
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA TOBIASZKI KASPROWICZA 26 51-161 WROCŁAW WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Organizacja została powołana naczas nieokreślony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021 - 31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Fundację działalności, ponieważ na dzień jego sporządzania nieznane są
okoliczności, które wskazywałyby na istenienie jakichkolwiek zagrożeń dla kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Księgi Rachunowe prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się wg cen zakupu i ich wartości nominalnych. Środki trwałe o wartości jednostkowej do
10.000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wysokości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane metodą liniową w/g 
stawek amortyzacyjnych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty,
natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek amortyzacyjnych.

Należności i zobowiązania wycenia się według wartości wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne według wartości nominalnej.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Filip Uryga

Artur Mróz 
Patryk Borczuch 
Mateusz Staffa 
Agnieszka Bociek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-19



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-30

Filip Uryga

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Artur Mróz
Patryk Borczuch
Mateusz Staffa
Agnieszka Bociek

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA TOBIASZKI
51-161 WROCŁAW
KASPROWICZA 26 
0000099443

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 19 326,45 37 923,67

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 19 326,45 37 923,67

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 19 326,45 37 923,67

PASYWA

A. Fundusz własny 19 326,45 37 923,67

I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 26 440,53 17 326,45

IV. Zysk (strata) netto -9 114,08 18 597,22

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 19 326,45 37 923,67

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-19



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-30

Filip Uryga

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Artur Mróz
Patryk Borczuch
Mateusz Staffa
Agnieszka Bociek

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA TOBIASZKI
51-161 WROCŁAW
KASPROWICZA 26 
0000099443

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 374 760,12 294 335,93

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 303 586,60 275 425,93

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 71 173,52 18 910,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 384 046,52 275 087,06

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 312 597,49 256 176,92

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 71 449,03 18 910,14

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -9 286,40 19 248,87

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -9 286,40 19 248,87

I. Pozostałe przychody operacyjne 904,03 2,55

J. Pozostałe koszty operacyjne 731,71 654,20

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -9 114,08 18 597,22

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -9 114,08 18 597,22

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-19



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie wystepują zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie występują zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- wartości niematerialne i prawne- nie występuje

- środki trwałe- nie występuje

- należności i zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty

- fundusz statutowy wynoszący 2.000,00 zł nie uległ zmianie w okresie sprawozdawczym

- środki pieniężne wg wartości nominalnej. W ciągu roku nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.

Suma aktywów wynosi 37 923,67 zł. Ich główny składnik stanowią środki pieniężne w kwocie 37 923,67 zł.

Aktywa:

Należności

Należności wykazane w bilansie mają charakter krótko-terminowy i dotyczą rozliczeń bieżących rozrachunków

Inwestycje krótkoterminowe- środki pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rozrachunkach bankowych na dzień bilansowy wynosiły łącznie 37
923,67 zł. Środki w kasie Fundacji w kwocie 630,60 zł oraz na rachunkach bankowych w kwocie 37 293,07 zł.

Pasywa:

Fundusz statutowy

Kapitał założycielski stanowiący fundusz statutowy Fundacji wynosi 2.000,00 zł.

Wynik finansowy

Wynik finansowy netto za rok obrotowy stanowiący zysk netto wynosi 18 597,22 zł.

Nierozliczoną nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat poprzednich w wysokości 17 326,45 zł przeznacza się na realizację celów
statutowych w latach następnych.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania mają charakter krótkoterminowy i są bieżące.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Wielkość uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem i wskazaniem ich źródeł:

Wyszczególnienie przychodów Wartość
Projekt Świetlica 130 200,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-19



Gmina Wrocław Klub Seniora 6930,95
  
  

Wsparcie przy wykonywaniu zadań statutowych Praca wolontariuszy 18 000,00
Inni darczyńcy m. in. osoby fizyczne Darowizny pieniężne 5 801,00
Inni darczyńcy m. in. (osoby prawne) BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. Z O.O. Darowizny pieniężne 61 023,50
Przychody ze zbiórek i kwest Darowizny pieniężne 32 025,00
Urzędy Skarbowe Wpłaty z tytułu przekazanego 1% 21 445,48
Pozostałe przychody operacyjne  2,55

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie Wartość
A. Wyszczególnienie celów statutowych fundacji, w tym 275 087,06
- wydatki dotyczące realizacji zadania PROJEKT ŚWIETLICA 150 943,12
- wydatki dotyczące realizacji zadania PROJEKT KLUB SENIORA 24 449,95
- pozostałe wydatki 61 701,30
- wydatki sfinansowane z 1% 37 992,69
B. Pozostałe koszty operacyjne: 654,20
- pozostałe 654,20
RAZEM (A+B) 275 741,26

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy pozostał na niezmienionym poziomie.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Stan pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego wyniósł: 17 145,33

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 21 445,58

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym wyniosła ogółem:
37 922,69

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych były przeznaczone na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dziecii
młodzieży, klubu seniora i kolonii wakacyjnych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 2.000 zł. Został on wykorzystany na cele statutowe w poprzednich okresach sprawozdawczych. Stan ten
nie uległ żadnym zmianom w roku 2021.

