
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-06-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica UL. BOLESŁAWA 
KRYSIEWICZA

Nr domu 6 Nr lokalu 19A

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-825 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 730528009

Nr faksu E-mail fundacjakuznianadziei@wp.pl Strona www kuznianadziei.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-08-07

2018-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36219575300000 6. Numer KRS 0000570224

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

Tadeusz Antoni 
Wojciechowski

Prezes Zarządu TAK

Jolanta Maria 
Wojciechowska

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

Violetta Maria Matecka Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Dorota Maria Fraszewska Członek  Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zdzisław Leon 
Szymanowski

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA KUŹNIA NADZIEI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania organizacji są:
    1) Pomoc społeczna dzieciom, rodzinom i  innym osobom będącym w 
trudnej sytuacji oraz pomoc w wyrównywaniu ich szans życiowych;
    2) Działalność charytatywna;
    3) Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych;
    4) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;
    5) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
    6) Ochrona środowiska, sport i kultura fizyczna oraz turystyka;
    7) Organizacja i promocja wolontariatu;
    8) Działalność i współpraca z organizacjami, których cele są zbliżone z 
działalnością fundacji;
    9) Organizowanie akcji humanitarnych i zbiórek pieniężnych dla osób 
poszkodowanych klęskami żywiołowymi w kraju i za granicą;
    10) Pomoc finansowa w tworzeniu godnych warunków mieszkaniowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób będących w trudnej sytuacji, 
osób niepełnosprawnych i chorych oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.
2. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie warsztatów terapii 
zajęciowej.
3. Pomoc rzeczową i finansową dotyczącą sprzętu medycznego, 
rehabilitacyjnego, lekarstw i środków medycznych, opieki pielęgniarskiej i 
pobytu w ośrodkach rehabilitacyjnych i  opiekuńczych oraz fizykoterapii 
na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i znajdujących  się w trudnej 
sytuacji .
4 . Prowadzenie, organizowanie i finansowanie rehabilitacji leczniczej i 
fizykoterapii.
5 .W ramach pomocy charytatywnej organizowanie zbiórek pieniężnych w 
tym organizowanie   festynów, bali charytatywnych i innych imprez 
publicznych.
6. Pozyskiwanie sponsorów, współpracę z władzami samorządowymi, 
rządowymi i organizacjami pozarządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, 
placówkami opiekuńczymi w zakresie wymienionym w celach działania 
Fundacji .
7. Propagowanie wolontariatu .
8. Promocja turystyki ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych.
9. Organizowanie imprez rekreacyjno – turystycznych, koncertów i innych 
imprez artystycznych.
10. Realizacja wspólnych projektów, udzielanie wsparcia finansowego lub 
rzeczowego organizacji  mających działalność zbieżną z celami Fundacji.
11.Współpraca z osobami fizycznymi popierającymi cele 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

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

nie dotyczy

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

39

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacja kontynuowała realizację swoich celów statutowych poprzez pomoc finansową swoim podopiecznym, osobom 
niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz w trudnych sytuacjach życiowych.  Fundacja 
sfinansowała zakup żywności,odzieży( skarpety, spodnie),  art. drogeryjnych, środki czystości i opał na zimę i używanego 
telewizora dla osób będących w niedostatku. Fundacje zebrała i rozdysponowała odzież używaną oraz buty dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, dofinansowała turnusy rehabilitacyjne, hipoterapię, konsultacje medyczne, okulary korekcyjne dla osób 
niepełnosprawnych , opłaciła zabiegi, badania medyczne, lekarstwa, pieluchomajtki, parafarmaceutyki : leki ziołowe, środki 
medyczne, suplementy, badania medyczne, zabiegi fizjoterapeutyczne i różnego rodzaju terapię. Kontynuowaliśmy pomoc 
pogorzelcom.
Zakupiono akumulatory do elektrycznego wózka inwalidzkiego. 
Projekt Wiktor K. - dofinansowanie zakupu suplementów diety, badań, psychoterapii, usług medycznych i okularów.
Projekt Ewelina S. - zakup okularów korekcyjnych.
Projekt Małgorzata S. - usługi fizjoterapeutyczne.
Projekt Wiktoria W. - dofinansowanie dwóch turnusów rehabilitacyjnych.
Projekt Edyta W. - badanie TK płuc
Projekt Emilia R. - dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.
Projekt Adam L. - rehabilitacja i specjalistyczne badania laboratoryjne.
Projekt paczki - fundacja zakupiła  żywność, odzież, art. chemiczno – drogeryjne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.
Projekt „Pomoc Pogorzelcom” - kontynuacja, zwrot poniesionych nakładów na usługi remontowe po pożarze dla rodziny 
Państwa Grochowskich .
Projekt Wiktoria W. - dopłata do turnusu rehabilitacyjnego.
Projekt Marek K.  - zakup opału na zimę.
Projekt Jonatan H. -  dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.
Projekt Paweł W. - rehabilitacja, zakup usług medycznych i lekarstw.
Projekt Michał Sz. - zakup zabiegów medycznych i opłacenie turnusu rehabilitacyjnego i konsultacji fizjoterapeutycznych.
Projekt Aleksandra i Jakub M. – rehabilitacja i terapie logopedyczne, hipoterapia i rehabilitacja. 
Projekt Aleksndra P. - zakup pieluchomajtek i lekarstw.

