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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-05-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PSZCZYNA

Powiat PSZCZYŃSKI

Ulica DWORCOWA Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość PIASEK Kod pocztowy 43-211 Poczta PIASEK Nr telefonu 322105215

Nr faksu E-mail biuro@cefpolska.pl Strona www www.cefpolska.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27179594300000 6. Numer KRS 0000178591

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

Robert Pielacha Prezes Fundacji TAK

Jarosław Korczak Skarbnik TAK

Elżbieta Korczak Członek Zarządu TAK

Danuta Śniegoń Członek Zarządu TAK

Alicja Krystoń Członek Zarządu TAK

Lilianna Groth 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

Krzysztof Rakowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jolanta Walica Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Rozwój nauki oraz propagowanie chrześcijańskiego etosu pracy.
2.Działalność oświatowa i wychowawcza.
3.Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki.
4.Opieka i pomoc społeczna.
5.Skupianie wokół idei Fundacji nauczycieli, pisarzy, tłumaczy, twórców i  
artystów w
kraju i za granicą.
6.Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i  
Kościołami w
szczególności ze Społecznością Ewangelizacji Dzieci w rozwoju ruchu  
wydawniczego,
piśmiennictwa polskiego oraz zagranicznego i tłumaczeń literatury.
7.Działalnosc dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci.
8.Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć misyjnych w kraju i za  
granicą.
9.Organizowanie i prowadzenie programów szkoleniowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.Organizowanie i prowadzenie ośrodków dystrybucji literatury  
chrześcijańskiej oraz
materiałów pomocniczych dla osób prowadzących działalność  
ewangelizacyjną wśród
dzieci.
2.Organizowanie i organizowanie kursów, wykładów, prelekcji, szkoleń,  
konferencji,
zjazdów, kongresów, ewangelizacji, wystaw, kiermaszy, obozów dla dzieci, 
zimowisk,
klubów, kolonii, instytutów szkoleniowych i innej działalności oświatowej.
3.Organizowanie współpracy i wspieranie działalności wyznań  
chrześcijańskich,
środowisk, zborów i innych instytucji chrześcijańskich.

4.Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej.
5.Organizowanie i prowadzenie służby charytatywnej i dobroczynnej.
6.Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie  
objętym celami
Fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z instytutami,  
organizacjami,
fundacjami oraz Kościołami wykazującymi zainteresowanie celami  
Fundacji.

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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Obozy dla dzieci i młodzieży
● Obóz dla dzieci w Ustce
● Obozy dla dzieci w Wiśle, 
● Obóz dla dzieci i młodzieży w Zamościu
Kluby dla dzieci i młodzieży Kluby 5 Dni (K5D)
To projekt Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowany w różnych 
miejscach Polski, oparty na zaangażowaniu lokalnych grup. Poprzez K5D chcemy docierać do dzieci bezpośrednio na ulicy, 
placach zabaw, itp. Program edukacyjno − biblijno − sportowy  tych zajęc sprzyja budowaniu i kształtowaniu charakteru, 
życiowych umiejętności, edukacyjnych  ambicji, wspiera moralne i etyczne postawy w oparciu o chrześcijańskie wartości. 
Pragniemy tez uczyć  tolerancji kulturowej i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Program odbywał się głównie w  
następujących miejscach w Polsce:

- Warszawa,
− okolice Tychów, Mikołowa, Łazisk Górnych,
-okolice Radomia,
-okolice Turku,
-okolice Pszczyny, Bielsko-Białej, Brzegu, Kalisza itd.
Ponadto K5D organizowane były w innych miejscach w całym kraju przez wolontariuszy Fundacji.
projekcie wzięło udział ponad 1000 dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kluby Dobrej Nowiny

To projekt Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci skierowany do dzieci, realizowany w różnych  miejscach Polski, oparty na 
zaangażowaniu lokalnych grup. Poprzez program edukacyjno − biblijno −  sportowy pragniemy budować i kształtować życiowe 
umiejętności, charakter, edukacyjne ambicje,  wspierać moralne i etyczne postawy oparte na autorytecie chrześcijańskich 
wartości. Chcemy tez uczyć  tolerancji kulturowej i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Program odbywa się we współpracy z  
kościołami chrześcijańskimi na terenie całego kraju. Projekt ten realizowany jest głównie przez  wolontariuszy Fundacji.

SPOTKANIA DLA DZIECI I RODZICÓW - poprzez klocki LEGO (250,000 klocków) w Pszczynie i Bielsko-Białej.

Szkolenia i seminaria
Kurs szkoleniowy dla liderów nastolatków - Piasek koło Pszczyny, Toruń. Szkolenie dla instruktorów nauczycieli - Rumunia 
(Sibin).