Nie występują żadne zobowiązania, dla których udzielono gwarancji, poręczeń i ustanowiono jakichkolwiek zabezpieczeń.

W stosunku do roku 2020 przychody i koszty roku 2021 zostały uzyskane na poziomie zbliżonym. Przewiduje się, że kontynuowana i
realizowana działalność statutowa oraz osiągane wyniki finansowe w roku następnym będą zbliżone do roku obrachunkowego.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-19



Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Filip Uryga

Artur Mróz 
Patryk Borczuch 
Mateusz Staffa 
Agnieszka Bociek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-08-19



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 2022-08-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica KASPROWICZA Nr domu 26 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 51-161 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 797136271

Nr faksu E-mail fundacjatobiaszki@gmail.com Strona www http://tobiaszki.w.interia.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-03-18

2007-05-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93278903200000 6. Numer KRS 0000099443

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

Artór Mróz Prezes Zarządu TAK

Patryk Borczuch Członek Zarządu TAK

Agnieszka Bociek Członek Zarządu TAK

Mateusz Staffa 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

Dominik Grochla Członek Rady Fundacji TAK

Jakub Banaś Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA TOBIASZKI

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-19 1



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,
2. działalność charytatywna,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5 . działalność wspomagająca  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
7 . krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
10. przeciwdziałanie patologiom społecznym 
11. działania na rzecz integracji europejskiej orz rozwijania kontaktów na 
rzecz współpracy między społeczeństwami,
12. promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. prowadzenie działalności społecznej, szczególnie  w zakresie 
charytatywnym i samopomocowym,
2. prowadzenie działalności kulturalnej. Organizacja kółek zainteresowań: 
np. plastycznych, muzycznych, sportowych, naukowych, itp.
3. prowadzenie działalności edukacyjnej, np.: wyrównywanie szans 
edukacyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, itp.
4. organizowanie grup studyjnych, rekolekcyjnych, koncertów, wystaw, 
wypoczynku, sympozjów,
5 organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu,
6 prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej w zakresie 
prowadzenia świetlic środowiskowych, profilaktycznych, wychowawczych, 
terapeutycznych, domów pomocy, itp,
7 . kształtowanie postaw ekologicznych,
8. szkolenia,
9. organizowanie pomocy doraźnej
10. organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie 
przeznaczony na cele statutowe,
11. współpraca z administracją publiczną oraz innymi organizacjami 
pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność 
zbieżną do Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja prowadziła działania wychowawcze w formie świetlicy środowiskowej w ramach Placówki Wsparcia Dziennego 
Tobiaszki. W tym zawierają się takie działania, jak codzienna praca opiekuńczo-wychowawcza w placówce, organizacja wyjść i 
wycieczek, praca wspierająca i integracyjna dla rodziców dzieci, organizacja zajęć wakacyjnych i podczas ferii zimowych. 
Świetlica była otwarta dla dzieci przez 5 dni w tygodniu w wymiarze pięciu godzin codziennie. W tym czasie do działań Placówki 
należało: dożywianie dzieci, wsparcie ich w odrabianiu zadań domowych, organizacja ich czasu wolnego, angażowanie w 
działania świetlicy, organizacja zajęć rozwojowych, warsztatów manualnych i plastycznych, zajęcia edukacyjno-rozwojowe i 
sportowe. Ponadto Placówkę wspierało całe rodziny dzieci przez pomoc materialną i wsparcie doradcze. Rodzice mieli 
możliwość skorzystania z zajęć rozwojowych i edukacyjnych dla siebie, mających na celu rozwój ich kompetencji 
wychowawczych i społecznych. Spotkania z rodzicami i organizowanie dla nich zajęcia pomogły zintegrować całą grupę i dały 
możliwość pozytywnego wpływania na relacje i zależności w rodzinach.
Fundacja do 30.06.2022 prowadziła Klub Seniora Nazaret, który oferował osobom starszym zajęcia gimnastyczno ruchowe, 
ćwiczenia i warsztaty mające na celu podniesienie umiejętności miekkich oraz rozwój intelektualny.
Z działań pomocowych Placówki Wsparcia Dziennego Tobiaszki w 2021 roku skorzystało około 110 dzieci i młodzieży i około 40 
rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. Z działań Klubu Seniora Nazaret w pierwszym półroczu skorzystało ok 60 osób.
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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

