
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina KROSNO

Powiat KROSNO

Ulica UL. WOLNOŚCI Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KROSNO Kod pocztowy 38-400 Poczta KROSNO Nr telefonu 48531977074

Nr faksu E-mail sekretariat@fundacja21.org Strona www www.fundacja21.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-06-11

2016-09-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18111648100000 6. Numer KRS 0000512935

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

Renata Kopacz Prezes Zarządu TAK

Jan Papierz I Wiceprezes Zarządu TAK

Ewa Szajnicka II Wiceprezes 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

Joanna Rajchel Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Barbara Paściak Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Anna Rajchel Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA 21
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i 
dorosłych z zaburzeniami rozwoju mowy oraz niepełnosprawnością;
2.działanie na rzecz poprawy dostępu do edukacji i wyrównania szans 
edukacyjnych osób z niepełnosprawnością;
3.działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności 
wśród osób niepełnosprawnych;
4.wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z 
punktu widzenia leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością;
5.wspieranie rozwoju i współpracy instytucji działających na rzecz badań 
nad rozwojem dzieci i młodzieży;
6.wspieranie i pomoc rodzinom w udziale w turnusach oraz wyjazdach 
integracyjnych dla rodziców, opiekunów i terapeutów;
7.wspieranie rodzin adopcyjnych i wychowujących dziecko z 
niepełnosprawnością lub zaburzeniami rozwoju;
8.działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych 
zagrożonych społecznym i zawodowym wykluczeniem;
9.działanie na rzecz ochrony praw człowieka i mechanizmów temu 
służących;
10.działalność mająca na celu tworzenie mechanizmów i instytucji 
sprzyjających prowadzeniu skutecznej polityki zdrowotnej;
11.podejmowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju 
edukacji, kultury, wymiany informacji, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej mających na uwadze rozwój osób niepełnosprawnych;
12.ochrona i promocja zdrowia

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.organizacja warsztatów i zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem 
dostępnych metod rehabilitacji i edukacji;
2.opracowanie skutecznej formy pomocy dzieciom z dysfunkcjami poprzez 
stworzenie spójnego programu terapeutycznego opracowanego przez 
wielospecjalistyczny zespół, w którego skład wchodzą m.in: 
logopeda/neurologopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta. W ramach 
możliwości będą organizowane specjalistyczne konsultacje lekarskie;
3.szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami 
rozwoju;
4.prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej;
5.promocja i wspomagania edukacji, kształcenia zawodowego, w tym osób 
niepełnosprawnych;
6.organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitację 
i zatrudnienie osób niepełnosprawnych;
7.działanie na rzecz przybliżania tematu niepełnosprawności;
8.organizowanie seminariów i konferencji, kampanii społecznych, targów 
sztuki, imprez i konkursów, festiwali dot. tematów społecznych;
9.organizowanie i finansowanie wykładów, wystaw i imprez kulturalno- 
oświatowych na temat sytuacji zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej;
10.udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób potrzebujących i ich 
rodzin;
11.udzielanie pomocy osobom fizycznym organizacjom i instytucjom w 
formie celowych funduszów, dotacji, nagród;
12.prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, 
terapeutycznych i oświatowych dla dzieci i osób dorosłych- w tym dla osób 
niepełnosprawnych;
13.inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji w celu 
integracji osób niepełnosprawnych;
14.inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych;
15.popularyzacja ekspertyz i opinii medycznych;
16.finansowanie i przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom 
fizycznym oraz prawnym, prowadzącym prace naukowe i badawcze;
17.podejmowanie inicjatywy i wspieranie programów badawczych;
18.współpraca z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami 
państwowymi w Polsce i poza granicą Polski w celu wsparcia osób 
niepełnosprawnych;
19.współpraca z wyższymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi- 
polskimi i zagranicznymi w celu pomocy osobom niepełnosprawnym;
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20.nawiązanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe 
w dziedzinie administracji publicznej, usług publicznych, samorządu 
terytorialnego oraz reformy szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego;
21.organizowanie koncertów, występów, pokazów, warsztatów, zjazdów, 
seminariów, turnusów, treningów oraz zbiórek publicznych i aukcji 
charytatywnych w kraju i za granicą;
22.organizowanie i prowadzenie klubów, zajęć oraz imprez kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych;
23.organizowanie i prowadzenie przedszkola, punktu przedszkolnego lub 
klubu dla dzieci z oddziałami integracyjnymi i/lub specjalnymi;
24.organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i 
edukacyjnych;
25.pomoc na rzecz osób z wadami genetycznymi;
26.działanie na rzecz rozwoju i unowocześniania szkolenia średniego i 
wyższego w zakresie pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia;
27.organizowanie przedsięwzięć wydawniczych i popularyzatorskich;
28.skupienie wokół Fundacji osób chętnych do pomocy w realizacji celów 
statutowych;
29.wspieranie finansowe osób fizycznych, zespołów, organizacji i instytucji 
realizujących programy zgodne z wartościami i celami Fundacji;
30. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich;
31.organizowanie zbiórek pieniędzy na cele statutowe;
32.prowadzenie działalności gospodarczej niezbędnej do realizacji celów 
statutowych;
33.wynajem wolnych pomieszczeń na wykonywanie usług medycznych, 
edukacyjnych, opiekuńczych;
34.prowadzenie działalności wydawniczej;
35.prowadzenie działalności leczniczej, w tym powoływanie i prowadzenie 
jednostek i komórek leczniczych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2020 roku Fundacja 21 prowadziła działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, głównie z uszkodzeniami układu 
nerwowego, wadami genetycznymi (przede wszystkim Trisomią 21) oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Fundacja 21 
pomoc kierowała również dla osób mających trudną sytuację życiową lub finansową oraz do osób wykluczonych społecznie. 

