykorzystania najnowszych osiągnięć w 
dziedzinie farmakologii;
• Pomoc finansową i rzeczową dla osób fizycznych znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w tym w szczególności dzieci, 
osób niezamożnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, osób  
wymagających opieki, rodzin wielodzietnych i osób samotnie 
wychowujących dzieci, zwłaszcza poprzez finansowanie w całości lub w 
części zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych;
• Wspieranie finansowe i rzeczowe działań instytucji prowadzących domy 
dziecka, domy dziennej opieki nad seniorami, hospicja, ośrodki 
rehabilitacyjne, szpitale, zwłaszcza poprzez finansowanie w całości lub w 
części zakupu produktów leczniczych i materiałów medycznych;
• Fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży 
oraz pozostałych osób mogących skorzystać na podnoszeniu swojego 
wykształcenia, i doświadczenia zawodowego;  
• Propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z pomocą 
charytatywną, w szczególności poprzez publikacje oraz organizowanie 
szkoleń i konferencji dla podmiotów prowadzących działania skierowane 
do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
Realizacja celów statutowych w sposób opisany  powyżej może 
następować zarówno poprzez podejmowanie przez Fundację stosownych 
działań bezpośrednio, w tym poprzez udzielanie wsparcia uprawnionym 
osobom fizycznym w postaci przekazywania na ich rzecz nieodpłatnych 
świadczeń lub darowizny pieniężnych i rzeczowych, jak i w sposób 
pośredni poprzez udzielanie wsparcia materialnego (w tym w postaci 
darowizn) organizacjom pozarządowym oraz państwowym i 
samorządowym jednostkom organizacyjnym, których celem statutowym 
lub przedmiotem działalności jest ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 
rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów, kultura fizyczna i sport, 
oświaty oraz dobroczynności.
Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi odpłatną i 
nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Fundacja może prowadzić 
działalność gospodarczą, która ma charakter dodatkowy w stosunku do 
działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

16

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W roku obrotowym 2019 do najważniejszych działań Fundacji w ramach działalności statutowej zaliczyć należy:

• Zakończenie 3 edycji projektu „Rodzina Zdrowia Dzieciom”, dzięki któremu sfinansowaliśmy remont dachu budynku Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie, ul. Chopina 19, 43-600 Jaworzno, na 
łączną kwotę 18 590,99 PLN. 
• Przekazanie darowizny rzeczowej o wartości 20 594,76 PLN na rzecz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne 3, 16-060 Zabłudów,  w ramach 4 edycji projektu 
„Rodzina Zdrowia Dzieciom”. 
• Przekazanie darowizny finansowej na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu 
Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka w wysokości 2 000,00 PLN.
• Zakończenie zbiórki publicznej nr 2019/132/OR Zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.01.2019r. 
Zbiórka pod hasłem „Pomóż nam pomagać Oresiowi” została zorganizowana w celu zebrania funduszy na sfinansowanie 
zabiegów rehabilitacyjnych dla podopiecznego Fundacji. Przekazano: 6 222,55 PLN (kwota pomniejszona o część kosztów 
poniesionych w celu organizacji zbiórki). 
• Udział w wydarzeniu XXI Forum Farmaceutyczne w dniu 15.03.2019 r. celem promocji Fundacji oraz nawiązania kontaktów 
umożliwiających rozwój prowadzonej działalności. 
• Organizacja akcji informacyjno- promującej „Dzień Dziecka 2019” celem propagowania postawy dobroczynności w 
najbliższym otoczeniu Organizacji połączonej ze zbiórką funduszy na rzecz podopiecznych Fundacji. 
• Rozpoczęcie akcji „Ząbki za Zakrętki”, której celem jest zbiórka plastikowych nakrętek oraz pozyskanie funduszy ze sprzedaży 
zgromadzonego surowca. Zebrane środki zostaną przekazane na sfinansowanie zabiegu wstawienia implantów 
stomatologicznych jednej z podopiecznych Fundacji. 
• Zakończenie 4 edycji projektu „Rodzina Zdrowia Dzieciom”, w ramach której Fundacja przeznaczy darowiznę pieniężną w 
kwocie 21 926,35 PLN  na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4, 43-430 
Skoczów, Międzyświeć. Realizacja projektu przewidziana została na rok 2020r. 
• Organizacja licytacji charytatywnej celem pozyskania środków na nieodpłatną działalność Fundacji. Licytacja odbyła się w dniu 
15.11.2019r. w Hotelu Arłamów, Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.
Dochód z licytacji w kwocie 907,44 PLN został przeznaczony na wsparcie świątecznej akcji charytatywnej „Świąteczna paczka  
dla mamy i dzieciaczka” na rzecz podopiecznych Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gliwicach, 41-103 
Gliwice, ul. Władysława Sikorskiego 134.
• Organizacja wydarzenia „Warsztaty Bożonarodzeniowe z Fundacją Niebieskie Serce ”, które polegały na tworzeniu ozdób 
świątecznych. Miały na celu integrację rodzin, w związku z prowadzoną przez Fundację działalnością edukacyjną. Udział w 
warsztatach, przeznaczony był dla dzieci pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej Farmacol. Spotkanie odbyło się 
14.12.2019r. na terenie budynku biurowca Grupy Kapitałowej Farmacol, w którym mieści się siedziba Fundacji.
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób fizycznych 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub 
materialnej, w tym w szczególności dzieci, osób 
niezamożnych, bezdomnych, 
niepełnosprawnych, osób wymagających opieki, 
rodzin wielodzietnych i osób samotnie 
wychowujących dzieci, zwłaszcza poprzez 
finansowanie w całości lub w części zakupu 
produktów leczniczych i materiałów 
medycznych. Wspieranie finansowe i rzeczowe 
działań instytucji prowadzących domy dziecka, 
domy dziennej opieki nad seniorami, hospicja, 
ośrodki rehabilitacyjne, szpitale, zwłaszcza 
poprzez finansowanie w całości lub w części 
zakupu produktów leczniczych i materiałów 
medycznych.

