
BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-27

Bożena Zdebel

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Bożena Zdebel

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA MARCOPOMAGA
44-100 GLIWICE
UL. ANTONIO GAUDIEGO 8D 
0000650902

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 55 027,41 30 346,39

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 31 004,41 30 346,39

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 023,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 55 027,41 30 346,39

PASYWA

A. Fundusz własny 53 777,78 16 570,20

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 84 620,96 84 620,96

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -40 653,52

IV. Zysk (strata) netto -30 843,18 -27 397,24

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 249,63 13 776,19

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 249,63 13 776,19

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 55 027,41 30 346,39

Data zatwierdzenia: 2020-06-24

Druk: NIW-CRSO



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA MARCOPOMAGA UL. ANTONIO GAUDIEGO 8D 44-100 GLIWICE GLIWICE ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019-31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości. Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej
wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest
według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem
wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-06-24

Bożena Zdebel Bożena Zdebel

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-27

Bożena Zdebel

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Bożena Zdebel

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA MARCOPOMAGA
44-100 GLIWICE
UL. ANTONIO GAUDIEGO 8D 
0000650902

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 520 388,30 312 039,86

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 141 019,32

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 520 388,30 171 020,54

B. Koszty działalności statutowej 654 859,07 454 158,04

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 218 165,28

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 654 859,07 235 992,76

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -134 470,77 -142 118,18

D. Przychody z działalności gospodarczej 180 000,00 197 000,00

E. Koszty działalności gospodarczej 7 731,99 33 943,17

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 172 268,01 163 056,83

G. Koszty ogólnego zarządu 68 640,42 48 335,70

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -30 843,18 -27 397,05

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,19

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -30 843,18 -27 397,24

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -30 843,18 -27 397,24

Data zatwierdzenia: 2020-06-24

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiazań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęte są
zakupy materiałów i usług zapłacone w następnym roku.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- darowizny od osób prawnych:   231 140,00 zł

- darowizny osób fizycznych:           7 018,10 zł

- zbiórka publiczna:                        73 881,76 zł

                                                     ______________

                                                      312 039,86 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

-darowizny przekazane                        131 478,10 zł

-koszty finansowane z przychodów     369 789,51 zł

-koszty finasowane z darowizn              35 169,30 zł

                                                            ________________

                                                             536 436,91 zł

 

 

 

 

-

        Druk: NIW-CRSO



6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja nie tworzy funduszu statutowego

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja w 2019 roku nie uzyskała żadnych przychodów w tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-27

Data zatwierdzenia: 2020-06-24

Bożena Zdebel Bożena Zdebel

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina GLIWICE

Powiat GLIWICE

Ulica UL. ANTONIO 
GAUDIEGO

Nr domu 8D Nr lokalu 

Miejscowość GLIWICE Kod pocztowy 44-100 Poczta GLIWICE Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@marcopomaga.pl Strona www www.marcopomaga.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2019-10-21

2019-10-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36602000000000 6. Numer KRS 0000650902

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

DANIEL NIEWIŃSKI PREZES ZARZĄDU TAK

RENATA OLSZAK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MAŁGORZATA FUGOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

IWONA SULEWSKA 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

MAREK ŚLIBODA PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

TAK

BARTOSZ POŁĄCARZ ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY FUNDACJI

TAK

ADAM ŚLIBODA ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY FUNDACJI

TAK

FUNDACJA MARCOPOMAGA

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji są zadania w zakresie:
1.1. działalności charytatywnej;
1.2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
1.3. kultury i sztuki;
1.4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
1.5. edukacji;
1.6. turystyki i krajoznawstwa;
1.7. ochrony i promocji zdrowia;
1.8. promocji i organizacji wolontariatu;
1.9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich;
1.10. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1.11. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
1.12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich 
działalności w sferze pożytku publicznego;
1.13. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
1.14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
1.15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
1.16. wypoczynku dzieci i młodzieży;
1.17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
1.18. ratownictwa i ochrony ludności;
1.19. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
1.20. działalności na rzecz zwierząt, ich ochrony oraz humanitarnego 
traktowania;
1.21. współpracy ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami 
zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielami i opiekunami 
bezdomnych zwierząt.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO 2



Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.1. wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób 
niepełnosprawnych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej oraz ich 
rodzin i bliskich;
1.2. organizację i wspieranie imprez artystycznych we wszystkich formach;
1.3. organizację i wspieranie działań edukacyjnych we wszystkich formach;

