
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 2021-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI

Nr domu 35A Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-011 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 534002060

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-10-09

2014-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02197981000000 6. Numer KRS 0000435915

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

Paweł Piskozub Prezes Fundacji TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewelina Anna 
Krzyżanowska

Przewodnicząca rady 
Fundacji

TAK

Krzysztof Mariusz Ratajczyk Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Miś Członek Rady Fundacji TAK

INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Misją oraz celem statutowym Instytutu jest wspieranie organizacji 
pozarządowych w zakresie usprawniania działalności i pozyskiwania 
funduszy na działalność statutową.
Celem Fundacji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, budowanie 
kapitału ludzkiego oraz pomoc w samoorganizacji i promocja oddolnych 
inicjatyw społecznych, stymulowanie budowy dobrostanu społecznego 
oraz potencjału do rozwiązywania lokalnie i w szerszej skali istniejących 
problemów społecznych oraz świadome kształtowanie rzeczywistości.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swój cel w ramach odpłatnej działalności pożytku 
publicznego poprzez działania na rzecz jednostek i ogółu społeczności w 
sposób bezpośredni oraz poprzez wsparcie, stymulację i bezpośredni 
udział w rozwoju oddolnych inicjatyw społecznych realizowanych przez 
organizacje pozarządowe i inne podmioty, w szczególności z 
wykorzystaniem następujących narzędzi: 1. Kompleksowa pomoc w 
zdobywaniu środków finansowych pochodzących z 1 % podatku 
dochodowego oraz darowizn; 2. Udostępnianie za pomocą portalu 
internetowego oraz innych środków (i) narzędzi umożliwiających 
zarządzanie oraz (ii) aktualnych informacji niezbędnych do działania oraz 
rozwoju; 3. Pomoc doradcza w postaci usług księgowych, prawnych, 
informatycznych i innych; 4. Pomoc w zdobywaniu dotacji na bieżącą 
działalność oraz rozliczanie otrzymanych dotacji; 5. Pomoc w korzystaniu z 
usług organizacji rządowych, pozarządowych bądź prywatnych; 6. Pomoc 
w rozwoju, w tym w zakresie użyczania, wypożyczania ruchomości, 
nieruchomości, praw majątkowych, licencji i innych środków 
prowadzących do pomocy w rozwoju działalności; 7. Prowadzenie akcji 
promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie działalności 
stowarzyszeń, fundacji, innowacyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw 
ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonych na obszarach 
wiejskich; 8. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w 
ogólnie pojętym poradnictwie pozarządowym i poradnictwie na potrzeby 
rozwoju działalności gospodarczej; 9. Rozwijanie i umacnianie postaw 
nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego; 10. Prowadzenie szkoleń, które mają na celu zdobycie 
wiedzy, informacji i technik niezbędnych do pełnego rozwoju podmiotu; 
11. Organizowanie spotkań oraz tworzenie narzędzi służących wymianie 
doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie 
zbieżnym z celami Fundacji; 12. Pośrednictwo w nabywaniu usług 
wspomagających działalność wspieranych podmiotów; 13. Projektowanie, 
implementowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjnych z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 14. Doradztwo w zakresie 
kształtowania wizerunku oraz obecności w nowoczesnych mediach; 15. 
Udostępnianie nowych kanałów docierania do świadomości darczyńców; 
17. Organizacja i prowadzenie szkoleń wpisujących się w zakres realizacji 
celów statutowych; 18. Działalność edukacyjna i stymulacja rozwoju 
przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich; 
19. Inne formy działalności ustalone przez Zarząd Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Prace Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych w roku 2020 koncentrowały się na budowaniu i rozwijaniu systemowych 
rozwiązań mających na celu realizację celów statutowych Fundacji. Podjęte działania miały na względzie obsługę organizacji 
pozarządowych mających status organizacji pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w finansowaniu 
działalności z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wiązało się to z utrzymywaniem oraz aktualizowaniem bazy 
organizacji i jednostek samorządu terytorialnego, a także z regularną z nimi komunikacją. Wsparcie udzielane organizacjom 
realizowane było za pośrednictwem działań informacyjnych dotyczących skutecznych metod pozyskiwania środków finansowych 
z 1%, przygotowywania i udostępniania organizacjom i jednostkom samorządu terytorialnego zaawansowanych narzędzi 
pozwalających na efektywne pozyskiwanie 1% przez internet oraz działań informacyjno-reklamowych skierowanych do 
masowego odbiorcy i zachęcających do wspierania organizacji uczestniczących w realizowanych przez IWOP projektach. W 
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ramach powyższych działań przez cały rok kontynuowano pracę nad dwoma projektami: „PITax.pl dla OPP” i „Wspieraj lokalnie”.