210

0

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

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

Praca z rodzinami dzieci uczęszczających do 
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i 
Młodzieży Wspieranie rodziców w 
rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
organizacja spotkań, warsztatów dla dzieci i 
rodziców. Organizacja grup samopomocowych 
dla rodziców - animacja czasu wolnego, 
włączanie rodziców w działania na rzecz swoich 
dzieci. Te działania pomogły zintegować całe 
rodziny, wzmocnić ich kompetencje w 
szczególności w zakresie kompetencji miękkich i 
wsparły procesy wychowawcze zachodzące w 
tych rodzinach.

79.12.Z 0,00 zł

2

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Prowadzenie Centrum Rozwoju i aktywności 
Dzieci i Młodzieży. Zajęcia organizowane dla 
dzieci od 6 do 18 roku życia przez pięć dni w 
tygodniu w wymiarze godzinowym od 14:00 do 
19:00. W zajęciach bierze udział w skali roku ok 
160 dzieci i młodzieży. Zajęcia mają na celu 
dożywianie dzieci, wspracie ich w odrabianiu 
zadań domowych, organizacja ich czasu 
wolnego, angażowanie w działania Centrum, 
organizacja zajęć rozwojowych, warszatów 
manualnych i plastycznych, zajęcia edukacujno 
rozwojowe i sportowe.

88.99.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

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 na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja czterotygodniowych półkoloni 
letnich we Wrocławiu w których udział 
wzięło ok 160 dzieci Organizacja zajęć 
podczas ferii zimowych dla ok 80 dzieci. 
Podczas zajęć dzieci wzięły udział w 
zajęciach rekreacyjno - sportowych, 
wyjściach i wycieczkach edukacyjnych. 
Centrum w tym czasie zmieniło godziny 
działania na godziny poranne, tak by 
odciążyć od obowiązku opiekuńczego 
rodziców i umożliwić ich pracę zawodową. 
Dzieci podczas wypoczynku miało 
możliwość skorzystania z dożywiania, 
wycieczek na terenie województwa 
dolnośląskiego, licznych spacerów i zajęć 
edukacyjno - rozwojowych w Centrum

79.12.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym

Prowadzenie Klubu Seniora Nazaret trzy dni 
w tygodniu dla ok 95 osób. W ramach 
działań klubu odbywają się zajęcia 
rozwojowe i gimnastyczne oraz warsztaty 
technologiczne, kulinarne, wyjścia i 
wycieczki. Do zadań Klubu należało również 
wsparcie osób w wieku emerytalnym w ich 
codziennym funkcjonowaniu, rozmowy 
wspierające, pomoc w robieniu zakupów, 
działania doradcze i pomoc rzeczowa. W 
czasie zagrożenia epidemicznego udało się 
przenieść większość działań, włącznie z 
zajęciami gimnastycznymi, do formy online, 
dzięki czemu utrzymano charakter i ciągłość 
działań.

94.11.Z 0,00 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
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21 445,48 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 137 130,95 zł

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 294 338,48 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 275 425,93 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 18 910,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2,55 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 98 849,50 zł

2.4. Z innych źródeł 36 912,55 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 17 145,33 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 37 992,69 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

137 130,95 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

5 801,00 zł

61 023,50 zł

32 025,00 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 19 249,01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -0,14 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 275 741,26 zł 37 992,69 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

256 176,92 zł 37 992,69 zł

18 910,14 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

654,20 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz Klubu Seniora 37 992,69 zł

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
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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)

4 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)

2,22 etatów

8 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)

9 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

9 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 174 412,06 zł

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

174 412,06 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)  

1 816,79 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

103 740,00 zł

103 740,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 70 672,06 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 10 979,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 163 433,06 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-19 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)

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

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

1 Organizacja i realizacja 
programu edukacyjno - 
rekreacyjnego "Centrum 
Rozwoju i Aktywności Dzieci i 
Młodzieży"

prowadzenie zajęć opiekuńczo 
wychowawczych edukacyjnych 
oraz rozwojowych

Gmina Wrocław 130 200,00 zł

2 Prowadzenie Klubu Seniora 
Nazaret

warsztaty i zajęcia dla osób w 
wieku emerytalnym

Gmina Wrocław 6 930,95 zł

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

4 520,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

Artur Mróz 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

2022-08-19
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