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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica KONOPNICKIEJ Nr domu 20C Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 71-151 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 604559851

Nr faksu E-mail smylar@wp.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-10-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32135160400000 6. Numer KRS 0000454422

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

ANNA EDYTA SMYŁA PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI

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

1.A.WASILEWSKA VEL 
TRZASKOWSKA
2.K.MACHOWSKI
3. B.MACHOWSKA

1.KOMISJA REWIZYJNA
2.KOMISJA REWIZYJNA
3.KOMISJA REWIZYJNA

TAK

FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MARZENIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe fundacji: 
1.Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz niepełnosprawnych ruchowo
2.Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na 
celu promocję kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji przez sport w 
szczególności tenis ziemny osób niepełnosprawnych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego w zakresie 
• umożliwienia zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa ze 
wszystkich form jej działalności 
• objęcia zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz 
dzieci z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych 
• upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i 
czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz 
organizowania wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie 
• opieki i wspierania ponadprzeciętnych sportowców niepełnosprawnych 
przez przyznawania stypendiów i nagród
• pozyskiwania sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, 
urządzeniami i obiektami sportowymi 
• organizowania imprez, szkoleń i spotkań integrujących 
niepełnosprawnych
• podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów 
statutowych Fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główne działania Fundacji w 2018 roku: 
1. Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji przez sport, i czynnego wypoczynku w środowisku 
osób niepełnosprawnych;
2. Planowanie i organizacja zajęć z tenisa ziemnego;
3. Integracja osób niepełnosprawnych; 
4. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
5. Organizowanie lub pomoc w organizacji imprez i obozów rekreacyjno - sportowych, turnusów rehabilitacyjnych oraz 
wszelkiej działalności o charakterze rehabilitacyjno - rewalidacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową

Fundacja MARZENIE w roku 2018 zrealizowała  dwa  projekty;
- w ramach Programu Społecznik 2018 pt. Sport, zabawa, integracja. Tenis ziemny-sport dla wszystkich 
oraz w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020r. pn. -INTEGRACJA NA SPORTOWO. 
Celem projektu SPOŁECZNIK był rozwój i promocja kultury fizycznej oraz rehabilitacja poprzez zajęcia z tenisa ziemnego osób 
niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane i został osiągnięty cel projektu tj. u osób niepełnosprawnych nastąpiła 
poprawa kondycji fizycznej, zwiększyła się koordynacja ruchowa oraz zajęcia z gry w tenisa ziemnego przysłużyły się pogłębieniu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Uczestnikami zadania były osoby niepełnosprawne w wieku 15 -35 lat. 100% uczestników 
zadania były to osoby o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia z nauki gry w 
tenisa ziemnego odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne ( 1,5 godz. zegarowej) na kortach tenisowych w 
Szczecinie przy ul. Tenisowej 38. Wkładem własnym Fundacji MARZENIE było wynajęcie zadaszonych kortów tenisowych dla 
grupy uczestników w celu realizacji zaplanowanych zajęć sportowych. Grupa osób niepełnosprawnych liczyła 16 osób. Na 
zajęciach z grupą był trener oraz osoba z obsługi technicznej. Poziom ćwiczeń dopasowany był do umiejętności uczestników. 
Każde zajęcia opierały się o ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, kształtujące balans, rozwijające refleks, zwinność i 
celność. Ponadto wprowadzone zostały elementy organizacyjno –porządkowe oraz integrujące grupę. Ważnym aspektem tego 
zadania było wszechstronnie oddziaływanie poprzez sport pozwalające niepełnosprawnemu na akceptację własnej 
niepełnosprawności, naukę radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz pokonywanie trudności jak również poprawę formy 
psychicznej poprzez działanie w grupie. Poprzez obserwację uczestników zadania w trakcie zajęć sportowych, można stwierdzić, 
że wszystkie wyżej wymienione założenia zostały spełnione. Realizacja projektu przyczyniła się również do większej śmiałości 
osób niepełnosprawnych w nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości, co niewątpliwie 
wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Działania promocyjne były prowadzone poprzez 
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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

