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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina GILOWICE

Powiat ŻYWIECKI

Ulica UL. FRANCISZKAŃSKA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość RYCHWAŁD Kod pocztowy 34-322 Poczta GILOWICE Nr telefonu 511380403

Nr faksu E-mail poradnia@fundacjarsc.pl Strona www www.fundacjarsc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-01-19

2019-09-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36637415100000 6. Numer KRS 0000659244

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

BOGDAN MAREK 
KOCAŃDA

PREZES ZARZĄDU TAK

PAWEŁ KIJKO CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MAREK WOJCIECH WÓJCIK 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

MARIUSZ WOJCIECH 
KOZIOŁ

PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

TAK

GRZEGORZ SIWEK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

JANUSZ KAZIMIERZ 
MICHAŁEK

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA RODZINA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Fundacji są działania z zakresu:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa;
4. działalności charytatywnej;
5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowe;
6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1638 z późn. zm.);
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. turystyki i krajoznawstwa;
17. promocji i organizacji wolontariatu;
18. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
20. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji prze 
te podmioty działań w sferze pożytku publicznego

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Fundacji realizowane są w szczególności przez: 
a. Wybudowanie i prowadzenie Centrum Współpracy z Rodziną,
b. Prowadzenie Centrum Medytacji Franciszkańskiej,
c. Prowadzenie Poradni Rodzinnej i zapewnienie osobom potrzebującym 
pomocy mediatora małżeńskiego, psychologa, psychologa dziecięcego, 
duszpasterza, pedagoga,
d. Prowadzenie Klubu Liderów Dialogu Małżeńskiego i Rodzinnego,
e. Prowadzenie Klubu Samotnych Serc,
f. Organizowanie spotkań, grup wsparcia, warsztatów, kursów i szkoleń,
g. Organizowanie wydarzeń sportowych, wycieczek, festynów, jarmarków, 
imprez publicznych o charakterze kulturalnym oraz innych wydarzeń 
publicznych,
h. Organizowanie akcji charytatywnych,
i. Pomoc finansową i materialną dla osób i rodzin będących w trudnej 
sytuacji materialnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Poradnia rodzinna: Kontynuacja działania, poradnia oferuje darmową pomoc dla par małżeńskich i osób indywidualnych w 
postaci porad: duszpasterzy, psychologów, naprotechnologa, mediatora, radców prawnych.
Stały wzrost ilości korzystających z porad w stosunku do lat ubiegłych, zwiększono liczbę godzin dyżurowania w poradni 
zwłaszcza psychologów i duszpasterzy.
Liczba porad duszpasterzy 450.
Liczba par korzystających z mediacji 17.
Liczba osób korzystających z porad psychologa 70.
Na spotkaniu doradców-specjalistów zorganizowanym przez Fundację uzgodniono nowy system koordynowania działań 
poradni. Uwzględniono także kwartalne spotkania w celu weryfikacji i planowania działalności Poradni Rodzinnej.
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2. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Rozpoczęcie nowego projektu w ramach rozwoju duchowego skierowany do 
beneficjentów Fundacji. Edycja zimowa 4 – 5 stycznia 2020 r, uczestniczyło 57 osób.

3. Warsztaty Prawidłowej Komunikacji Interpersonalnej, prowadzone przez p. Marka Wójcika, będącego członkiem Zarządu 
Fundacji. Warsztaty obejmowały cykl 8 cotygodniowych spotkań. Terminy realizacji: 8 stycznia – 26 lutego 2020, uczestniczyło 
12 osób.

4. Rekolekcje medytacyjne w ciszy. W związku z planowaną budową franciszkańskiego centrum medytacyjnego Fundacja RSC 
już teraz organizuje  weekendowe rekolekcje medytacyjne dla osób zapracowanych, zestresowanych i poszukujących 
wewnętrznego spokoju. Edycja zimowa 24 – 26 stycznia 2020 r., uczestniczyły 24 osoby.

5. Doroczny Konkurs Kolęd pod hasłem „Otwieranie przez śpiewanie“ odbył się w sobotę, 25 stycznia, w Bazylice św. Mikołaja w 
Rychwałdzie. Wzięło w nim udział 97 uczestników. Konkurs podzielono na jedenaście kategorii wiekowych, w każdej z nich 
przyznano pierwsze miejsca.

6. Kawa w Rodzinie. Rozpoczęcie projektu skierowanego do osób samotnych, mający na celu pogłębienie relacji 
interpersonalnych. Przełamanie poczucia wykluczenia. Beneficjenci, w ramach programu, przygotowali kartki z dobrym słowem, 
które zostaną następnie wykorzystane podczas "Dnia z Dobrym Słowem". Spotkania odbywały się w każdy wtorek od 4 lutego 
do 10 marca.

