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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 2020-05-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica UL. ŚW. TRÓJCY Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-822 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 510-054-069

Nr faksu E-mail kontakt@fundacjatm.pl Strona www www.fundacjatm.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-09-18

2019-11-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36828477100000 6. Numer KRS 0000695283

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

Leszek Łuczkanin Prezes Zarządu TAK

Anna Mucha Członek Zarządu TAK

Maja Studzińska 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

Tomasz Ryłko Przewodniczący Rady 
Fundacyjnej

TAK

Grzegorz Kordek Członek Rady 
Fundacyjnej

TAK

Piotr Matuszak Członek Rady 
Fundacyjnej

TAK

"TWORZYĆ MIŁOŚCIĄ"
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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 wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;
3) pomoc charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia;
7) wspieranie osób niepełnosprawnych;
8) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
9) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania;
10) wypoczynek dzieci i młodzieży;
11) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
14) turystyka i krajoznawstwo;
15) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
16) pogłębianie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
17) promocja i organizacja wolontariatu; 
18) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
19) wspieranie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz 
upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
20) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
21) działalność 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 przez 
te podmioty działań w sferze pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) propagowanie wartości chrześcijańskich i franciszkańskich;
2) wspieranie dzieł Prowincji;
3) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w prasie, radiu, 
telewizji, mediach elektronicznych oraz innymi sposobami (w tym 
kampanii fundraisingowych i społecznych);
4) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym poprzez 
redakcję, wydawanie i produkcję artystyczną utworów, w szczególności 
książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych, wydawanie i 
rozprowadzanie ulotek, organizowanie pokazów filmowych i 
audiowizualnych oraz audycji muzyczno-słownych, prowadzenie serwisów, 
stron i portali internetowych oraz opracowanie aplikacji na urządzenia 
mobilne;
5) organizowanie, wspieranie i prowadzenie ośrodków i placówek 
misyjnych, ośrodków i placówek pomocy, w tym pomocy doraźnej, dla 
osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów 
zbrojnych i wojen;
6) organizowanie, finansowanie, wspieranie i prowadzenie akcji 
społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, 
wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów, warsztatów, kursów oraz 
innych form przekazywania wiedzy;
7) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie imprez publicznych, 
festynów, jarmarków i widowisk, festiwali, wystaw, koncertów i 
przedstawień artystycznych, w tym teatralnych;
8) pomoc finansową na rzecz osób chorych lub innych znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialne lub życiowej;
9) organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej i 
psychoterapeutycznej, rehabilitacji leczniczej;
10) organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i prowadzenie (w 
tym remonty i budowa) ośrodków i domów prowadzących profilaktykę, 
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leczenie, terapię, rehabilitację, a także innego rodzaju placówek i punktów 
mających na celu opiekę i pomoc medyczną, psychologiczną i 
psychoterapeutyczną;
11) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
12) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie różnych form 
aktywności fizycznej oraz wypoczynku letniego i zimowego, w tym takich 
jak: zorganizowane wyjazdy turystyczne i krajoznawcze i inne formy 
zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego;
13) organizowanie, finansowanie i prowadzenie (w tym remonty i 
budowa) ośrodków i placówek pomocy społecznej, świetlic, żłobków, 
przedszkoli i innego rodzaju placówek i punktów mających na celu opiekę 
nad dziećmi i młodzieżą;
14) organizowanie, finansowanie i prowadzenie (w tym remonty i 
budowa) świetlic, ośrodków kultury, bibliotek, szkół i uczelni wyższych, a 
także innego rodzaju placówek i punktów mających na celu edukację, 
wychowanie i opiekę nad dziećmi i młodzieżą;
15) renowację, konserwację, restaurację: dzieł sztuki, ekspozycji i wystaw 
oraz dóbr kultury i zabytków oraz innych miejsc i budynków o znaczeniu 
historycznym oraz innych podobnych atrakcji turystycznych, ich 
aktywizację, w tym w szczególności udzielanie pomocy materialnej 
(finansowej, rzeczowej), doradczej i organizacyjnej przy ich ochronie i 
konserwacji w kraju i za granicą; 
16) pomoc rzeczową i finansową na rzecz Polonii i Polaków za granicą;
17) organizowanie i finansowanie w kraju i za granicą pracy dla 
wolontariuszy, w zakresie działań w sferze zadań pożytku publicznego;
18) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie szkoleń dla 
wolontariuszy;
19) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
20) udzielanie darowizn finansowych, rzeczowych lub dotacji celowych na 
rzecz podmiotów będących ich beneficjentami na realizacje przez te 
podmioty działalności statutowej;
21) współpracę i kooperację z organizacjami, podmiotami i jednostkami 
organizacyjnymi prowadzącymi działalność nawiązującą do celów i 
obszarów działania Fundacji.