Konferencje i warsztaty
Konferencje Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci organizowane są głównie w celu  rozpowszechnienia idei Fundacji, 
poradnictwa rodzinnego i w ramach rozwoju kwalifikacji nauczycielskich wolontariuszy Fundacji, którzy zajmują się pracą z 
młodym pokoleniem.
Naszym zadaniem jest wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu i  odbudowywaniu więzi 
rodzinnych oraz w spełnianiu podstawowych funkcji społecznych. Konferencja odbyła się w Piasku pt.: Pokolenie Z.

Działalność wydawnicza

Materiały dla dzieci i nauczycieli
 W roku 2018 Fundacja rozpowszechniła we współpracy z kościołami i  organizacjami chrześcijańskimi 20,000 egzemplarzy 
książeczek, które są odpowiedzią na duchowe  potrzeby dzieci w Polsce.
Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci poprzez Wydawnictwo CEF Press przygotowała i wydała w  2018 roku następujące 
materiały dla dzieci i nauczycieli:

Nawróceni - wznowienie
Małe dzieci mogą poznawać Boga przez Jego cuda. 
Żołnierz chrześcijański

Strona internetowa dla dzieci, www.klubodkywcy.com
klubodkrywcy.com to strona internetowa, dzięki której dzieci mogą zapoznawać się z treścią Pisma  Świętego i uczyć się, jak 
stosować je w swoim życiu. Mogą korzystać z gier dostępnych na stronie  internetowej, a nawet korespondować ze specjalnie 
przygotowanymi do tego osobami.
Polecając naszą interaktywną stronę internetową, chcemy służyć pomocą rodzicom i dzieciom w bezpiecznym podróżowaniu w 
sieci internetowej. Nalegamy, aby dzieci wraz z rodzicami sprawdzały  informacje na każdej stronie internetowej, zanim na nie 
wejdą. Zachęcamy rodziców, aby uprzedzili  swoje dzieci o zakazie podawania prywatnych informacji (adres, numer telefonu, e-
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5600

56

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizowanie kursów, wykładów, prelekcji, 
szkoleń, konferencji, zjazdów, kongresów, 
ewangelizacji, wystaw, kiermaszy, obozów dla 
dzieci, zimowisk, klubów, kolonii, instytutów 
szkoleniowych i innej działalności oświatowej. 
Organizowanie współpracy i wspieranie 
działalności wyznań chrześcijańskich, środowisk, 
zborów i innych instytucji chrześcijańskich
(Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych). Konferencje dla dzieci. 
Kluby dla dzieci i młodzieży
Kluby 5 Dni
To projekt Fundacji Społeczności Ewangelizacji 
Dzieci skierowany do dzieci, młodzieży i 
dorosłych, realizowany w różnych miejscach 
Polski, oparty na zaangażowaniu lokalnych grup. 
Poprzez K5D chcemy docierać do dzieci 
bezpośrednio na ulicy, placach zabaw, itp. 
Program edukacyjno − biblijno − sportowy tych 
zajęć sprzyja budowaniu i kształtowaniu 
charakteru, życiowych umiejętności, 
edukacyjnych ambicji, wspiera moralne i etyczne 
postawy w oparciu o chrześcijańskie wartości.

94.99.Z 13 000,00 zł

2

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

Organizowanie i prowadzenie ośrodków 
dystrybucji literatury chrześcijańskiej oraz 
materiałów pomocniczych dla osób 
prowadzących działalność ewangelizacyjną 
wśród  dzieci (Pozostała pomoc  społeczna bez  
zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana).

Warsztaty Fundacji
Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci organizowane są  głównie w 
celu rozpowszechnienia idei Fundacji, 
poradnictwa rodzinnego i w ramach rozwoju 
kwalifikacji nauczycielskich wolontariuszy 
Fundacji, którzy zajmują się pracą  z młodym 
pokoleniem.  Naszym zadaniem jest wspieranie 
rodzin w prawidłowym  funkcjonowaniu 
społecznym, tworzeniu 
i odbudowywaniu więzi  rodzinnych oraz w 
spełnianiu  podstawowych funkcji społecznych.

Strona internetowa dla dzieci,
www.klubodkywcy.com klubodkrywcy.com to 
strona internetowa dzięki której dzieci  mogą 
zapoznawać się z  treścią Pisma Świętego i  uczyć 
się, jak stosować je w swoim życiu. Mogą  
korzystać z gier dostępnych na stronie 
internetowej, a nawet korespondować ze 
specjalnie przygotowanymi do tego osobami.
Polecając naszą  interaktywną stronę  
internetową, chcemy  służyć pomocą  rodzicom i 
dzieciom w bezpiecznym podróżowaniu w sieci 
internetowej.
Nalegamy, aby dzieci wraz z rodzicami 
sprawdzały zawartość  stron.