7. Rekolekcje z cyklu „ Aby byli jedno“ –„Jednym ciałem“ termin 21 – 23 lutego 2020, w których uczestniczyło 8 par 
małżeńskich.

8. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Kolejne spotkanie odbyło się w Zduńskiej Woli, w dniach 28 lutego – 1 marca 2020 r. 
W rekolekcjach uczestniczyły 92 osoby.

9. Nagranie jedenastu podcastów ŚWIADOME ŻYCIE przez O. Bogdana Kocańdę OFMConv. Prezesa Zarządu Fundacji: 
     1. Jak zachować wolność wewnętrzną?   30 marca,   2322 wyświetlenia
     2. Jak nadać życiu głębszy sens?           31 marca,   1123 wyświetlenia
     3. Jak wyzwolić swój potencjał?              2 kwietnia,    883 wyświetlenia
     4. Czy mam prawo marzyć o wielkich rzeczach?   3 kwietnia,   612 wyświetleń
     5. Z jakim nastawieniem iść przez życie?               4 kwietnia,   530 wyświetleń
     6. Jak wyzwolić w sobie pasję?                              6 kwietnia,   518 wyświetleń
     7. Jak rozwijać charyzmę?                                 11 kwietnia,   371 wyświetleń
     8. Jak odkryć wizję dla swojego życia?              13 kwietnia,   436 wyświetleń
     9. Jak znaleźć cel dla swojego życia?                15 kwietnia,   412 wyświetleń
   10. Jak odnaleźć misję swego życia?                   16 kwietnia,   359 wyświetleń
   11. Czas introspekcji i realizacji.                           18 kwietnia,   317 wyświetleń

10. Ewangelizacja w Beskidach – współorganizator VIII edycji projektu ewangelizacyjnego, również o charakterze integracyjnym 
rodzin, grup przyjaciół, osób samotnych.
Cykl ośmiu wakacyjnych wyjść:  4, 11, 18, 25 lipca oraz 1, 8, 15, 22 sierpnia na kolejne szczyty w Beskidach, tegoroczne hasło „Z 
Janem Pawłem II zdobywamy szczyty“. Ogólnie w akcji wzięło udział 1600 osób.

11. Nagranie pięciu podcastów MĄŻ Z KLASĄ przez Pana Tomasza Bydlińskiego na przełomie października i listopada 2020 r. 
Ogólna liczba wyświetleń na kanałach YouTube i Facebook wyniosła 2641 odsłon.

12. Nagranie pięciu filmów z cyklu CZAS DLA NAS przez małżeństwo Renatę i Marka Wójcik i opublikowanie na kanałach 
fundacji:
1. Czas dla Nas – wprowadzenie 12 listopada,      235 wyświetleń
2. Razem czy osobno    19 listopada,   1 011 wyświetleń
3. Zwycięstwo czy porażka 27 listopada,      216 wyświetleń
4. Szczegół czy ogół           3 grudnia,      266 wyświetleń
5. Praca a odpoczynek 10 grudnia,      238 wyświetleń 
6. Akcja-reakcja          17 grudnia,    902 wyświetlenia
7. Konflikt i co dalej...                                                 planowany na styczeń 2021

13. Rozpoczęcie projektu Schronisko Duchowe - podcasty nagrane przez  O. Bogdana Kocańdę OFMConv. Prezesa Zarządu 
Fundacji. Pierwsza część ukazała się na YouTubie i Facebooku 27 października 2020 r. Do 27 grudnia opublikowano 10 
podcastów. Projekt jest kontynuowany w 2021 roku. Ogólna liczba wyświetleń wyniosła 6340 odsłon na obu kanałach.
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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

22107

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

14. Rekolekcje dla Liderów pod hasłem LIDER, NIE WSZYSTKO NA RAZ odbyły się 18-20 września 2020 r. w Wadowicach. 
Rekolekcje skierowane były do liderów i członków Federacji Katolickich Wspólnot Poalfowych Chrystusa Króla. Uczestniczyło w 
niej 116 osób.

15. Warsztaty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka odbyły się w dniach 9 – 11 października 2020 r. Wzięło w nich udział 27 
uczestników. Skierowane były dla osób uwikłanych w różnego rodzaju uzależnienia.

16. Fundacja wydała książkę „Szkoła budowania wspólnoty“ autorstwa O. Bogdana Kocańdy OFMConv., Prezesa Fundacji, w 
wydawnictwie WAM w ilości 1000 egzemplarzy. Zakupiono od wydawnictwa 800 egzemplarzy. Cały dochód ze sprzedaży będzie 
przekazany na cele Fundacji.