„PITax.pl dla OPP” to projekt, który został skierowany do prawie dziewięciu tysięcy organizacji pozarządowych mających status 
organizacji pożytku publicznego. Celem projektu była pomoc organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu funduszy na 
prowadzenie działalności statutowej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i z darowizn przy wykorzystaniu internetu 
oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych. W ramach projektu 1290 organizacji pożytku publicznego otrzymało za opłatą 
administracyjną w wysokości od 2 zł dostęp do spersonalizowanej wersji programu rozliczeniowego PIT (online i instalacyjnej), 
umożliwiającej przekazanie danej organizacji 1% podatku, a także darowizny. Dodatkowo każda z organizacji, która przystąpiła 
do projektu, otrzymała do dyspozycji następujące narzędzia: spersonalizowane formularze PIT, spersonalizowaną stronę 
docelową, miejsce w katalogu OPP PITax.pl promowanym przy użyciu reklamy internetowej, konto OPP (dostęp do raportów i 
statystyk, zarządzanie stroną docelową, generowanie ulotek reklamowych), generator kampanii w mediach społecznościowych, 
banery i przyciski na stronę internetową w 40 formatach, indywidualne strony docelowe dla podopiecznych organizacji 
(kilkadziesiąt tysięcy w ramach całego projektu).

Jednym z podstawowych założeń projektu „PITax.pl dla OPP” było wyrównanie szans organizacji pożytku publicznego w 
rywalizacji o uwagę podatnika i darczyńcy. W projekcie w podobnym zakresie uczestniczyły zarówno duże ogólnopolskie 
organizacje, jak i niewielkie, działające lokalnie – organizacje mające duże doświadczenie w kampanii 1% oraz te, które 
prowadziły ją po raz pierwszy. Udział w projekcie wymagał minimalnego nakładu pracy ze strony organizacji, a udostępnione 
narzędzia z powodzeniem wspierały regularne działania promocyjne podejmowane ze względu na 1%.

„Wspieraj lokalnie” to projekt, który został skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Celem 
projektu była pomoc organizacjom pozarządowym poprzez umożliwienie samorządom efektywnego wspierania lokalnych 
organizacji pożytku publicznego, w tym w szczególności rekrutację oraz wsparcie organizacji na potrzeby projektu „PITax.pl dla 
OPP”. Projekt łączył promocję kampanii przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczeniem PIT na terenie danej jednostki 
samorządowej.

W ramach projektu „Wspieraj lokalnie” 577 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało dostosowany do ich potrzeb 
program do rozliczeń PIT. W systemie znalazł się herb jednostki samorządowej, opis korzyści wynikających ze wspierania 
lokalnego samorządu oraz sugestia, aby rozliczający się podatnik wpisał jako miejsce zamieszkania adres w danym regionie. 
Spersonalizowana wersja programu zachęcała użytkowników w czasie rozliczenia do przekazania 1% lokalnym organizacjom 
pożytku publicznego. Każda z jednostek samorządowych, które wzięły udział w projekcie, otrzymała specjalnie przygotowane 
narzędzia promocji 1%, w tym banery/przyciski do umieszczania na stronach internetowych i w stopkach e-maili, które można 
było powielać bez ograniczeń i w dowolnej formie.

Udział w projekcie „Wspieraj lokalnie” ze strony jednostki samorządu terytorialnego wiązał się z następującymi korzyściami: 
korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji programu do rozliczeń podatku, zachowanie w regionie wpływów z PIT lokalnych 
podatników, wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego, zachowanie w regionie wpływów z 1%, 
realizowanie polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, budowanie wizerunku samorządu jako jednostki 
wspierającej lokalną społeczność.

Realizacja projektów „PITax.pl dla OPP” i „Wspieraj lokalnie” w roku 2020 stanowiła kontynuację działań z podjętych rok 
wcześniej w ramach tych samych projektów. Wśród działań tych pojawiły w roku 2020 się dwa nowe elementy. Po pierwsze w 
ramach prac przygotowawczych stworzona została nowa strony internetowa IWOP, na której zamieszczono wszystkie informacje 
związane z projektami, tj. materiały informacyjne, instrukcje oraz narzędzia cyfrowe dla organizacji pożytku publicznego i 
jednostek samorządowych. Po drugie kontekst pandemii COVID-19 do pewnego stopnia zmienił formułę pracy zarówno 
organizacji pozarządowych, jak i jednostek samorządowych, co stanowiło dodatkowe wyzwanie przy rekrutacji i realizacji 
projektów.

Podsumowując efekty projektu „PITax.pl dla OPP”: w roku 2020 z narzędzi oferowanych w ramach projektu PITax.pl dla OPP 
skorzystało 1290 organizacji pożytku publicznego. W 2020 roku przeprowadzono także szeroko zakrojone działania w zakresie 
dotarcia do podatników zainteresowanych przekazaniem 1% podatku PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego znajdujących 
się w internetowym katalogu „PITax.pl dla OPP”. 