88.99.Z 2 307,60 zł
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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

4.1. 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 wypoczynek dzieci i młodzieży

Działalność  organizatorów turystyki. 
Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży z 
różnych  środowisk i regionów  Polski. 
Wszystkie formy działalności Fundacji 
opierały się na  zaangażowaniu  
wolontariuszy. Wolontariusze Fundacji 
mieszkają na terenie całego kraju, pochodzą 
 z takich miejsc jak: Warszawa, Wrocław,  
Piasek, Turek, Jastrzębie Zdrój, Pszczyna, 
Dęblin, Żory,  Zabrze, Dąbrowa  Górnicza, 
Koszalin, Radom, Bielsko Biała i  wiele 
innych.

Na obozie korzystano z kursu "Bóg troszczy 
się  o ciebie!". Kurs jest odpowiedzią na 
nasilające się zjawiska  wśród młodych 
osób,  również dzieci, takie jak: sięganie po 
używki,  alkoholizm, narkomania, 
pornografia, przemoc rówieśnicza, 
nienawiść  rasowa, problemy związane z 
upadkiem  instytucji rodziny i inne. 
Zadaniem projektu jest wsparcie nauczycieli 
i duszpasterzy w realizacji programów 
profilaktyki, dostarczając nauczycielom i 
wychowawcom materiałów do pracy z  
dziećmi i młodzieżą, które okazują się  
pomocne poprzez:
● przyjrzenie się  najczęstszym powodom, 
dla których młodzież sięga po używki i 
używa przemocy (są to m.in.:  problemy w 
szkole i problemy osobiste, presja 
rówieśników,  stres, samotność, nuda,  
poczucie braku sensu życia, chęć dobrej  
zabawy i odreagowania);
● uwrażliwienie na  krótkotrwałe i tylko  
pozornie pozytywne działanie używek i  
pornografii ze wskazaniem na ogromne 
szkody, jakie

79.12.Z 4 000,00 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

Druk: NIW-CRSO 6



w 
tym:

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) 340 430,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 261 371,95 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 66 135,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 12 762,30 zł

d) przychody finansowe 160,87 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 110 001,72 zł

0,00 zł

86 769,42 zł

10 470,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w  wyspecjalizowanych sklepach. Organizowanie i 
prowadzenie ośrodków  dystrybucji literatury chrześcijańskiej oraz  materiałów pomocniczych 
dla osób prowadzących działalność ewangelizacyjną  wśród dzieci.
Skupianie wokół idei Fundacji nauczycieli, pisarzy, tłumaczy, twórców i artystów w kraju i  za 
granicą.
Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi  organizacjami i Kościołami w szczególności ze  
Społecznością Ewangelizacji Dzieci w rozwoju ruchu wydawniczego, piśmiennictwa polskiego  
oraz zagranicznego i tłumaczeń literatury. Pozycje Fundacji Społeczności Ewangelizacji  Dzieci 
drukowane są głównie w celu  rozpowszechnienia idei Fundacji, poradnictwa rodzinnego i w 
ramach rozwoju kwalifikacji nauczycielskich wolontariuszy Fundacji, którzy zajmują się praca z 
młodym pokoleniem. Naszym zadaniem jest wspieranie rodzin w prawidłowym 
funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu i odbudowywaniu więzi rodzinnych  oraz w spełnianiu 
podstawowych funkcji  społecznych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 21 307,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 209 120,80 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 253 247,09 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 21 307,60 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: 328 498,79 zł 19 307,60 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

8 124,86 zł 15 307,60 zł

64 373,07 zł 4 000,00 zł

2 005,38 zł

0,00 zł

249 570,48 zł

4 425,00 zł 0,00 zł

1 Reklama drukowana i internetowa 2 000,00 zł

1 Służba w Polsce 4 500,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 zł

12 762,30 złg) z działalności gospodarczej

2 000,00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 761,93 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 10 756,92 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: 

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.

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby 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)

5 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)

4,25 etatów

0 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 10 756,92 zł

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

29 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

4 osób

25 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 145 931,22 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

144 972,22 zł

91 441,67 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

50 807,01 zł

- inne świadczenia 2 723,54 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 959,00 zł

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

145 931,22 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 959,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 144 972,22 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)  

2 348,42 zł

30 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

26 osób

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

49 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 osób

45 osóbb) inne osoby

w 
tym:
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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

2 754,78 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

Łukasz Gruszczyński Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-05-30
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