88.10.Z 0,00 zł

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

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane 
głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań.  
Działalność w zakresie ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i 
społecznej inwalidów, kultury fizycznej i sportu, 
oświaty oraz dobroczynności nakierowana 
zarówno na pomoc materialną (w tym finansową 
i rzeczową) skierowaną, w szczególności, do 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
zdrowotnej, życiowej lub materialnej, zwłaszcza 
dzieci, emerytów i rencistów oraz rodzin 
wielodzietnych, a także osób 
niepełnosprawnych, jak i inne formy wsparcia 
ochrony zdrowia oraz ratowania życia poprzez 
organizowanie i wspieranie przedsięwzięć o 
charakterze zdrowotnym, sportowym, 
edukacyjnym, oświatowym oraz charytatywnym.

85.59.B 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

Druk: NIW-CRSO 4



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) 139 426,51 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 134 103,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 750,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 706,46 zł

e) pozostałe przychody 2 866,75 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 charytatywnej

Sprzedaż detaliczna dowolnych towarów w 
dowolny sposób. Organizacja licytacji 
charytatywnej, z której dochód został 
przeznaczony na realizację celów 
statutowych Fundacji, m.in.: działalność w 
zakresie ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, rehabilitacji zawodowej i 
społecznej inwalidów, kultury fizycznej i 
sportu, oświaty oraz dobroczynności 
nakierowana zarówno na pomoc materialną 
(w tym finansową i rzeczową) skierowaną, 
w szczególności, do osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji zdrowotnej, życiowej lub 
materialnej, zwłaszcza dzieci, emerytów i 
rencistów oraz rodzin wielodzietnych, a 
także osób niepełnosprawnych, jak i inne 
formy wsparcia ochrony zdrowia oraz 
ratowania życia poprzez organizowanie i 
wspieranie przedsięwzięć o charakterze 
zdrowotnym, sportowym, edukacyjnym, 
oświatowym oraz charytatywnym.

47.99.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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 135 853,30 zł

2.4. Z innych źródeł 3 573,21 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 0,00 zł

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

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: 106 237,11 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

105 394,55 zł 0,00 zł

842,56 zł 0,00 zł

0,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

125 197,54 zł

10 655,76 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 28 708,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 907,44 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.

Druk: NIW-CRSO 7



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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 12 600,00 zł

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

12 600,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

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

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 12 600,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 12 600,00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Artur Długaj
Ksymena Gluch
Agnieszka Sudoł

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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