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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 2020-10-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica RDESTOWA Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-530 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail kontakt@crusar4people.eu Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-05-14

2015-06-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02213691700000 6. Numer KRS 0000462197

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

Karol Kundzicz Prezes 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

Mariola Borycka Członek TAK

Marcin Borys Członek TAK

Marcin Pietrzak Członek NIE

STOWARZYSZENIE "CRUSAR4PEOPLE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia są:
1) Działalność charytatywna na rzecz osób starszych (seniorów);
2) Działalność na rzecz wyrównywania szans społecznych osób starszych 
(seniorów) oraz poprawy ich funkcjonowania; 
3) Zwiększenie aktywności osób starszych (seniorów) w ich lokalnych 
środowiskach; 
4) Działalność charytatywna na rzecz najmłodszych, w szczególności 
podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także wyrówny-
wanie ich szans społecznych;
5) Propagowanie integracji międzypokoleniowej między osobami 
starszymi (seniorami) a dziećmi;
6) Pomoc osobom z niepełnosprawnością oraz dzieciom z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych;
7) Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz wyrównywanie 
ich szans społecznych;
8) Wspieranie i promowanie idei wolontariatu;
9) Budowanie lokalnego systemu oparcia i opieki nad osobami starszymi;
10) Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym szerzenie 
wiedzy o zdrowiu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego 
wypoczynku wśród osób starszych (seniorów) oraz dzieci;
11) Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie życia wśród 
osób starszych (seniorów) oraz dzieci;
12) Propagowanie i rozwój różnorodnych form aktywności intelektualnej, 
psychicznej i fizycznej osób adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i 
zainteresowań;
13) Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia osób starszych 
(seniorów);
14) Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia osób starszych (seniorów) 
oraz dzieci;
15) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin, w szczególności 
dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością i osób starszych (seniorów);
16) Kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się 
osób z niepełnosprawnością;
17) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym wśród osób starszych (seniorów) oraz dzieci;
18) Poszerzanie wiedzy ogólnej  i fachowej członków Stowarzyszenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Aktywizację społeczną osób starszych (seniorów);
2) Organizowanie czasu wolnego osobom starszym (seniorom) oraz 
dzieciom;
3) Aktywizację osób starszych (seniorów) przez szeroko rozumianą 
działalność artystyczną i hobbystyczną;
4) Wspieranie lokalnej społeczności oraz dobrowolne niesienie pomocy 
osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn są niezdolne do rozwiązy-
wania swoich życiowych problemów; 
5) Organizowanie wyjazdów wakacyjnych, turnusów wypoczynkowych i 
rekreacyjnych dla osób starszych (seniorów) oraz dzieci; 
6) Organizowanie konkursów, kiermaszów, aukcji oraz zbiórek 
publicznych; 
7) Organizowanie imprez tematycznych dla osób starszych (seniorów) i 
dzieci;
8) Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek edukacyjno-
krajoznawczych dla osób starszych (seniorów) oraz dzieci; 
9) Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i 
edukacyjną poprzez organizację pomocy dla potrzebujących osób 
starszych (seniorów) oraz dzieci; 
10) Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów 
administracyjnych, samorządowych i innych instytucji oraz organizacji, a 
także współpraca z nimi;
11) Współpraca z innymi stowarzyszeniami w promocji celów 
Stowarzyszenia, zwłaszcza w kwestii pomocy osobowej i finansowej; 
12) Organizowanie, prowadzenie i powoływanie jednostek szkoleniowych, 
naukowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
13) Składanie wniosków o dofinansowanie projektów do grantodawców, a 
w szczególności do: fundacji, ambasad, agencji krajowych i instytucji 
samorządowych, rządowych i pozarządowych, funduszy unijnych i innych;
14) Współdziałanie z prasą lokalną, regionalną, ogólnopolską i 
międzynarodową, a także innymi środkami masowego przekazu;
15) Współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w 
zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością;
16) Organizacja i udział członków Stowarzyszenia w imprezach i zawodach 
sportowych, w szczególności w imprezach biegowych;
17) Finansowanie szkoleń, kursów i warsztatów w zakresie działalności sta

