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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina MIKOŁÓW

Powiat MIKOŁOWSKI

Ulica PSZCZYŃSKA Nr domu 25 Nr lokalu 

Miejscowość MIKOŁÓW Kod pocztowy 43-190 Poczta MIKOŁÓW Nr telefonu 530761071

Nr faksu E-mail sharazin@fundacjastoserc.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-09-18

2013-09-18

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24156722000000 6. Numer KRS 0000353992

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

Sebastian Chmura Prezes Zarządu TAK

Katarzyna Chmura Wiceprezes TAK

Sylwia Harazin 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

Ewelina Bogacz Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej

TAK

Paulina Janaszewska Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

FUNDACJA "STO SERC"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom, 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz 
umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

Zgodnie z paragrafem 10 Statutu , celami Fundacji są:

- pomoc humanitarna,
- działalność charytatywna,
- pomoc społeczna,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,
- ochrona życia i zdrowia,
- działalność sportowa i turystyczna,
- działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
- działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-01 2



W myśl paragrafu 11 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

organizację bezpośrednio lub pośrednio (poprzez wybrane ośrodki) 
zakupu oraz zbiórek środków trwałych, odzieży, żywności, zabawek,
wyprawek szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do 
normalnego i godnego życia dla osób objętych celami Fundacji;

organizowanie struktury i akcji charytatywnych w postaci punktów 
wydawania żywności, odzieży i innych potrzebnych rzeczy;

organizowanie ośrodków rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń i kursów 
różnego typu, przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, 
warsztatów i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, ośrodków 
adopcyjnych, biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, warsztatów 
terapii zajęciowej, poradni dla uzależnionych, świetlic dla dzieci, klubów 
dla młodzieży i dorosłych, noclegowni dla bezdomnych.

fundowanie stypendiów oraz organizowanie imprez kulturalnych i 
sportowych dla osób potrzebujących, celem umożliwienia im rozwoju 
intelektualnego, duchowego i fizycznego;

budowanie i prowadzenie obiektów sportowych i turystycznych dla 
masowego wykorzystania oraz tworzenia programów w tych dziedzinach, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (kolonie, obozy);

prowadzenie działalności mającej na celu pozyskanie ofiarodawców i 
sponsorów dla realizacji celów Fundacji;

pomoc medyczna, zakup sprzętu medycznego i leków;

zakup sprzętu sportowego, organizowanie imprez sportowych, 
turystycznych oraz konkursów;

upowszechnienie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez 
organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży 
i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez
Fundację;

wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym;

organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za 
granicą;

pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub 
chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami 
niepełnosprawnymi umysłowo, jak i z ich rodzin;

ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym 
likwidacji uprzędzeń wobec osób niepełnosprawnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

89

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacja Sto Serc w 2020 r. udzieliła pomocy niefinansowej o wartości 466.166,30 PLN.

- sfinansowanie oraz dofinansowanie do zakupu wózków inwalidzkich, części i akcesoriów do wózków - 5 osobom,
- sfinansowanie oraz dofinansowanie sprzętu i urządzeń do rehabilitacji (łóżka, roweru do rehabilitacji kończyn, atlasu, fotelika, 
drabinki), materacy przeciwodleżynowych, urządzeń do jonizacji, podnośnika do wanny, drążka treningowego, poduszki 
specjalistycznej, doposażenie mieszkania do niepełnosprawności, roweru, pełzaka dziecięcego, kuli łokciowej, stabilizatora, 
pionizatora, poduszki rozgrzewającej, urządzenia logopedycznego, wkładki do uszu  wraz z łącznikiem, dofinansowanie do 
ortezy, urządzenia Baffim, oprogramowania do komunikacji - 23 osobom,
- sfinansowanie zakupu artykułów medycznych, artykułów higienicznych, artykułów sanitarnych, artykułów kosztowych - 42 
osobom,
- sfinansowanie zakupu artykułów biurowych, czesnego za szkołę, laptopów, poduszki oraz słuchawek do laptopa, drukarki wraz 
z wyposażeniem, kamerek dla uczniów, lekcji języka angielskiego, zajęć tanecznych, fletu, książek, zabawek, dofinansowanie do 
zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - 8 osobom,  
- sfinansowanie zakupu obuwia ortopedycznego, okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych - 10 osobom,
- sfinansowanie opłaty logistycznej, kosztów zakupu paliwa, biletów PKP, biletów do kina, usługi hotelowej - 9 osobom,
- sfinansowanie zakupu obuwia, ubrań, odzieży zimowej, butów do jazdy konnej, obuwia na basen, usługi cateringowej, 
obiadów - 9 osobom,
- sfinansowanie zakupu artykułów spożywczych - w tym bezglutenowych, leków, szczepionki - 7 osobom,
- sfinansowanie oraz dofinansowanie leczenia w ośrodkach rehabilitacyjnych, turnusach i obozach terapeutycznych, szpitalach, 
fizjoterapii, rehabilitacji specjalistycznych, zajęć logopedycznych, terapii 
neurologicznej/medycznej/Tomatisa/neurologopedycznej/logopedycznej/chemicznej, konsultacji lekarskich (psychologiczna, 
genetyczna, stomatologiczna) , usług medycznych, masaży leczniczych, badań laboratoryjnych/RTG/okulistycznych, usług 
ortodontycznych, usług specjalistycznych opiekuńczych - 44 osobom.

