
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica ODRZAŃSKA Nr domu 24-29 Nr lokalu 5

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-114 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 507180272

Nr faksu E-mail bjrudzka@gmail.com Strona www pomocszkole.wroclaw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-01-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00594707500000 6. Numer KRS 0000062676

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

WANDA KRUK PRZEWODNICZĄCA TAK

KRYSTYNA SASIELA ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEJ

TAK

BEATA RUDZKA SKARBNIK TAK

MAŁGORZATA PODBUDZKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MICHAŁ PULIT CZŁONEK ZRĄDU 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

DOMINIKA NIEDZIELSKA PRZEWODNICZĄCA 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

ANNA KOZIARZ ZASTĘPCA 
PRZEWODNICZĄCEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

TAK

EWA ŻMUDA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa, wywoływanie 
zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania oraz 
sytuacją materialną uczniów.

2. Organizowanie obywatelskiej aktywności w dziedzinie edukacji młodego 
pokolenia.

3. Wyzwalanie inicjatywy i organizowanie ofiarności społecznej na rzecz 
pomocy materialnej i rzeczowej uczniom szkół i placówek 
wychowawczych, którzy takowej pomocy potrzebują.

4. Organizowanie społecznego ruchu na rzecz wspierania działań służących 
wyrównywaniu szans młodzieży uczącej się.

5. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zleconych 
przez samorządy działań publicznych.

6. Prowadzenie ogólnej działalności na rzecz pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizacji 
porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowywania dzieci 
i młodzieży;
2.podejmowanie działań na rzecz rozwoju bazy materialnej szkolnictwa i 
wyrównywania różnic w tym zakresie;
3. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem ich 
na realizację celów statutowych stowarzyszenia;
4. wspieranie finansowo akcji dożywiania uczniów, udzielenie im 
stypendium, pomocy w zaopatrzeniu w podręczniki, lektury i pomoce 
szkole;
5. organizowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o tych samych lub 
podobnych celach działania;
6. wydawanie materiałów lub patronowanie tym wydawnictwom, które są 
zainteresowane popieraniem działalności na rzecz edukacji wychowania i 
pomocy dzieciom i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

980

19

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Pomoc szkołom i uczniom w roku 2018r.
Stowarzyszenie nasze wzorem lat poprzednich również w roku 2018 świadczyło pomoc szkołom i uczniom w rozmaitych 
formach, szczególnie w zakresie: przekazywania pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia szkół, zwłaszcza związanych z 
reformą oświatową przekazywania pozyskanych środków pieniężnych przeważnie na drobne remonty i naprawy pomieszczeń 
szkolnych w tym także pozyskiwanych w ramach 1% odpisu podatku PIT opłacania dożywiania (przeważnie obiadów) dla 
wskazanych przez szkoły uczniów niezamożnych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych pomoce do dydaktyki. W 
roku 2018 podobnie jak w poprzednich latach, ważną pozycją wśród przekazywanych szkołom pomocy do dydaktyki stanowił 
album "Pod kloszem, czyli prognoza pogody" wraz z zestawem trzech płyt CD, służący edukacji ekologicznej. Niezależnie od 
pomocy rozprowadzanych przez wojewódzki zarząd stowarzyszenia terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia 
dokonywały z własnych funduszy zakupów dla swoich macierzystych szkół; był to w przeważającej części sprzęt uzupełniający dla 
istniejących w szkołach sal i pracowni komputerowych, drobne bieżące remonty sal szkolnych, drobny sprzęt dydaktyczny oraz 
książki dla bibliotek szkolnych, a także nagrody dla uczniów.
Środki finansowe przekazywane placówkom oświatowym placówkom współpracujących ze stowarzyszeniem w tym zwłaszcza 
zajmującym się dziećmi specjalnej troski (dyspanseryjnym), przekazano jako wsparcie ich działań w zakresie uzupełniania 
dydaktycznej bazy materialnej szkół. Środki finansowe poważną część pomocy rzeczowej dla szkół stanowią tablice 
multimedialne i ich uzupełniający osprzęt oraz materiały eksploatacyjne.
Osobną często sygnalizowaną potrzebą szkół była potrzeba znacznego zwiększenia liczby szafek ubraniowych dla najmłodszych 
uczniów w szatniach szkolnych, na których zakup nie było stać rodziców uczniów ani szkół.
 Dożywianie uczniów "Fundatorzy ciepłej strawy"
Stowarzyszenie podobnie jak w latach poprzednich prowadziło akcję dożywiania uczniów w szkołach podstawowych ze środków 
pochodzących w przeważającej części z darowizn osób fizycznych oraz odpisu 1% podatku od osób fizycznych. Akcja ta dotyczyła 
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nieraz nieudokumentowanej formalnie. Typowe sytuacje to rodzice 
pracujący za granicą lecz  nie przekazujących środków opiekunom dzieci pozostawionym w kraju, rodziny patologiczne itp. w 
założeniu akcja polegała na wzajemnym informowaniu o sobie obdarowanego i fundatora, co dawało ogromne korzyści 
pedagogiczne i wywoływało poczucie więzi pomiędzy uczestnikami akcji. Zaostrzenie działań związanych z ustawą o ochronie 
danych osobowych uniemożliwiało kontynuację opisanych działań. Dodatkowo malejąca ofiarność społeczeństwa oraz fakt, że 
ofiarodawcami w przeważającej większości byli ludzie w podeszłym wieku pamiętających z autopsji  czasy niedostatku, 
spowodowała znaczne zmniejszenie się zasięgu i efektów potrzebnej niewątpliwe akcji.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