1.4. organizację i wspieranie kampanii społecznych;
1.5. organizację i wspieranie zajęć oraz wydarzeń sportowych we 
wszystkich formach;
1.6. organizację i wspieranie wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów 
zorganizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych;
1.7. organizację i wspieranie przedsięwzięć prezentujących i 
pielęgnujących różnorodność kulturową oraz tożsamość miasta Gliwice i 
województwa śląskiego;
1.8. współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z 
innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji 
swoich celów statutowych;
1.9. występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji 
administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i 
zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie 
działalności statutowej;
1.10. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków 
finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w internecie za 
pośrednictwem portali społecznościowych;
1.11. wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności 
pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie;
1.12. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w 
prowadzeniu działalności organizacji pozarządowych;
1.13. rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa 
w pracach organizacji pozarządowych i wspierania realizowanych przez nie 
celów;
1.14. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu 
odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i 
środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji 
pozarządowych w Polsce;
1.15. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku 
publicznego;
1.16. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i 
rozporządzanie majątkiem Fundacji w tym prawami własności 
intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
1.17. rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności 
pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
1.18. wszelkie inne, dozwolone prawem działania, które mogą służyć osiąg

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 3



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

1. Systematyczna lub jednorazowa pomoc 38 rodzinom,  w których występują takie czynniki jak niepełnosprawność, dysfunkcja 
i ubóstwo. Pomoc polegała m.in. na opłacaniu kosztów terapii ruchowej, rehabilitacji na basenie, muzykoterapii, terapii SI, 
terapii wzroku, a także turnusów rehabilitacyjnych. Ponadto sfinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, zastrzyku z 
komórek macierzystych oraz sensorów dla dzieci dotkniętych cukrzycą.
2. Pomoc jednorazowa 40 rodzinom w ramach tzw. MarcoPaczki, przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Po rozpoznaniu potrzeb 
– zakupiono i przekazano prezenty  w postaci sprzętu AGD, opału, odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych, mebli, a 
także drobnych upominków (zwłaszcza dla dzieci).
3. W tym samym, świątecznym okresie, przekazano drobne upominki w postaci owoców i słodyczy osobom z GZAZ-u, które – w 
ramach współpracy Marco sp. z o.o z Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej – wykonywały różne prace pomocnicze na 
rzecz Firmy. 
4. Pomoc finansowa Kuratorskiemu Ośrodkowi Pracy z Młodzieżą - co kwartał.
5. Co miesiąc, w ramach tzw. Ligi Patronów, wspomagano finansowo Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 
Aniołów Stróżów”, prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych oraz osób niedostosowanych 
społecznie, a także ich rodzin.
6. Zakupiono karmę i przekazano koce dla Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach oraz wsparto finansowo akcję Wariacje na cztery 
łapy – plenerową imprezę w parku Chopina w Gliwicach, mającą na celu adopcję zwierząt przy okazji wspólnej zabawy. 
7. Dofinansowano rozbudowę i przebudowę budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.
8. Zakupiono pościel, prześcieradła, naczynia kuchenne oraz sprzęt AGD dla Ośrodka Terapii Uzależnień Szansa w 
Pławniowicach. Ośrodek ten zajmuje się pomocą socjalną i psychologiczną osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym, 
ich rodzinom i bliskim.
9. Sfinansowano zakup głównej nagrody na coroczny festyn w Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach. DPS Ostoja 
ma charakter domu stacjonarnego i jest przeznaczony  dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie  w tym dzieci, młodzieży i 
dorosłych (124 osoby płci żeńskiej).
10. Pomoc finansowa na remont dachu budynku siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza przy Fundacji Różyczka. 
Pieniądze na ten cel uzyskane zostały podczas corocznego pikniku organizowanego przez pracowników Marco sp. z o.o.   
Warsztaty Terapii Zajęciowej Tęcza to jedna z najstarszych placówek w Polsce, w której - pod okiem życzliwych i 
wykwalifikowanych terapeutów, prowadzona jest rehabilitacja 35 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Celem 
Warsztatów jest przygotowanie uczestników do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.
11. Wsparcie finansowe turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie Tu i Teraz, podejmujące kompleksowe 
działania mające na celu efektywniejsze usamodzielnianie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami.
12. Dofinansowanie Noworocznego Halowego Turnieju Piłkarskiego organizowanego przez firmę usługową z Knurowa -  PiSk 
Piotr Skorupa.
13. Dofinansowanie XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej organizowanego przez Towarzystwo 
Kulturalne Fuga. Festiwal All’Improvviso jest wydarzeniem kulturalnym o istotnym znaczeniu dla regionu, prezentuje muzykę 
dawną w najróżniejszych odsłonach i kontekstach.
14. Dofinansowanie Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego zainicjowanego przez gitarzystę i kompozytora 
Gerarda Drozda.
15. Pomoc finansowa dla corocznej  imprezy Jazz w Ruinach. To festiwal interdyscyplinarny, w ramach którego dochodzi do 
łączenia różnych rodzajów sztuki: prezentowanej przez młodych wykonawców muzyki jazzowej, około jazzowej i 
improwizowanej ze sztuką tworzoną przez młodych grafików. 
16. Przeznaczenie środków finansowych na akcje prowadzone przez Śląską Ligę Walki z Rakiem oraz Movember Polska - 
wspieranie kampanii edukacyjnych skierowanych do wszystkich osób potencjalnie zagrożonych nowotworem.
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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