17. Rozpoczęto kampanię zbiórki pieniędzy na zakup opału dla rodziny Państwa Ścieszka.

18. Trwają zbiórki na stronie internetowej /Dotpay/
-budowa domków/pustelni  w ramach projektu Franciszkańskie Centrum Medytacyjne
-projekt budowlany Centrum Współpracy z Rodziną.

19. Przekazanie pomocy finansowej rodzie z dzieckiem niepełnosprawnym.

20. Udzielenie wsparcia finansowego matce samotnie wychowującej dziecko.

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

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

W ramach budowy Centrum Duchowości 
Franciszkańskiej podjęto w 2020 roku dwa 
działania:
1. Przygotowanie i zlecenie do 
wydrukowania ulotki promującej - ma ona 
posłużyć do rozreklamowania i ewentualnie 
zachęcenia darczyńców/ofiarodawców do 
przekazania darowizny przeznaczonej na 
ten cel.
2. Ze względu na zróżnicowany, górski teren 
dokonano badania struktury gruntu 
przeznaczonego pod budowę 10 domków 
noclegowo-medytacyjnych i kaplicy. 
Ponieważ badanie wykazało niestabilność 
gruntu (jest to osuwisko), podjęto dalsze 
działanie w celu pozyskania innych 
gruntów, które mogłyby służyć do tego 
celu. W roku 2021 nasze działania będą 
skierowane na znalezienie odpowiedniej 
parceli do realizacji tego projektu.

87.90.Z 0,00 zł

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

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

W roku 2020 fundacja prowadziła działania w 
trzech obszarach:
1. Poradnia rodzinna oferująca darmowe porady 
psychologa, duszpasterzy, mediatora, radców 
prawnych, naprotechnologa, kurs małżeński, 
kursy przedmałżeńskie, warsztaty:( Effatha o 
pracy nad emocjami i myślami, dla małżeństw 
"Aby byli jedno" , medytacyjne) i wydarzenia 
(Rajdy mężczyzn i kobiet, Ewangelizacja w 
Beskidach, konferencje o charakterze 
edukacyjnym, terapeutycznym i integracyjnym).
2. Pomoc finansowa dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym.
3. Wsparcie finansowe dla matki samotnie 
wychowującej dwoje dzieci.

88.99.Z 0,00 zł
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6 734,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 118 872,24 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 75 951,56 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 31 186,68 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 11 734,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 107 138,24 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 47.19.Z

Sprzedaż detaliczna książek
1. W ramach działalności fundacji zlecono wydanie kolejnej książki, czwartej części cyklu 
szkół, autorstwa Ojca Bogdana Kocańdy OFMConv. Tytuł tej pozycji, to "Szkoła budowania 
wspólnoty". Z wydawnictwa WAM zakupiono część nakładu w ilości 800 sztuk. Dochód ze 
sprzedaży tej pozycji jest przeznaczony na cele statutowe Fundacji Rodzina w Służbie 
Człowieka.
2. w ciągu roku 2020 fundacja prowadziła sprzedaż książek zakupionych w ubiegłych latach. 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na statutową działalność Fundacji Rodzina w Służbie 
Człowieka.

2 77.39.Z

Wynajem przyczepy - kiosku handlowego Piekarni Łukaszek S. C.
Współpraca z najemcą trwa nieprzerwanie od 2017 roku i sukcesywnie wspiera działania 
statutowe Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka.
W roku 2020, pomimo pandemii Piekarnia Łukaszek S. C., kontynuowała  sprzedaż własnych 
wypieków korzystając z wynajętej od Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka przyczepy - kiosku 
handlowego. Dochód otrzymany od najemcy przeznaczony był w całości na działalność 
statutową Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  6



2.4. Z innych źródeł 5 000,00 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 25 272,45 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 214,00 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: 119 254,16 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

50 679,11 zł 0,00 zł

1 214,00 zł 0,00 zł

2 786,22 zł

103,30 zł

44 569,05 zł

19 902,48 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

74 658,56 zł

1 293,00 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)

31 186,68 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)

1 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)

1,00 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 28 400,46 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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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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 34 920,00 zł

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

17 460,00 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 

17 460,00 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)  

2 910,00 zł

8 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

8 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

34 920,00 zł

34 920,00 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 17 460,00 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

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

2 910,00 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

Bogdan Marek Kocańda
Paweł Kijko

Marek Wojciech Wójcik
- Reprezentacja dwuosobowa

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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