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

108

3

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

1. Pomoc osobom starszym:
Wyjazdy aktywizacyjne dla seniorów, organizowanie czasu wolnego, spotkania i warsztaty z osobami znaczącymi (Rafał Ohme, 
Wojciech Eicheibelger, prof. Andrzej Milewicz), uczestniczenie w zajęciach prewencyjnych i profilaktycznych (policjant, 
dietetyk), organizowanie wspólnych wyjść na konferencje przeznaczone dla seniorów, wyjścia do Aqua Parku, korzystanie z 
ćwiczeń gimnastycznych oraz masaży, piesze wycieczki, spacery górskimi i nadmorskimi szlakami turystycznymi, przejażdżki 
meleksem, wycieczki krajoznawcze (zapoznawanie z tradycją, historią i kulturą Polski), wzmacnianie przynależności społecznej 
poprzez zajęcia eliminujące zjawisko wykluczenia, wspieranie rozwoju intelektualnego poprzez zajęcia edukacyjne, konkursy, 
turnieje, wspólne gry i zabawy, wspólne dancingi, świętowanie wspólnych uroczystości (urodziny, imieniny, ważne rocznice), 
wspólne świętowanie Bożego Narodzenia.
2. Organizowanie różnych form czasu wolnego dzieciom z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania:
- dofinansowanie do wyjazdu na ferie zimowe, zaproszenie na festyn z okazji dnia dziecka połączone z drobnymi upominkami
- wyjście z dziećmi do Bobolandii, połączone z poczęstunkiem (pizza i inne przekąski)
3. Pomoc Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrocławiu:
– ufundowanie Baneru związanego z akcją z rozpowszechnianiem informacji, dotyczącej dni otwartych z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego
- zakup oraz przekazanie artykułów szkolnych najbardziej potrzebującym, 
- przekazanie Voucherów do Areny Gigantów, 
- zakup oraz przekazanie prezentów świątecznych (z okazji Mikołaja)
4. Wsparcie Wrocławkich Onkoigrzysk – zakup oraz przekazanie słodyczy oraz innych przekąsek.
5. Stowarzyszenie angażowało się w pomoc finansową w akcjach charytatywnych, osieroconym dzieciom z domu dziecka 
Sacred Heart w Rusape (Zimbabwe w Afryce). Stowarzyszenie systematycznie wspierało finansowo akcję „Wesprzyj utrzymanie 
dziecka”, która ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb wychowanków domu dziecka, takich jak żywność środki 
higieniczne, ubrania oraz ogólnie polepszenie ich warunków życia. Stowarzyszenie zakupiło dzieciom artykuły szkolne: plecaki, 
kredki, ołówki, i inne. 
Stowarzyszenie pomogło finansowo w Akcji Kurnik - zakończenie budowy kurnika, zakup osprzętu, kur i paszy oraz 
przeszkolenie związane z chowem drobiu. Opieka nad zwierzętami może również stanowić hobby i interesujący sposób na 
spędzenie czasu.
Udało się również zorganizować dzieciom świętowanie Międzynarodowego Dnia Dziecka, wycieczkę do parku narodowego, 
warsztaty perfumeryjne, warsztaty jak zrobić mydło, krem do ciała, czy świeczki. Poza tym brały udział w zajęciach plastyczno-
manualnych.
Rozwój praktycznych, przydatnych umiejętności przez dzieci, pozwoli im wykorzystać je w dorosłym życiu i jednocześnie być 
niezależnym i samowystarczalnym.
6.  Pomoc osobom niepełnosprawnym
- dofinansowanie do operacji ortopedycznej prawej ręki Marcinowi Szymczak, przeprowadzonej w Klinice Grunwaldzkiej w 
Poznaniu.
- dofinansowanie do operacji nóżek 2-letniego Mikołaja Rabinyak (choroba stóp –stopy końsko-szpotawe). Przekazanie 
gadżetów na
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

1) Pomoc osobom starszym: wyjazdy 
aktywizacyjne dla seniorów, organizowanie 
czasu wolnego, spotkania i warsztaty z osobami 
znaczącymi (Rafał Ohme, Wojciech Eicheibelger, 
prof. Andrzej Milewicz), uczestniczenie w 
zajęciach prewencyjnych i profilaktycznych 
(policjant, dietetyk), organizowanie wspólnych 
wyjść na konferencje przeznaczone dla 
seniorów, wyjścia do Aqua Parku, korzystanie z 
ćwiczeń gimnastycznych oraz masaży, piesze 
wycieczki, spacery górskimi i nadmorskimi 
szlakami turystycznymi, przejażdżki meleksem, 
wycieczki krajoznawcze (zapoznawanie z 
tradycją, historią i kulturą Polski), wzmacnianie 
przynależności społecznej poprzez zajęcia 
eliminujące zjawisko wykluczenia, wspieranie 
rozwoju intelektualnego poprzez zajęcia 
edukacyjne, konkursy, turnieje, wspólne gry i 
zabawy, wspólne dancingi, świętowanie 
wspólnych uroczystości (urodziny, imieniny, 
ważne rocznice), wspólne świętowanie Bożego 
Narodzenia.