Działalność statutowa była realizowana poprzez poniższe działania oraz projekty:

    1. W 2020 roku Fundacja 21 prowadziła działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, głównie z uszkodzeniami układu 
nerwowego, wadami genetycznymi (przede wszystkim Trisomią 21) oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Były to terapie: 
logopedyczne, neurologopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne i fizjoterapeutyczne.
    2. Fundacja 21 częściowo zrefundowała koszty badań specjalistycznych. Refundacją zostały objęte także koszty konsultacji u 
lekarzy specjalistów oraz zajęć terapeutycznych u różnych terapeutów. 
    3. W dniu 21 marca 2020 roku Fundacja 21 we współpracy z Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym Planeta 21 miała 
zamiar zorganizować obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. Niestety wybuch pandemii pokrzyżował nasze plany. 
Przemarsz, który jest organizowany od kilku lat jak i inne atrakcje mające za zadanie uczcić oraz przypomnieć o istocie Dnia 
Zespołu Downa zostały odwołane. 
    4. Fundacja 21 wstrzymała czasowo swoje działania od 16 marca 2020 r. Zostały odwołane komercyjne wizyty oraz turnusy 
terapeutyczne. 
    5. Czerwcowy Dzień Rodziny w trosce o naszych podopiecznych oraz pracowników również został odwołany.
    6. W 2020 roku planowaliśmy również wizyty: psychiatry, genetyka oraz neurologa. Przyjęcia do specjalistów nie odbyły się z 
powodu panującej pandemii.
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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

93

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

1 działalność charytatywnej

Fundacja 21 w 2020 roku udzieliła pomocy w 
ramach działalności charytatywnej w postaci 
przeprowadzenia darmowych terapii dla swoich 
pacjentów oraz podopiecznych przez 
wykwalifikowanych terapeutów (neurologopedy, 
logopedy, psychologa, pedagoga i 
fizjoterapeuty). Zostały również zrefundowane 
wizyty u lekarzy specjalistów oraz specjalistyczne 
badania lekarskie wraz z kosztami dojazdów na 
badania i terapie. Pomoc została przyznana 
osobom, które złożyły pisemny wniosek wraz z 
odpowiednimi załącznikami do Zarządu Fundacji 
21.

88.99.Z 83 028,60 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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147 048,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 031,95 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) 344 181,24 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 224 028,91 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 112 534,04 zł

d) przychody finansowe 56,34 zł

e) pozostałe przychody 7 561,95 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 86.90.E

Prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych i neurologopedycznych. Zajęcia odbywały 
się w siedzibie Fundacji 21 w Krośnie. Wszystkie terapie były prowadzone przez 
wykwalifikowany i dyplomowany personel. Z terapii korzystały przede wszystkim dzieci 
niepełnosprawne, z opóźnionym rozwojem mowy oraz różnymi zaburzeniami mowy w 
szczególności: zaburzeniami płynności mówienia, artykulacyjnymi i neurorozwojowymi. 
Podczas terapii pacjenci wraz z terapeutami pracowali nad usprawnieniem procesu 
komunikacji, wykonywali ćwiczenia stymulujące rozwój mowy czynnej oraz wspomagające 
rozumienie mowy. Prowadzony był również trening mówienia, a także masaże.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 031,95 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 189 514,05 zł

2.4. Z innych źródeł 1 586,34 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 145 839,61 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 83 028,60 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: 300 787,49 zł 83 028,60 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

189 902,33 zł 83 028,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

64 262,59 zł

1,02 zł

44 892,44 zł

1 729,11 zł 0,00 zł

1 Materiały dydaktyczne, materiały medyczne, wyposażenie 13 233,17 zł

2 Wynagrodzenia terapeutów 15 985,00 zł

3 Usługi terapii i rehabilitacji 39 744,00 zł

4 Pozostałe usługi 14 066,43 zł

1 Usługi terapii i rehabilitacji podopiecznych Fundacji 39 744,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

14 730,01 zł

62 250,00 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)

112 534,04 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 34 126,58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 9 267,17 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)

11 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 409,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 9 267,17 zł

220,00 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

79 160,69 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)

8,53 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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 136 580,50 zł

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

94 767,52 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 

41 812,98 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)  

1 034,70 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

87 624,25 zł

55 391,66 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

15 861,57 zł

- inne świadczenia 16 371,02 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 48 956,25 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 94 767,52 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-14 9



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

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

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

3 187,69 zł

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

1 PFRON dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

6 031,95 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Renata Kopacz - Prezes Zarządu 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

2021-07-14
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