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja dofinansowała dla osób 
niepełnosprawnych turnusy rehabilitacyjne, 
usługi fizjoterapeutyczne, hipoterapię, terapie 
logopedyczno- pedagogiczną konsultacje i 
badania medyczne, okulary korekcyjne, 
pieluchomajtki  , opłaciła zabiegi, badania 
medyczne, lekarstwa, parafarmaceutyki : leki 
ziołowe, środki medyczne, suplementy.
Fundacja dofinansowała hipoterapia w 
Stawarzyszeniu Jeździeckim „GALOPADA” w 
Kobylance, turnusy rehabilitacyjnew „MOVE” w 
Gorlicach,w Ośrodku Rehabilitacyjnym Dzieci i 
Młodzieży TRATWA w Czernikowie, w Ośrodku 
Neuron w Bydgoszczy, w Ośrodku Fundacji Chcę 
Żyć  w Oblęgorze i  REHA-MEDICAL w Poznaniu.

88.10.Z 9 834,60 zł

2

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

Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. Przedmiotem działalności był 
zakup dla osób będących w niedostatku ( 
rodzinom i osobom samotnym): artykułów 
spożywczych, środków czystości, odzieży nowej ( 
skarpety, buty), opału na zimę( eko groszek). 
Organizowanie zbiórek odzieży używanej 
szczególnie dla dzieci, ale również dla młodzieży 
i dorosłych i przekazanie ich potrzebującym. 
Zakupiono akumulatory do elektrycznego wózka 
inwalidzkiego. Przygotowano paczki świąteczne 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia  i 
Wielkanocne.

88.99.Z 8 502,92 zł

3
pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

Kontynuacja pomocy finansowej dla 
czteroosobowej rodziny( rodzice z dwójką 
synów) w odbudowie i remoncie domu, który 
zniszczył pożar tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia 2019 roku. Był to bardzo trudny 
okres dla rodziny. Ogień strawił konstrukcję, 
ściany i wyposażenie domu. Tragedia miała 
miejsce pod Piasecznem 13  grudnia 2019 roku, 
pożar strawił dorobek życia Państwa 
Grochowskich. Fundacja od 2020 roku wspierała 
rodzinę finansowo z 1% i w 2021r pokryła 
częściowe koszty dalszych usług remontowych. 
Zebrane środki z 1% pomogły rodzinie 
odbudować dom.

88.99.Z 2 629,30 zł
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33 746,58 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) 117 557,23 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 117 548,98 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

e) pozostałe przychody 8,25 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 83 802,40 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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
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2.4. Z innych źródeł 8,25 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 6 130,27 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 22 599,60 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: 108 001,88 zł 22 599,60 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

40 087,62 zł 22 599,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

67 083,23 zł

1 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 7 770,40 zł

2 Zakup lekarstw,suplementów, badania medyczne,środki medyczne. 7 631,83 zł

3 Pomoc pogorzelcom. 2 629,30 zł

4 Konsultacje, badania medyczne, terapie, pozostałe koszty. 4 568,07 zł

1 Wiktor K. 7 430,90 zł

2 Michał Sz. 5 335,00 zł

3 Adam L. 2 629,30 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

83 802,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 77 461,36 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

f) pozostałe koszty ogółem 831,03 zł 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

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 524,78 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

1 524,78 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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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

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 30 520,01 zł

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

30 520,01 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)

1 271,66 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

1 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

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

30 520,01 zł

30 520,01 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 30 520,01 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

3 409,15 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)

brak

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

Tadeusz Antoni Wojciechowski
Jolanta Maria Wojciechowska Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-06-02
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