88.10.Z 0,00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

2 działalność charytatywnej

1) Organizowanie różnych form czasu wolnego 
dzieciom z Wrocławskiego Centrum Opieki i 
Wychowania 
- dofinansowanie do wyjazdu na ferie zimowe, 
zaproszenie na festyn z okazji dnia dziecka 
połączone z drobnymi upominkami
- wyjście z dziećmi do Bobolandii, połączone z 
poczęstunkiem (pizza i inne przekąski)
2) Organizowanie różnych form czasu wolnego 
dzieciom z Wrocławskiego Centrum Opieki i 
Wychowania:
- dofinansowanie do wyjazdu na ferie zimowe, 
zaproszenie na festyn z okazji dnia dziecka 
połączone z drobnymi upominkami
- wyjście z dziećmi do Bobolandii, połączone z 
poczęstunkiem (pizza i inne przekąski)
3) Stowarzyszenie angażowało się w pomoc 
finansową w akcjach charytatywnych, 
osieroconym dzieciom z domu dziecka Sacred 
Heart w Rusape (Zimbabwe w Afryce). 
Stowarzyszenie systematycznie wspierało 
finansowo akcję „Wesprzyj utrzymanie dziecka”, 
która ma na celu zaspokojenie podstawowych 
potrzeb wychowanków domu dziecka, takich jak 
żywność środki higieniczne, ubrania oraz ogólnie 
polepszenie ich warunków życia. Stowarzyszenie 
zakupiło dzieciom artykuły szkolne: plecaki, 
kredki, ołówki, i inne. 
Stowarzyszenie pomogło finansowo w Akcji 
Kurnik - zakończenie budowy kurnika, zakup 
osprzętu, kur i paszy oraz przeszkolenie związane 
z chowem drobiu. 
Udało się również zorganizować dzieciom 
świętowanie Międzynarodowego Dnia Dziecka, 
wycieczkę do parku narodowego, warsztaty 
perfumeryjne.

88.99.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 6



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) 433 293,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 843,10 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 291 900,00 zł

d) przychody finansowe 0,04 zł

e) pozostałe przychody 138 550,06 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 88.99.Z

1) Pomoc osobom starszym: wyjazdy aktywizacyjne dla seniorów, organizowanie czasu 
wolnego, spotkania i warsztaty z osobami znaczącymi (Rafał Ohme, Wojciech Eicheibelger, 
prof. Andrzej Milewicz), uczestniczenie w zajęciach prewencyjnych i 
profilaktycznych (policjant, dietetyk), organizowanie wspólnych wyjść na konferencje 
przeznaczone dla seniorów, wyjścia do Aqua Parku, korzystanie z ćwiczeń gimnastycznych 
oraz masaży, piesze wycieczki, spacery górskimi i nadmorskimi szlakami turystycznymi, 
przejażdżki meleksem, wycieczki krajoznawcze (zapoznawanie z tradycją, historią i kulturą 
Polski), wzmacnianie przynależności społecznej poprzez zajęcia eliminujące zjawisko 
wykluczenia, wspieranie rozwoju intelektualnego poprzez zajęcia edukacyjne, konkursy, 
turnieje, wspólne gry i zabawy, wspólne dancingi, świętowanie wspólnych uroczystości 
(urodziny, imieniny, ważne rocznice), wspólne świętowanie Bożego Narodzenia.
2)Stowarzyszenie angażowało się w pomoc finansową w akcjach charytatywnych, 
osieroconym dzieciom z domu dziecka Sacred Heart w Rusape (Zimbabwe w Afryce). 
Stowarzyszenie systematycznie wspierało finansowo akcję „Wesprzyj utrzymanie dziecka”, 
która ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb wychowanków domu dziecka, takich 
jak żywność środki higieniczne, ubrania oraz ogólnie polepszenie ich warunków życia. 
Stowarzyszenie zakupiło dzieciom artykuły szkolne.

2 85.51.Z

1) Organizowanie różnych form czasu wolnego dzieciom z Wrocławskiego Centrum Opieki i 
Wychowania - dofinansowanie do wyjazdu na ferie zimowe, zaproszenie na festyn z okazji 
dnia dziecka połączone z drobnymi upominkami - wyjście z dziećmi do Bobolandii, połączone 
z poczęstunkiem (pizza i inne przekąski) 2) Organizowanie różnych form czasu wolnego 
dzieciom z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania: - dofinansowanie do wyjazdu na 
ferie zimowe, zaproszenie na festyn z okazji dnia dziecka połączone z drobnymi upominkami - 
wyjście z dziećmi do Bobolandii, połączone z poczęstunkiem (pizza i inne przekąski)

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 843,10 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: 430 447,16 zł

2.4. Z innych źródeł 2,94 zł

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

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 2 843,10 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: 323 038,76 zł 2 843,10 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

230 071,87 zł 2 843,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

92 966,89 zł 0,00 zł

1 Wydruk ulotek. 55,50 zł

1 Pomoc dla dzieci z domu dziecka Sacred Heart w Rusape (Zimbabwe w Afryce). 2 843,10 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 55,50 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

135 649,68 zł

2 000,00 zł

897,48 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)

291 900,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -227 228,77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

1 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)

0,58 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

110 866,45 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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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

2.1. Organizacja posiada członków

9 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 57 499,05 zł

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

57 499,05 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)  

57 499,05 zł

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

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

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

6 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

57 499,05 zł

52 960,16 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 538,89 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 57 499,05 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

57 499,05 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

Karol Kundzicz Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-06
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