DOFINANSOWANIE BAZY DYDAKTYCZNEJ 
PODOPIECZNYCH SZKÓŁ, W PIERWSZYM RZĘDZIE 
TYCH PRZY KTÓRYCH DZIAŁAJĄ JEDNOSTKI 
LOKALNE NASZEGO STOWARZYSZENIA. ZE 
WZGLĘDU NA OGRANICZONE ŚRODKI JAKIMI 
DYSPONUJE STOWARZYSZENIE SĄ TO 
PRZEWAŻNIE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ORAZ 
DROBNY SPRZĘT INFORMATYCZNY 
UZUPEŁNIAJĄCY POSIADANE ZASOBY SPRZĘTU 
POSIADANEGO PRZEZ SZKOŁY.
ORGANIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE CZASU 
WOLNEGO PO GODZINACH LEKCYJNYCH I W 
CZASIE FERII I WAKACJI, POPRZEZ PROWADZANIE 
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I SPORTOWYCH DLA 
UCZNIÓW, NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, 
INFORMATYKI I TYPU POZNAWCZEGO (JAK TO 
DZIAŁA JAK TO JEST ZROBIONE), A TAKŻE RÓŻNE 
SPOSOBY POŻYTECZNEGO 
ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU W 
FORMIE WYCIECZEK PO OKOLICY, WSPÓLNYCH 
WYJŚĆ NA PŁYWALNIĘ I DO AQUAPARKU ORAZ 
STREF ZABAW TAKICH JAK BOMBOLNDIA, 
KRĘGIELNIE   DLA DZIECI ITP DODATKOWYM 
KORZYSTNYM ASPEKTEM TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI 
JEST JEJ ASPEKT INTEGRACYJNY SZCZEGÓLNIE 
WAŻNY W SZKOŁACH I ŚRODOWISKACH W 
KTÓRYCH UCZESTNICZĄ DZIECI Z MNIEJSZOŚCI 
ETNICZNYCH ORAZ ZANIEDBANYCH 
WYCHOWAWCZO A NAWET 
CYWILIZACYJNIE.DOTYCZY TO NP. DZIECI 
ROMÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO  KILKU SZKÓŁ 
NA TERENIE WROCŁAWIA (SZKOŁY NR 20 I 78) 
PRZY KTÓRYCH ISTNIEJĄ KOŁA NASZEGO 
STOWARZYSZENIA. DZIAŁANIA TE DOTYCZĄ 
TAKŻE ROSNĄCEJ RZESZY DZIECI 
CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE 
POLSKI.

