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

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina KATOWICE

Powiat KATOWICE

Ulica UL. TOMASZA 
KOTLARZA

Nr domu 10B Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-139 Poczta KATOWICE Nr telefonu 322066373

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-05-11

2018-06-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36148792700000 6. Numer KRS 0000556729

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

Karina Indryka Prezes zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Iwona Swoboda-Jaworska Członek Rady Fundacji TAK

Katarzyna Dyktyńska-Bańka Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA PODARUJ NADZIEJĘ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1)POMOC SPOŁECZNA,W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ 
SYTUACJI ŻYCIOWEJ, ORAZ
DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS SPOŁECZNYCH TYCH 
RODZIN I OSÓB,
2)ANGAŻOWANIE ŚRODOWISKA BIZNESU W POMOC OSOBOM 
MARGINALIZOWANYM I
WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE,
3)TWORZENIE I REALIZACJA PROGRAMÓW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH, 
SŁUŻĄCYCH REINTEGRACJI
SPOŁECZNEJ I WYRÓWNYWANIU SZANS OSÓB MARGINALIZOWANYCH LUB 
WYKLUCZONYCH,
4)DZIAŁANIE NA RZECZ ORGANIZACJI CZY PODMIOTÓW,KTÓRYCH CELEM 
STATUTOWYM JEST
DZIAŁALNOŚĆ:NAUKOWA,OŚWIATOWA,KULTURALNA,WYDAWNICZA,SPOŁ
ECZNA,SPORTOWA,REKREA
CYJNA I PROZDROWOTNA.
5)WSPIERANIE SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELI,W SZCZEGÓLNOŚCI 
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,BEZROBOTNYCH,BEZDOMNYCH,MIGRANTÓW,
6)REALIZACJA PROJEKTÓW I DZIAŁAŃ NA RZECZ POLITYKI RÓWNYCH 
SZANS,POKOJU I
POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA,
7)PROWADZENIE PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ,
8)TWORZENIE SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH I 
SZKOLENIOWYCH DLA
MŁODZIEŻY,WOLONTARIUSZY ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANCH 
PODNIESIENIEM SWEJ WIEDZY
SPECJALISTYCZNEJ.
Strona 3 z
6

9)DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I 
KULTUROWEJ,
10)PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I 
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY,
11)DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARCZY,A W 
SZCZEGÓLNOŚCI ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ,
12)DZIAŁANIE NA RECZ BUDOWY I UMACNIANIA SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO,
13)WSZECHSTRONY ROZWÓJ OSÓB ZANGAŻOWANYCH W PROCES 
ANIMOWANIA LOKALNYCH
SPOŁECZNOŚCI I GRUP ZMARGINALIZOWANYCH,
14)DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA 
KONTAKTÓW I
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,
15)PROWADZENIE PROGRAMÓW EDUKACJI KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ,
16)PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
17)PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI MNIEJSZOŚCI SEKSUALNYCH,
18)PROFILAKTYKA SPORTOWA W KAŻDYM WIEKU,
19)OCHRONA ŚRODOWISKA,ZASOBÓW NATURALNYCH.
DALSZE CELE OKREŚLONE W PAR. 9 STATUTU.
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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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez
- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznegi sprzętu ( w tym 
sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego) oraz lekarstw niezbędnych dla 
ratowania zdrowia lub zycia dzieci  oraz inne formy finansowania leczania, 
- organizowanie rehablitacji
- pomoc finansową i rzeczową dla dzieci cierpiących na choroboy 
nowotworowe,
- organizowanie akcji pomocy dzieciom
- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podopiecznych fundacji,
- organizowanie form terapii dla podopiecznych, angażując ich w 
działalność artstyczną, sportową,
- prowadzenie działalności badawczej
- współpracę z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi 
w zakresie wymienienym w celach działania Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Organizacja bezpłatnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej.
Każdy zainteresowany uzyskaniem pomocy psychologicznej lub prawnej w wyznaczonych zakresach z terenu miasta Katowice, 
który wcześniej umówił się telefonicznie na spotkanie, mógł skorzystać z bezpłatnego punktu pomocy psychologicznej i prawnej. 

Program jest w szczególności skierowany do osób w ciężkiej sytuacji życiowej, których nie stać na płatna pomoc np prawną a 
potrzebują pilnej pomocy.
2. sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych (turnusy rehabilitacyjne) dla poodopiecznych fundacji
3. przekazanie środków finansowych na leczenie, pomoc socjalną i edukacyjną dla podopiecznych fundacji oraz dzieci w trudnej 
sytuacji życiowej
4. sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
5. przeprowadzenie warsztatów i akcji dla dzieci mających na celu pokazanie czegoś nowego dzieciom w trudnej sytuacji 
zyciowej
6. sfinansowanie wypoczynku letniego dla rodzin z dziećmi (rodziny w trudnej sytuacji zyciowej które nie mogły sobie pozwolic 
na wypoczynek z własnych funduszy)
- rozwój aktywności społecznej osób starszych i dzieci - warsztaty łączące dwa pokolenia

Ponadto:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz działanie na rzecz wyrównywania szans 
społecznych tych rodzin i osób na terenie miasta
- wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych,
- prowadzenie programów edukacji kulturalnej i oświatowej,
- przeciwdziałanie przemocy
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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)

brak

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

240

0

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Warsztaty dla seniorów. Różnego rodzaju 
warsztaty dla seniorów przeprowadzane były w 
ramach projektu ASOS. Obejmowały pozyskanie 
odpowiedniej liczby chętnych osób w wieku 
emerytalnym, zakup niezbędnych materiałów 
szkoleniowych, przygotowanie miejsc, w których 
odbywały się szkolenia. Zorganizowanie 
transportu i ubezpieczenia dla osób starszych, 
które w tych warsztatach uczestniczyły. 
Zorganizowanie noclegów, jeśli warsztaty były 
kilkudniowe. Zorganizowanie odpowiedniej 
kadry trenerskiej, posiadającej niezbędne 
kwalifikacje

85.59.B 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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5 763,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 55 000,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 100 529,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 97 054,98 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 3 475,00 zł

d) przychody finansowe 0,01 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39 766,28 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.91.z

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Fundacja 
organizowała różnego rodzaju spotkania i eventy. Fundacja również przeprowadzała szkolenia 
z zakresu zarządzania czasem. Te szkolenia były realizowane dla przedsiębiorców. Ponadto 
fundacja sprzedawała również różnego rodzaju pamiątki, akcesoria jak i artykuły dekoracyjne. 
Organizacja szkoleń polegała na znalezieniu uczestników chętnych na różnego rodzaju 
szkolenia, dobór odpowiednich sal do przeprowadzania tych szkoleń oraz pozyskiwanie 
trenerów o odpowiednich kwalifikacjach.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

55 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 0,01 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 817,98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

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

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 99 240,76 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

86 237,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

459,48 zł

2,94 zł

12 541,34 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

36 291,28 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)

3 475,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 3 015,52 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

245,00 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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2.1. Organizacja posiada członków

3 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)

15 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

2 osób

13 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

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 

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

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

0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

1 Asos Integracja osob starszych NIW 55 000,00 zł

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

0,00 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

Karina Indryka Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15
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