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

Działania statutowe Fundacji w 2019 roku miały charakter nieodpłatny.

1. Fundacja prowadziła działalność informacyjną i publicystyczną poprzez portal FranciszkanieTV. Serie materiałów tworzone 
przez redakcję FranciszkanieTV, ukazywały się przez cały rok na stronie i w mediach społecznościowych. Profil śledzony jest na 
stałe przez ponad 10 tys. osób. Publikowane materiały mają od kilkuset do nawet 50 tys. wyświetleń.

2. W ramach działalności aktualizowana była strona internetowa oraz profile społecznościowe Fundacji.

3. Dzięki wsparciu Fundacji Energa pod hasłem „Do końca życia będę walczył dla Maryi!” 8 czerwca na Zamku w Malborku odbył 
się jubileuszowy XX Bieg Rycerski. Nad Nogat przyjechały dziecięce i młodzieżowe wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej oraz 
parafialne grupy dziecięce, które działają przy parafiach franciszkańskich i innych. Ponad 190 osób – uczestników, wolontariuszy 
i organizatorów. 19 zastępów z Bolszewa, Czerska, Jeżewa, Lęborka i Gdyni startowało w 2 kategoriach wiekowych: Mali Rycerze 
Niepokalanej i Młodzi Rycerze Niepokalanej, każdy z przydzielonym Aniołem Stróżem, który czuwał nad ich bezpieczeństwem.
Bieg odbywał się na terenie Muzeum Zamkowego, gdzie rozmieszczonych zostało 11 stanic. Na każdej czekało na uczestników 
zadanie sprawnościowe oraz pytania z wiedzy o historii zamku, zakonu krzyżackiego, życia św. Maksymiliana oraz Rycerstwa 
Niepokalanej. Część z zadań przygotowana została przez pracowników Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku.

4. Fundacja dzięki celowym darowiznom dofinansowała organizację Franciszkańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, w której 
uczestniczyły osoby z trudną sytuacją materialną i życiową. Co roku pielgrzymi pokonują prawie 500 km pieszo. Wkład fundacji 
pozwolił skorzystać tym osobom, których nie było stać na koszty organizacji.

5. Z otrzymanych darowizn wsparto renowację zabytków, w tym Zespołu Franciszkańskich Zabytków Świętej Trójcy oraz Kościoła 
św. Antoniego i Klasztoru Franciszkanów w Gdyni.

6. Razem z Franciszkańskim Sekretariatem Misyjnym Fundacja zorganizowała ogólnopolską akcję „Woreczek ryżu”, której celem 
była zbiórka środków finansowych na zakup żywności dla głodnych i niedożywionych dzieci i dorosłych w Kenii i Ekwadorze, 
którzy są podopiecznymi misjonarzy franciszkańskich z gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego. Akcja choć 
nagłaśniania w okresie Wielkiego Postu, trwała przez cały rok. Środki trafiły na misje na zakup żywności i środków niezbędnych 
do życia dla dzieci ze świetlic, domów dziecka i szkół.   

