
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica AL. KASZTANOWA Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-227 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 513781145

Nr faksu E-mail 
biuro@fundacjadominikanek.pl

Strona www www.fundacjadominikanek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-10-11

2020-04-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36849239200000 6. Numer KRS 0000698914

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

Agnieszka Gil prezes TAK

Sylwia Zimnocho wiceprezes TAK

Małgorzata Łucja Myk sekretarz TAK

Magdalena Król 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

Magda Urszula Pogwizd członek TAK

Elżbieta Potoczna członek TAK

Joanna Rogowska członek TAK

FUNDACJA SIÓSTR ŚW. DOMINIKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DOBRA PUBLICZNEGO 
OBEJMUJĄCA:
1. OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA,
2. OŚWIATĘ I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACJĘ,
3. KULTURĘ I SZTUKĘ,
4. OPIEKĘ I POMOC SPOŁECZNĄ W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM 
W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
5. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU 
DZIECI I MŁODZIEŻY;
6. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ,
7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
8. KULTURĘ, SZTUKĘ, OCHRONĘ DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO,
9. OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI,
10. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ 
INNYCH PODMIOTÓW
WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O 
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE 
OKREŚLONYM W PKT 1-9 POWYŻEJ.
11. OCHRONĘ ŚRODOWISKA.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
1. Działalność statutową nieodpłatną, tj:

1) Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów 
pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych prowadzonych 
przez Zgromadzenie, konserwację budynków i urządzeń, remonty, 
budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt
medyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł. 
2) Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, 
wychowania dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich. 
3) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom 
chorym, w podeszłym
wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego 
granicami. 
4) Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu. 
5) Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i 
innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych
6) Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa. 
7) Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież, 
8) Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów 
służących realizacji celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika
9) Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego
10) Działalność wydawniczą i poligraficzną. 
11) Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia
12) Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami 
administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w 
zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego 
realizowanych przez Fundację. 13) Pozyskiwanie środków na realizacje 
celów Fundacji

2. Działalność statutową odpłatną, tj. 
1) Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów 
pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych prowadzonych 
przez Zgromadzenie, konserwację budynków i urządzeń, remonty, 
budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, 
edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł. 
2) Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, 
wychowania dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich. 
3) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom 
chorym, w podeszłym
wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego 
granicami. 
4) Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu. 
5) Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i 
innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych. 
6) Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa. 
7) Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież.
8) Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów 
służących realizacji celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika. 9) Działanie 
na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
10) Działalność wydawniczą i poligraficzną. 
11) Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia. 
12) Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami 
administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w 
zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego 
realizowanych przez Fundację. 
13) Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji.
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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)

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - m.in. ok. 30 Domów Pomocy 
Społecznej, Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych.

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

1000

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję wsparcia systemu opieki społecznej w 
związku z pandemią COVID-19. Działalność ta polegała m.in. na przekazywaniu środków ochrony osobistej (maseczki, 
rękawiczki, kombinezony), środków dezynfekcyjnych, żywności, środków higieny osobistej, środków czystości oraz darowizn 
pieniężnych z przeznaczeniem na walkę z COVID. Ze wsparcia fundacji korzystały m.in. Domy Pomocy Społecznej, Specjalne 
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Ochotnicza Stra a także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Koronawirus stanowił szczególne 
niebezpieczeństwo dla podopiecznych obdarowanych podmiotów, jako osób o zwykle obniżonej odporności, chorych lub 
starszych.

Fundacja wspierała również działalność Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, zwłaszcza poprzez wspieranie działalności 
charytatywnej i misyjnej Zgromadzenia, prac remontowych obiektów Zgromadzenia. Wparcie to polegało m.in. na 
przeprowadzeniu zbiórki internetowej na zakup samochodu dla Misjonarek pracujących w Kamerunie, a także na wsparciu 
dożywiania dzieci oraz zakupu obuwia dla nich. Fundacja zaangażowała się również w pomoc dla placówek edukacyjnych 
Zgromadzenia, polegającą m.in. na akcji zbiórki odzieży dla ubogich dzieci, czy remonty placów zabaw. Fundacja wspierała też 
zakup komputerów niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania dla Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach. 

Oprócz tego członkinie zarządu Fundacji prowadziły szeroko zakrojoną akcję informacyjną związaną z działalnością Fundacji 
oraz Zgromadzenia Sióstr św. Dominika - ze względu na panującą pandemię, głównie poprzez Internet.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

W okresie sprawozdawczym Fundacja 
prowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję 
wsparcia systemu opieki społecznej w związku z 
pandemią COVID-19. Działalność ta polegała 
m.in. na przekazywaniu środków ochrony 
osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony), 
środków dezynfekcyjnych, żywności, środków 
ochrony osobistej, środków czystości oraz 
darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na 
walkę z COVID. Ze wsparcia fundacji korzystały 
m.in. Domy Pomocy Społecznej, Specjalne 
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, a także Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy. Koronawirus stanowił 
szczególne niebezpieczeństwo dla 
podopiecznych obdarowanych podmiotów, jako 
osób o zwykle obniżonej odporności, chorych 
lub starszych.

87.30.Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

W okresie sprawozdawczym Fundacja 
prowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję 
wsparcia systemu opieki społecznej w związku z 
pandemią COVID-19. Działalność ta polegała 
m.in. na przekazywaniu środków ochrony 
osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony), 
środków dezynfekcyjnych, żywności, środków 
higieny osobistej, środków czystości oraz 
darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na 
walkę z COVID. Ze wsparcia fundacji korzystały 
m.in. Domy Pomocy Społecznej, Specjalne 
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Ochotnicza 
Straż Pożarna, a także Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy. Koronawirus stanowił szczególne 
niebezpieczeństwo dla podopiecznych 
obdarowanych podmiotów, jako osób o zwykle 
obniżonej odporności, chorych lub starszych.

87.20.Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Fundacja wspierała również działalność 
Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, 
zwłaszcza poprzez wspieranie działalności 
charytatywnej i misyjnej Zgromadzenia, prac 
remontowych obiektów Zgromadzenia- m.in. 
Przedszkola. Wparcie to polegało m.in. na 
przeprowadzeniu zbiórki internetowej na zakup 
samochodu dla Misjonarek pracujących w 
Kamerunie, a także na wsparciu dożywiania 
dzieci oraz zakupu obuwia dla nich. Fundacja 
zaangażowała się również w pomoc dla 
placówek edukacyjnych Zgromadzenia, 
polegającą m.in. na akcji zbiórki odzieży dla 
ubogich dzieci, czy remonty placów zabaw. 
Fundacja wspierała też zakup komputerów 
niezbędnych do prowadzenia zdalnego 
nauczania dla Szkolnego Ośrodka 
Wychowawczego w Kielcach.

94.91.Z 0,00 zł
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0,00 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) 1 898 144,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 750 280,17 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 147 864,09 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 750 280,17 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

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

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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2.4. Z innych źródeł 147 864,09 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 653 769,26 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 220 505,84 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 096 510,91 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

123 994,93 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

1 355 509,17 zł

394 771,00 zł

0,00 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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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)

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

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 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

679 673,09 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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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)

8 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

8 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 21 629,67 zł

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

21 629,67 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)  

3 153,16 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

21 629,67 zł

20 920,97 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

708,70 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 21 629,67 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

4 685,21 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

Agnieszka Gil Sylwia Zimnocho, 
Małgorzata Łucja Myk, Magdalena Król Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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