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

organizowanie pomocy finansowych dla osób 
chorych, ubogich, jak tez pomocy rzeczowej i 
materialnej dla osób ubogich, 
niepełnosprawnych, chorych poprzez rożne 
formy wsparcia. Finansowanie i dofinansowanie 
turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych 
fundacji, zakupu sprzętu specjalistycznego, 
rehabilitacyjnego, organizowanie pomocy dla 
innych dzieci, organizowanie pośrednio lub 
bezpośrednio zakupu oraz zbiórek środków 
trwałych, odzieży, żywności, zabawek, pomocy 
szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy 
niezbędnych do normalnego i godnego życia dla 
osób objętych celami fundacji, organizowanie 
struktury i akcji charytatywnych w postaci 
punktów wydawania żywności, odzieży i innych 
potrzebnych rzeczy. Organizowanie ośrodków 
rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń i kursów 
przygotowujących do podjęcia pracy 
zawodowej, przedszkolnej, warsztatów i świetlic 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży, 
ośrodków adopcyjnych, biur pracy, poradni 
rodzinnych, psychoterapii, warsztatów, 
zajęciowej poradni dla uzależnionych, świetlic 
dla dzieci, klubów dla młodzieży i dorosłych.

94.99.Z 95 888,64 zł

2 działalność charytatywnej

organizowanie bezpośrednio lub pośrednio 
(poprzez wybrane ośrodki) zakup oraz zbiórek 
środków trwałych, odzieży, żywności, zabawek, 
pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych 
rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego 
życia dla osób objętych celem Fundacji, 
organizowanie struktury i akcji charytatywnych 
w postaci punktów wydawania żywności, 
odzieży i innych potrzebnych rzeczy, 
organizowanie ośrodków rodziny i dziecka, 
stołówek, szkoleń i kursów rożnego typu, 
przygotowujących do podjęcia pracy 
zawodowej, przedszkoli, warsztatów i świetlic 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży, 
ośrodków adopcyjnych, biur pracy, poradni 
rodzinnych, psychoterapii, warsztatów terapii 
zajęciowej, poradni dla uzależnionych, świetlic 
dla dzieci, klubów dla młodzieży i dorosłych, 
noclegowni dla różnego typu bezrobotnych, 
organizowanie, finansowanie stypendiów oraz 
organizowanie imprez kulturowych i sportowych 
dla osób potrzebujących celem umożliwienia im 
rozwoju intelektualnego, duchowego i 
fizycznego, budowanie i prowadzenie obiektów 
sportowych i turystycznych dla masowego 
wykorzystania oraz tworzenie programów w 
tych dziedzinach ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży (kolonie, 
obozy itp.), prowadzenie działalności mającej na 
celu pozyskanie ofiarodawców i sponsorów dla 
realizacji celów Fundacji.

88.99.Z 143 832,95 zł
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469 263,14 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 375 180,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 371 533,88 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 3 013,40 zł

d) przychody finansowe 633,48 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

4.1. 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

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

1 47.91.Z

FUNDACJA STO SERC PROWADZIŁA W OKRESIE OD 01-01-2020 ROKU DO 29-02-2020 ROKU 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ROZMIARACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI JEJ CELÓW 
STATUTOWYCH. FUNDACJA DOKONYWAŁA W WYŻEJ WYMIENIONYM OKRESIE SPRZEDAŻY 
KALENDARZY. W OFERCIE BYŁY KALENDARZE KSIĄŻKOWE W TWARDEJ OPRAWIE, 
KALENDARZE STOJĄCE NA BIURO, JAK I RÓWNIEŻ KALENDARZE ŚCIENNE TRÓJDZIELNE, NA 
KTÓRYCH  UMIESZCZONO ZDJĘCIA PODOPIECZNYCH. WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRYCH 
WIZERUNEK ZOSTAŁ UMIESZCZONY NA KALENDARZU SKORZYSTALI Z POMOCY FUNDACJI.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 894 081,82 zł

2.4. Z innych źródeł 11 835,80 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 239 721,59 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 Zakup sprzętu 54 758,06 zł

2 Rehabilitacja 96 752,05 zł

3 Leki i artykuły medyczne 61 354,74 zł

4 Leczenia, badania, pozostałe 26 856,74 zł

1 Artykuły medyczne 9 608,93 zł

2 Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego 9 415,00 zł

3 Turnus rehabilitacyjny 9 410,00 zł

4 Pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym 8 440,00 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

649 207,11 zł

189 539,51 zł

52 321,80 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)

3 013,40 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 905 367,58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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: 1 096 998,16 zł 239 721,59 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

466 166,30 zł 239 721,59 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

157 054,19 zł

473 777,67 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 35 383,58 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

35 383,58 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

52 854,69 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)

9 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)

8,50 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)

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 365 275,18 zł

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

365 275,18 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)

1 521,88 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)  

2 536,69 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  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)

15 osób

w 
tym:

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

15 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

359 491,18 zł

359 491,18 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 5 784,00 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 365 275,18 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

6 042,94 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

6 852,48 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

SYLWIA HARAZIN Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-01
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