7. Fundacja włączyła się dodatkowo w cztery projekty zorganizowane przez Franciszkański Sekretariat Misyjny:
- Punkt I Pomocy Medycznej w Subukia w Kenii - co weekend do tego miejsca przybywa kilkanaście tysięcy pielgrzymów, a kilka 
razy w roku organizowany jest Narodowy Dzień Modlitwy o Pokój, w którym za każdym razem uczestniczy ok. 50 tys. osób. 
Najbliższy szpital oddalony jest o 26 km, co w terenie górzystym stanowi duże wyzwanie. Stąd konieczność zapewnienia 
podstawowej opieki na miejscu.  
- Przychodnia w Canoa w Ekwadorze –zadaniem przychodni będzie świadczenie opieki zdrowotnej integracyjnej z leczeniem 
zapobiegawczym dla osób poszkodowanych podczas ostatnich trzęsień ziemi.
- Studnie głębinowe w Chepseon i Nairobii w Kenii – dwuletni brak deszczu i wyschnięte studnie, brak dostępu do czystej i 
nieskażonej wody, spowodowało konieczność wykopania dwóch nowych studni, z czego jedna na 345 m głębokości.
- Wyprawka szkolna na misje – to akcja, której celem jest zapewnienie dzieciom najbardziej potrzebującym z Kenii przyborów 
szkolnych. Wiele rodzin, które są pod opieką franciszkanów wymaga systematycznego wsparcia ze względu na to, że w Kenii 
proces edukacji jest płatny, a stanowi jedyną szansę dla dzieci na wyjście z biedy i lepsze życie.
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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)

Fundacja działała na rzecz:
- Zespół Franciszkańskich Zabytków Świętej Trójcy w Gdańsku
- Kościół św. Antoniego i Klasztor Franciszkanów w Gdyni
wpisane do rejestru zabytków

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

30000

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

W ramach działalności fundacji dofinansowano 
renowacje Zespołu Franciszkańskich Zabytków 
Świętej Trójcy w Gdańsku (wykonano 
konserwację szczytu elewacji prezbiterium 
kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku, południowej i 
wschodniej elewacji, prace remontowo-
konserwatorskie w kościele, naprawę iglic, 
poszycia dachu oraz okien), a także Kościoła św. 
Antoniego i Klasztoru Franciszkanów w Gdyni 
(prace remontowo-konserwatorskie głównie w 
starej części klasztornej). Oba obiekty wpisane 
są do rejestru zabytków.

91.03.Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

Projekt "Woreczek Ryżu" po raz ósmy (przy 
współudziale fundacji drugi) został 
zorganizowany razem z Franciszkańskim 
Sekretariatem Misyjnym w Gdyni. Jego głównym 
celem było zebranie środków na dożywianie 
dzieci w Kenii i Ekwadorze, które znajdują się 
pod opieką franciszkańskich misjonarzy. 
Franciszkanie w obydwu krajach prowadzą 
szkoły, świetlice i domy dziecka. Woreczek Ryżu 
na stałe wpisał się szczególnie w program 
jałmużny wielkopostnej, ale trwa tak naprawdę 
cały rok. Ósmej edycji towarzyszyło hasło: 
„Byłem głodny, a daliście Mi jeść” Mt 25,35. Za 
zebrane środki zakupiona została żywność oraz 
środki niezbędne do życia.

94.99.Z 0,00 zł

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 357 494,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 357 494,44 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

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

5.2. 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

3 ochrona i promocja zdrowia

W ramach dwóch projektów misyjnych 
dofinansowano:
- Punkt I Pomocy Medycznej w Subukia (Kenia) - 
dofinansowany został gabinet (wyposażenie), 
który ma służyć opiece nad pielgrzymami, którzy 
tysiącami przybywają do Narodowego 
Sanktuarium Maryjnego, gdzie posługują 
franciszkanie;
- Przychodnia w Canoa (Ekwador)– 
dofinansowano budowę przychodni, której 
zadaniem będzie świadczenie opieki zdrowotnej 
integracyjnej z leczeniem zapobiegawczym dla 
osób poszkodowanych podczas ostatnich 
trzęsień ziemi w rejonie. Celem jest poprawa 
zdrowia nie tylko ludzi dorosłych, ale przede 
wszystkim dzieci, które chronicznie chorują na 
brak dożywienia i są bardziej podatne na 
występujące epidemie.

94.99.Z 0,00 zł
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e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 357 494,44 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

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

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

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

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 355 415,21 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

95 378,59 zł

262 115,85 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 5 459,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

352 034,81 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 380,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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.

Druk: NIW-CRSO 8



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

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 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

6 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)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3 osób

3 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

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

Leszek Łuczkanin
Anna Mucha
Maja Studzińska

Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-05-07
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