160

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1 działalność charytatywnej

1. Pomoc rodzinom niezamożnym w postaci 
zakupu sprzętu AGD, opału, odzieży, środków 
czystości, artykułów spożywczych, mebli, a także 
drobnych upominków (zwłaszcza dla dzieci).
2. Zakup pościeli, prześcieradeł, naczyń 
kuchennych oraz sprzętu AGD dla ośrodka terapii 
uzależnień.
3. Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy 
budynków hospicjum.
4. Pomoc rodzinom,  w których występują 
niepełnosprawność, dysfunkcja i ubóstwo, 
polegająca m.in. na opłacaniu kosztów terapii 
ruchowej, rehabilitacji na basenie, 
muzykoterapii, terapii SI, terapii wzroku oraz 
turnusów rehabilitacyjnych.
5. Pomoc finansowa stowarzyszeniu 
prowadzącemu działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży ze środowisk patologicznych oraz 
osób niedostosowanych społecznie, a także ich 
rodzin.
6. Wsparcie finansowe świetlicy dla dzieci i 
młodzieży prowadzonej przez ośrodek 
kuratorski.
7. Dofinansowanie dziecięcego turnieju 
piłkarskiego.

88.99.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) 509 039,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 141 019,32 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 197 000,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 171 020,54 zł

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

1 73.11.Z

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH:
świadczenie usług o charakterze reklamowym wykorzystujące materiały oraz wizerunek 
Zleceniodawcy. Poprzez świadczenie usług o charakterze reklamowym rozumie się: 
1.  Publikowanie informacji z wizerunkiem Zleceniodawcy w mediach tradycyjnych (telewizja, 
radio, prasa) i internecie (media społecznościowe, portale internetowe, platformy 
internetowe), 
2. Przygotowywanie przez Zleceniobiorcę tekstów, artykułów, wywiadów oraz prezentacji dla 
celów reklamowych dotyczących firmy Zleceniodawcy.
3. Wyszukiwanie, zgłaszanie oraz organizacja wydarzeń, tj. konferencji branżowych, wydarzeń 
kulturalnych, spotkań biznesowych, w których Zleceniodawca może brać zarówno czynny 
udział (wystąpienia, prelekcje), jak i występować w roli współorganizatora lub patrona.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 509 039,86 zł

2.4. Z innych źródeł 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: 536 437,10 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

218 165,28 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

33 943,17 zł

0,19 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

w 
tym:

0,00 zł

73 881,76 zł

231 140,00 zł

7 018,10 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)

197 000,00 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 -77 145,96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 49 748,72 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

48 335,70 zł

235 992,76 zł 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

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 49 748,72 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. 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)

0,50 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

2.1. Organizacja posiada członków

7 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 28 550,30 zł

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

0,00 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 

28 550,30 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)

115,63 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 555,59 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

28 550,30 zł

28 550,30 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 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 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

1 850,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 900,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

jednoosobowo - Daniel Niewiński, 
dwuosobowo - Renata Olszak, 
Małgorzata Fugowska, Iwona 

Sulewska.

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-09
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