85.60.Z 5 197,85 zł
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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) 813 410,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 180 326,80 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 631 493,09 zł

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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO 
PO GODZINACH LEKCYJNYCH I W CZASIE 
FERII I WAKACJI, POPRZEZ PROWADZENIE 
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I SPORTOWYCH 
DLA UCZNIÓW, NAUKI JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO, INFORMATYKI I TYPU 
POZNAWCZEGO (JAK TO DZIAŁA, JAK TO 
JEST ZROBIONE). A TAKŻE RÓŻNE SPOSOBY 
POŻYTECZNEGO ZAGOSPODAROWANIA 
WOLNEGO CZASU W FORMIE WYCIECZEK 
PO OKOLICY, WSPÓLNYCH WYJŚĆ NA 
PŁYWALNIĘ I DO AQUAPARKU ORAZ STREF 
ZABAW TAKICH JAK BOMBOLANDIA, 
KRĘGIELNIE DLA DZIECI DODATKOWYM 
KORZYSTNYM ASPEKTEM TAKIEJ 
DZIAŁALNOŚCI JEST JEJ ASPEKT 
INTEGRACYJNY SZCZEGÓLNIE WAŻNY W 
SZKOŁACH I ŚRODOWISKACH W KTÓRYCH 
UCZESTNICZĄ DZIECI Z MNIEJSZOŚCI 
ETNICZNYCH ORAZ ZANIEDBANYCH 
WYCHOWAWCZO A NAWET 
CYWILIZACYJNIE. DOTYCZY TO NA 
PRZYKŁAD DZIECI ROMÓW 
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KILKU SZKÓŁ NA 
TERENIE WROCŁAWIA ( SZKOŁY NR 20 I 78) 
PRZY KTÓRYCH ISTNIEJĄ  KOŁA NASZEGO 
STOWARZYSZENIA . DZIAŁANIA TE DOTYCZĄ 
TAKŻE ROSNĄCEJ RZESZY DZIECI 
CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA 
TERENIE POLSKI.

88.91.Z 0,00 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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6 688,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 180 326,80 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 1 590,85 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 396,15 zł

2.4. Z innych źródeł 613 999,79 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 5 197,85 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 Dofinansowanie kosztów dożywiania w świetlicy środowiskowej, zakup materiałów 
dydaktycznych,dopłata do wycieczek.

5 197,85 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

180 326,80 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:

425,00 zł

11 971,15 zł

0,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 307 999,17 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: 504 487,22 zł 5 197,85 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

180 326,80 zł 5 197,85 zł

323 493,92 zł 0,00 zł

0,00 zł

666,50 zł

0,00 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

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

0,00 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

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

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

3 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 121 000,00 zł

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

121 000,00 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 

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)  

0,00 zł

53 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

45 osób

8 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 121 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 34 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 87 000,00 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

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

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

1 1.koordynacja z siecią 
przedszkoli i szkół 
promujących zdrowie.
2.prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego w 
formie świetlicy 
środowiskowej dla dzieci i 
młodzieży.

ad.1. wzrost aktywności 
przedszkoli i szkół w zakresie 
działań 
prozdrowotnych,poprawa 
zdrowia społeczności 
przedszkolnych i szkolnych oraz 
lokalnych przedszkoli i szkół 
promujących zdrowie.
ad.2.zagospodarowanie 
wolnego czasu dzieci i 
młodzieży w okresie 
śródrocznym ,pomoc w 
odrabianiu lekcji zapobieganie 
niekorzystnym wpływom 
otoczenia i patologiom 
społecznym.

GMINA WROCŁAW 180 326,80 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

POWYŻSZE SPRAWOZDANIE OPRACOWANO PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUACJI DOTYCHCZASOWEJ 
DZIAŁALNOŚCI W LATACH NASTĘPNYCH

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

BEATA RUDZKA-SKARBNIK 
STOWARZYSZENIA 10.07.2018R Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA 1

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

2019-07-10
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