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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2020-09-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. SOSNOWIEC

Powiat M. SOSNOWIEC

Ulica MODRZEJOWSKA Nr domu 20 Nr lokalu -

Miejscowość SOSNOWIEC Kod pocztowy 41-200 Poczta SOSNOWIEC Nr telefonu 785371059

Nr faksu E-mail pomocwiecej@interia.pl Strona www www.pomocwiecej.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-06-24

2013-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24198593400000 6. Numer KRS 0000389968

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

Beata Łopuszańska Prezes Zarządu TAK

Adriana Łopuszańska Wiceprezes Zarządu TAK

Sylwia Roman Wiceprezes 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

Michał Niezgoda Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Joanna Niezgoda Członek Rady Fundacji TAK

Paulina Wicher Członek Rady Fundacji TAK

POMÓC WIĘCEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania fundacji Pomóc Więcej jest organizowanie i niesienie 
wszelkiej pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać 
wykorzystując własne zasoby i możliwości . Nadrzędnym celem fundacji 
jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz 
przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji , przemocy, nadużyć i 
zaniedbań wobec niego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową:

• dobroczynności – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla 
osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w 
niedostatku i potrzebujących pomocy,
• ochrony zdrowia – poprzez przekazywanie środków umożliwiających 
ratowanie życia i zdrowia, środków ułatwiających korzystanie z opieki 
lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw , środków 
medycznych , specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonego dla 
ośrodków zdrowia , szpitali , zakładów rehabilitacyjnych , hospicjów,
• pomocy społecznej – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych 
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 
umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 
człowieka , a także pomoc w usamodzielnianiu się ,
• rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ,  
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – 
finansowanie działań mających na celu rehabilitację, aktywizację 
zawodową i podniesienia jakości życia , w tym przekazywanie środków na 
otwarcie świetlic , warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków 
rehabilitacyjnych umożliwiających realizację tych celów ,
• edukacyjnych i terapeutycznych– poprzez przekazywanie środków na 
szkolenia , treningi , terapię oraz działania zwiększające wiedzę i 
świadomość społeczeństwa dotyczącą osób chorych , niepełnosprawnych , 
dotkniętych biedą , wykluczonych społecznie lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

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

203

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W ramach działalności nieodpłatnej najważniejszą sferą działalności pożytku publicznego są zadania w zakresie działalności 
charytatywnej polegającą na gromadzeniu funduszy lub innej formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej. 
Aktualnie mamy 203 podopiecznych – głównie dzieci z różnymi ciężkimi schorzeniami . Są to osoby wymagające  stałego, 
systematycznego leczenia i specjalistycznej rehabilitacji. 
Nasze działania koncentrują się na pozyskiwaniu środków finansowych , a także darów rzeczowych na rzecz naszych 
podopiecznych. Organizujemy bezpośrednią pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym  poprzez zbiórkę pieniędzy na 
operacje, leczenie, rehabilitację , zakup lekarstw , sprzętu rehabilitacyjnego , dojazdu do ośrodków leczenia , a także zakup 
żywności oraz niezbędnych środków higienicznych . Prowadzimy permanentną  zbiórkę publiczną. Zbiórka prowadzona jest 
poprzez akcje internetowe, a także organizację, współorganizację lub uczestnictwo w licznych kiermaszach, jarmarkach, 
piknikach i koncertach charytatywnych na rzecz naszych podopiecznych. W 2019 r. zakupiliśmy lub refundowaliśmy ze środków 
zebranych w zbiórkach publicznych :  leki za kwotę 167.740,27 zł, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny za kwotę 120.650,81 zł, 
środki spożywcze i higieniczne za kwotę 93.994,06 zł, przejazd na leczenie i rehabilitację za kwotę 73.693,99 zł, leczenie i 
przeprowadzenie zabiegów medycznych za kwotę 666.625,50 zł, rehabilitację za kwotę 66.849,00 zł, turnusy rehabilitacyjne za 
kwotę 73.859,50 zł oraz koszty likwidacji barier architektonicznych i przystosowania mieszkań do potrzeb osób 
niepełnosprawnych za kwotę 48.698,60 zł tj. łącznie 1.312.111,73 zł. Ze środków zebranych w ramach 1 % zakupiliśmy : leki za 
kwotę 79.977,17 zł, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny na kwotę 60.495,75 zł, produkty spożywcze i środki higieniczne na kwotę 
63.801,26 zł, przejazd na leczenie i rehabilitację na kwotę 54.504,86 zł, leczenie i przeprowadzenie zabiegu medycznego na 
kwotę 38.701,52 zł, rehabilitację na kwotę 33.127,20 zł, turnusy rehabilitacyjne na kwotę 10.681,11 zł, koszty likwidacji barier 
architektonicznych i przystosowania mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę 8.222,62 zł.
W ramach naszej działalności  w 2019 r. byliśmy organizatorami lub współorganizatorami wydarzeń:
-  w lutym i marcu -Zbiórka żywności w Katowicach,
-w dniach 2-3 marca 2019 r. Charytatywny Turniej Piłki Nożnej "Gramy dla Vanessy",
- w dniu 23 marca 2019 r. Kolorowy Bieg Wiosenny,
- w dniu 21 czerwca 2019 r. Lato na Maksa,
- w dniu 31 października 2019 r. Zbiórka dla oddziału onkologicznego w szpitalu GCZD w Katowicach.