bezpośredni kontakt ze szkołami i placówkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi.
Osiągnięte rezultaty:
1. U osób upośledzonych umysłowo nastąpił wzrost koordynacji wzrokowo –ruchowej, rozwinięcie pamięci ruchowej.
2. Wśród uczestników programu nastąpił wzrost świadomości nt. wpływu aktywności ruchowej na własne zdrowie.
3. Uczestnicy utrwalili zasady higieny osobistej i higieny pracy, poznali zasady zachowania się na zajęciach (ćwiczenia 
indywidualne, w parach, grupowe). Poprzez zajęcia w grupie u uczestników nastąpił wzrost poczucia własnej wartości w 
społeczeństwie.
4. Poprzez udział w zajęciach sportowych nastąpił wzrost motoryki oraz poprawa funkcji życiowych wśród uczestników 
programu.
5. Poprzez realizację Projektu nastąpił wzrost aktywizacji i włączenia społecznego osób niepełnosprawnych.
6. Realizacja Projektu przyczyniła się do zwiększenia promocji sportu osób niepełnosprawnych.

W projekcie INTEGRACJA NA SPORTOWO- w zajęciach sportowych z tenisa ziemnego wzięło udział 115 osób 
niepełnosprawnych (projekt zakładał min. 100 osób). Poprzez realizację 280 godzin zajęć z tenisa ziemnego zdecydowanie 
nastąpiło zwiększenie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych, a co jest z tym związane nastąpiła poprawa stanu 
zdrowia nie tylko fizycznego, ale również psychicznego uczestników zajęć. Bardzo pozytywnie na oba te aspekty wpłynęła 
również organizacja zajęć integracyjnych dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi. Zajęcia integracyjne były bardzo 
ważną częścią projektu zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak również dla dzieci pełnosprawnych. W zajęcia integracyjnych 
wzięło udział 331 dzieci (założenia projektu to 200 osób). Dzięki realizacji projektu nastąpił również wzrost świadomości nt. 
niepełnosprawności i wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych u 256 uczniów szkół podstawowych ze Szczecina 
(założenia projektu to ok. 100 uczniów). Wszystkie zadania, założenia i cele projektu zostały zrealizowane w terminie realizacji 
projektu tj. 07.05.2018 r - 31.12.2018 r.
W zajęciach z nauki gry w tenisa ziemnego wzięło udział 115 osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież). Zajęcia odbywały się 
na kortach tenisowych w Szczecinie przy ulicy Tenisowej 38. Dni oraz godziny zajęć zostały dopasowane do preferencji 
uczestników. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 16 maja, a ostatnie odbyły się 10 grudnia 2018 r. Łącznie przeprowadzono 280 h 
zajęć tenisa ziemnego. Jedne zajęcia trwały 2 godziny. W miesiącach maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień 
zajęcia odbywały się w poniedziałki i środy w godzinach 9-11 (I grupa), 11-13 (II grupa) i 13-15 (III grupa). W miesiącach lipiec i 
sierpień zajęcia odbywały się w poniedziałki i czwartki od 9-11. Każda grupa obejmowała co najmniej 10 osób. Na każdych 
zajęciach z jedną grupą był trener, obsługa techniczna, opiekunowie z placówek zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi 
oraz w miesiącach czerwiec, wrzesień i październik również wolontariusze. Do realizacji zajęć wykorzystywany był sprzęt 
sportowy znajdujący się na wynajmowanych kortach tenisowych oraz sprzęt tenisowy zakupiony w ramach projektu. Osoby 
niepełnosprawne będące uczestnikami projektu miały zapewniony transport na każde zajęcia w obie strony.
12 sportowych zajęć integracyjnych zostało przeprowadzonych w terminie 04 września - 04 grudnia 2018 r. (Zgodę na 
przesunięcie terminu realizacji tego zadania Zleceniobiorca otrzymał dnia 21 sierpnia 2018 r. po zwróceniu się z zapytaniem do 
opiekuna projektu w Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). W zajęciach wzięło 
udział łącznie 331 uczniów. 115 osób niepełnosprawnych i 216 osób pełnosprawnych (założenia projektu to 100 os. 
niepełnosprawnych i 100 osób pełnosprawnych). Zajęcia integracyjne organizowała firma handlowo-usługowa Rafał Smyła ze 
Szczecina, która posiada bardzo duże doświadczenie w organizowaniu tego typu przedsięwzięć sportowych oraz pracy z 
osobami niepełnosprawnymi. W ramach zajęć integracyjnych firma zapewniła trzy godziny wynajmu kortów tenisowych, 
obsługę dwóch trenerów, dwie osoby do obsługi technicznej oraz poczęstunek i napoje dla uczestników.
12 zajęć edukacyjnych z uczniami szkół podstawowych w Szczecinie zostało przeprowadzonych w terminie 03 września - 03 
grudnia 2018 r. (Zgodę na przesunięcie terminu realizacji tego zadania Zleceniobiorca otrzymał dnia 21 sierpnia 2018 r. po 
zwróceniu się z zapytaniem do opiekuna projektu w Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego). W zajęciach edukacyjnych wzięło udział 256 uczniów (założeniem projektu było 100 uczniów). Pogadanki z 
uczniami w szkołach realizowane były przed sportowymi zajęciami integracyjnymi. Zajęcia przeprowadziła osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe, kwalifikacje pedagogiczne oraz szeroką wiedzę na temat specyfiki niepełnosprawności oraz zagadnień 
związanych ze świadczeniem wolontariatu.
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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)