Podsumowując efekty projektu „Wspieraj lokalnie”, należy wspomnieć, że w roku 2020 nastąpił wzrost bezpośrednich 
odbiorców projektu z 553 (2019) do 577 jednostek samorządu terytorialnego. Projekt „Wspieraj lokalnie” stanowił także istotne 
źródło rekrutacji organizacji pożytku publicznego do projektu „PITax.pl dla OPP”.
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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)

Pośrednio odbiorcami działań IWOP są podopieczni wspieranych organizacji, w tym w 
szczególności ponad 50 000 dzieci, podopieczni hospicjów, zwierzęta, osoby chore, sportowcy.  
IWOP wspiera pełen wachlarz działań organizacji pozarządowych nie ograniczając się do 
poszczególnych obszarów.

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

0

1290

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Kompleksowa pomoc w zdobywaniu środków 
finansowych pochodzących z 1% podatku 
dochodowego oraz darowizn. Pomoc w 
zdobywaniu dotacji na bieżącą działalność. 
Pomoc w korzystaniu z usług organizacji 
rządowych, pozarządowych bądź prywatnych. 
Prowadzenie akcji promocyjnych mających na 
celu rozpowszechnianie działalności 
stowarzyszeń, fundacji i innowacyjnych 
przedsiębiorców. Propagowanie wykorzystania 
nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym 
poradnictwie pozarządowym. Pośrednio w 
nabywaniu usług wspomagających działalność 
wspieranych podmiotów. Prowadzenie szkoleń, 
które mają na celu zdobycie wiedzy, informacji i 
technik niezbędnych do pełnego rozwoju 
podmiotu. Udostępnianie nowych kanałów 
docierania do świadomości darczyńców. 
Działąlnosc edukacyjna i stymulacyjna rozwoju 
ptrzedsiębiorczości ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich.

94.99 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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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) 4 517 710,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 497 603,92 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 15 689,49 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

1

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

Kompleksowa pomoc w zdobywaniu 
środków finansowych pochodzących z 1% 
podatku dochodowego oraz darowizn. 
Pomoc w zdobywaniu dotacji na bieżącą 
działalność. Pomoc w korzystaniu z usług 
organizacji rządowych, pozarządowych bądź 
prywatnych. Prowadzenie akcji 
promocyjnych mających na celu 
rozpowszechnianie działalności 
stowarzyszeń, fundacji i innowacyjnych 
przedsiębiorców. Propagowanie 
wykorzystania nowoczesnych technologii w 
ogólnie pojętym poradnictwie 
pozarządowym. Pośrednio w nabywaniu 
usług wspomagających działalność 
wspieranych podmiotów. Prowadzenie 
szkoleń, które mają na celu zdobycie 
wiedzy, informacji i technik niezbędnych do 
pełnego rozwoju podmiotu. Udostępnianie 
nowych kanałów docierania do 
świadomości darczyńców. Działąlnosc 
edukacyjna i stymulacyjna rozwoju 
ptrzedsiębiorczości ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich.

94.99 Z 3 019 963,57 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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4 495 823,67 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 197,71 zł

e) pozostałe przychody 4 219,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 780,25 zł

2.4. Z innych źródeł 20 106,20 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 572 749,78 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 019 963,57 zł

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

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

1 Wsparcie statutowe organizacji pożytku publicznego w zakresie zbiórki 1% dla organizacji w 
ramach prowadzonych projektów

3 019 963,57 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 780,25 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 497 603,92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -3 004 274,08 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 036 635,70 zł 3 019 963,57 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

0,00 zł 0,00 zł

3 019 963,57 zł 3 019 963,57 zł

0,00 zł

0,00 zł

16 670,58 zł

1,55 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

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

133 297,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 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)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 501,97 zł

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

3 501,97 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)  

389,11 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)

4 osób

w 
tym:

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

4 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

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 501,97 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 501,97 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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

3 000,00 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

556,02 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)

Fundacja nie prowadzi działalności statutowej nieodpłatnej, jednak zgodnie z wymaganiami raportuje przychód z 1% 
podatku w tej kategorii. 
Ponieważ z uwagi na błąd/ ograniczenia techniczne formularz sprawozdania nie dopuszcza wpisania przychodu w 
kategorii "z działalności nieodpłatnej" jeśli w polu II.3.1 nie wykaże się prowadzenia takiej działalności, zgodnie z 
ustaleniami z NIW zaznaczono tak w punkcie II.3.1, a co za tym idzie wymagane było uzupełnienie punktu II.3.2, co 
nie jest jednak zgodne z prawdą, a tutaj niniejszym wpisujemy sprostowanie. 
W rzeczywistości Fundacja nie prowadzi działalności nieodpłatnej. Prowadzi wyłącznie działalność odpłatną.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Paweł Piskozub Prezes fundacji Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Skarbowy 6

2021-06-24
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