Od października 2019 r. prowadzimy projekt NIEPEŁNOSPRAWNI – PEŁNOSPRAWNI W PRACY w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działalności odpłatnej  pożytku publicznego fundacja nie prowadziła.
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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 działalność charytatywnej

poprzez przekazywanie środków przeznaczonych 
dla osób będących w niedostatku i 
potrzebujących pomocy. Przeprowadzamy na 
terenie całego kraju zbiórkę publiczną w formie 
pieniężnej na wyodrębnione konto bankowe i do 
puszek kwestarskich. Uzyskane środki finansowe 
- także z 1 % podatku dochodowego od osób 
fizycznych - przekazujemy naszym 
podopiecznym zgodnie z ich potrzebami. 
Finansujemy zakup niezbędnych leków, leczenie, 
zabiegi medyczne, rehabilitację turnusy 
rehabilitacyjne, zakup środków spożywczych i 
higienicznych, dojazd do placówek medycznych, 
czy zakup sprzętu medycznego i 
rehabilitacyjnego. Organizujemy akcje na rzecz 
naszych podopiecznych wykorzystując internet, 
organizując lokalne kiermasze, festyny i różnego 
rodzaju imprezy.

86.90.E 202 960,75 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

poprzez przekazywanie środków uzyskanych w 
zbiórce publicznej w formie pieniężnej na 
wyodrębnione konto bankowe i do puszek 
kwestarskich oraz uzyskanych z 1 % podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
umożliwiających ratowanie życia i zdrowia, 
środków ułatwiających korzystanie z opieki 
lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz 
zakup lekarstw, środków medycznych, 
specjalistycznego sprzętu medycznego i 
rehabilitacyjnego. Finansujemy zabiegi 
medyczne, turnusy rehabilitacyjne, a także 
przejazdy do szpitali i ośrodków medycznych. 
Organizujemy akcje na rzecz naszych 
podopiecznych wykorzystując internet, 
organizując lokalne kiermasze, festyny, koncerty, 
turnieje i różnego rodzaju imprezy.

86.90.E 202 960,76 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Realizujemy projekt "Niepełnosprawni - 
pełnosprawni w pracy" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, który 
zakłada objęcie kompleksowym wsparciem z 
zastosowaniem usług aktywnej integracji 
minimum 20 osób z niepełnosprawnościami w 
celu wzrostu ich zdolności do zatrudnienia 
poprzez uczestnictwo w różnych formach 
wsparcia o charakterze społecznym, 
zawodowym i zdrowotnym. W ramach 
zaplanowanych działań
uczestnicy/czki projektu nabędą lub poszerzą 
posiadane przez siebie kompetencje społeczne i 
zawodowe, które są niezbędnym elementem do 
podjęcia zatrudnienia na rynku pracy.

86.90.E 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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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) 2 366 979,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 349 341,18 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 14 828,50 zł

e) pozostałe przychody 2 809,76 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 639 211,90 zł

2.2. 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 710 129,28 zł

2.4. Z innych źródeł 17 638,26 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 405 921,51 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: 1 995 702,39 zł 405 921,51 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 995 696,39 zł 405 921,51 zł

1 cele charytatywne 405 921,51 zł

1 Zakup leków 79 977,17 zł

2 Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 60 495,75 zł

3 Zakup produktów spożywczych i środków higienicznych 63 801,26 zł

4 Refundacja kosztów przejazdu na leczenie i rehabilitację 54 504,86 zł

5 Leczenie i przeprowadzenie zabiegu medycznego 38 701,52 zł

6 Rehabilitacja 33 127,20 zł

7 Turnusy rehabilitacyjne 10 681,11 zł

8 Koszty likwidacji barier architektonicznych i przystosowania mieszkań do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

8 222,62 zł

9 Inne wydatki fundacji 56 410,02 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 592 957,93 zł

0,00 zł

117 171,35 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 353 644,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6,00 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

371 277,05 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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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

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)

22 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

22 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 60 928,72 zł

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

60 928,72 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)

2 250,00 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

2 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

2 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

50 957,72 zł

50 957,72 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 9 971,00 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 60 928,72 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

2 250,00 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

Beata Łopuszańska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-27
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