Brak.

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

231

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

Zadanie polega na rozwijaniu i promocji kultury 
fizycznej, rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa 
ziemnego osób niepełnosprawnych oraz 
integracji poprzez sport osób pełnosprawnych 
poprzez sport z osobami niepełnosprawnymi.

Zadanie obejmuje również działania 
przyczyniające się do popularyzacji znaczenia 
wolontariatu w umacnianiu spójności społecznej 
oraz edukowaniu dzieci pełnosprawnych nt. 
niepełnosprawności.

Realizacja ma na celu  poprawę kondycji 
fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, 
rehabilitację oraz poznanie i opanowanie 
podstawowych zasad i techniki gry w tenisa 
ziemnego poprzez osoby niepełnosprawne oraz 
integrację z osobami pełnosprawnymi.

93.13.Z 1 880,31 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) 161 617,50 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 161 617,50 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 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7 182,00 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14 455,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 139 980,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

136 980,00 zł

3 000,00 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

0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17 081,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 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 1 880,31 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: 145 606,18 zł 1 880,31 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

144 536,28 zł 1 880,31 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 069,90 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

4 500,00 zł

2 682,00 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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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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.
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 400,00 zł

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

4 400,00 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

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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4 400,00 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 4 400,00 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)

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

1 PROGRAM SPOŁECZNIK 2018 Rozwój i promocja kultury 
fizycznej oraz rehabilitacja 
poprzez zajęcia z tenisa 
ziemnego osób 
niepełnosprawnych

Zadanie Publiczne jest finansowane 
ze środków z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego

3 000,00 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

0,00 zł

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

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) 

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)

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

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

1 PROGRAM FUNDUSZU 
INICJATYW OBYWATELSKICH 
NA LATA 2014-2010

Zwiększenie aktywności 
ruchowej prowadzącej do 
poprawy stanu zdrowia i 
związanej z tym jakości życia 
osób niepełnosprawnych, 
wzmocnienie integracji wśród 
ok.200 osób, w tym ok.100 
osób niepełnosprawnych oraz 
wzrost świadomości nt. 
niepełnosprawności i 
wolontariatu na rzecz osób 
niepełnosprawnych u ok. 100 
uczniów szkół podstawowych ze 
Szczecina w okresie od maja do 
grudnia 2018 roku.

Narodowy Instytut Wolności-
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

136 980,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Julia Nyga Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-20
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