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

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-06-23

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

2013-03-12

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

AGNIESZKA WASILEWSKA 
VEL TRZASKOWSKA
K.MACHOWSKI
B.MACHOWSKA

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 realizowałą w roku 2019 dwa projekty:

1. Społecznik 2019 Społecznik 2019-2021 - Program Marszałkowski termin realizacji 2019-09-01 do 2019-10-13, kwota proj 4840
 (4000 to dofinansowanie, a 840 wkł wł)
Celem proj.jest rozwój i promocja kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego wśród dzieci
niepełnosprawnych. Zad jest realizowane w celu poprawy kondycji fizycznej,sprawności,koordynacji ruchowej,rehabilitacji
podczas gry w tenisa ziemnego. Uczestnikami zadania będą osoby niepełnosprawne. Będą to dzieci w wieku szkolnym do
18 roku życia oraz osoby dorosłe powyżej 18 roku życia. 100% uczestników zadania są to osoby o niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego będą się odbywały dwa
razy w tygodniu na kortach tenisowych w Szczecinie przy ul. Tenisowej 38. Czas trwania zajęć 2 godziny lekcyjne.Dzień
oraz godziny zajęć będą dopasowane do preferencji uczestników. Zajęcia odbywać się będą w grupach min. 10-
osobowych. Na zajęciach z grupą będzie trener, obsługa techniczna i wolontariusz. Poziom ćwiczeń będzie dopasowany do
umiejętności uczestników. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe będą poznawały i opanowywały podstawowe zasady i techniki
gry w tenisa ziemnego. Każde zajęcia będą opierały się o ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, kształtujące balans,
rozwijające refleks, zwinność i celność. Ponad to w każdej grupie wiekowej wprowadzane będą elementy organizacyjno –
porządkowe oraz integrujące grupę. Realizacja zadania wynika z ogromnego zainteresowania i chęci uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w zajęciach z nauki gry w tenisa ziemnego.Ważnym aspektem tego zadania jest wszechstronne
oddziaływanie poprzez sport pozwalające niepełnosprawnemu dziecku na akceptację własnej niepełnosprawności, naukę
radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz pokonywanie trudności jak również poprawę formy psychicznej poprzez
działanie w grupie. Aktywność ruchowa sprzyja nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości,
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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

co wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Działania promocyjne będą prowadzone na
stronie internetowej http://fundacjamarzenie.com.pl/
Rezultaty projektu: Przewidywane rezultaty: 1. U dzieci upośledzonych umysłowo nastąpi wzrost koordynacji wzrokowo – 
ruchowej,
rozwinięcie pamięci ruchowej oraz wyrobienie poczucia równowagi, 2. Wśród uczestników programu nastąpi wzrost
świadomości nt. wpływu aktywności ruchowej na własne zdrowie, 3. Uczestnicy poznają i utrwalą zasady higieny osobistej
i higieny pracy, poznają zasady zachowania się na zajęciach (ćwiczenia indywidualne, w parach, grupowe). Poprzez zajęcia
w grupie u uczestników nastąpi wzrost poczucia własnej wartości w społeczeństwie, 4. Poprzez udział w zajęciach
sportowych nastąpi wzrost motoryki oraz poprawa funkcji życiowych wśród uczestników programu, 5. Zaktywizowanie i
włączenie społeczne osób niepełnosprawnych, które pozytywnie wpłynie na budowę tożsamości niepełnosprawnych
mieszkańców Pomorza Zachodniego 6. Promocja sportu osób niepełnosprawnych.

2. Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki termin realizacji 2019-
03-10 do 2019-12-31, kwota proj 34 110,00 (ministerstwo 26 910,00, wkł wł 7200)
Zadanie polega na realizacji trzech imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. 1. Turniej tenisa ziemnego z
okazji Świąt Wielkanocnych "ZAJĄCZEK"; 2.Turniej tenisa ziemnego z okazji Dnia Dziecka; 3.Mikołajkowy Turniej
Tenisa Ziemnego. Realizacja zadania polega na rozwijaniu i promocji kultury fizycznej oraz integracji wśród osób
niepełnosprawnych. Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia mają na celu aktywizację społeczną osób
niepełnosprawnych, poprawę kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Odbiorcami zadania będzie min. 180 osób niepełnosprawnych. Będą to dzieci w wieku
przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym do 18 roku życia oraz osoby dorosłe powyżej 18 roku życia. 100%
uczestników zadania są to osoby o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i
znacznym. Turnieje tenisa ziemnego odbędą się w następujących terminach: 1. Turniej tenisa ziemnego z okazji
Świąt Wielkanocnych "ZAJĄCZEK" - jednodniowy turniej, który odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. trwający 8 godzin
na trzech kortach tenisowych. W jednym turnieju weźmie udział min. 100 osób niepełnosprawnych w podziale na
grupy wiekowe. Podczas trwania turnieju Wnioskodawca zapewni obsługę turnieju tj. trzech trenerów oraz trzy
osoby do obsługi technicznej zadania. Uczestnicy będą mieli zapewniony transport oraz wyżywienie na miejscu
imprezy, a na zakończenie turnieju każdy z uczestników otrzyma medal za udział w turnieju. Wnioskodawca
planuje przeprowadzenie promocji i rekrutacji do turnieju miesiąc przed planowaną datą imprezy. Promocja będzie
polegała na informowaniu o realizacji i terminie turnieju poprzez media społecznościowe oraz indywidualny kontakt
z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych jak również poprzez umieszczenie informacji na
swojej stronie internetowej http://fundacja-marzenie.com.pl/. 2. Turniej tenisa ziemnego z okazji Dnia Dziecka -
jednodniowy turniej, który odbędzie się 29 maja 2019 r. trwający 8 godzin na trzech kortach tenisowych. W
turnieju weźmie udział 100 osób niepełnosprawnych w podziale na grupy wiekowe. Podczas trwania turnieju
Wnioskodawca zapewni obsługę turnieju tj. trzech trenerów oraz trzy osoby do obsługi technicznej zadania.
Uczestnicy będą mieli zapewniony transport oraz wyżywienie, a na zakończenie turnieju każdy z uczestników
otrzyma medal za udział w turnieju. Wnioskodawca planuje przeprowadzenie promocji i rekrutacji do turnieju
miesiąc przed planowaną datą imprezy. Promocja będzie polegała na informowaniu o realizacji i terminie turnieju
poprzez media społecznościowe oraz indywidualny kontakt z instytucjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych jak również poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie internetowej http://fundacjamarzenie.
com.pl/. 3. Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego - jednodniowy turniej, który odbędzie się 11 grudnia
2019 r. trwający 8 godzin na trzech kortach tenisowych. W turnieju weźmie udział 100 osób niepełnosprawnych w
podziale na grupy wiekowe. Podczas trwania turnieju Wnioskodawca zapewni obsługę turnieju tj. trzech trenerów
oraz trzy osoby do obsługi technicznej zadania. Uczestnicy będą mieli zapewniony transport oraz wyżywienie, a na
zakończenie turnieju każdy z uczestników otrzyma medal za udział w turnieju. Wnioskodawca planuje
przeprowadzenie promocji i rekrutacji do turnieju miesiąc przed planowaną datą imprezy. Promocja będzie
polegała na informowaniu o realizacji i terminie turnieju poprzez media społecznościowe, materiały informacyjne
(plakaty) oraz indywidualny kontakt z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych jak również
poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie internetowej http://fundacja-marzenie.com.pl/.
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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)

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

310

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

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

Przedmiotem działalności pozaszkolnych form 
edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych są zajęcia z tenisa ziemnego 
kierowanych głownie do dzieci
niepełnosprawnych. Zajęcia realizowane są w 
celu poprawy kondycji 
fizycznej,sprawności,koordynacji 
ruchowej,rehabilitacji
podczas gry w tenisa ziemnego. Odbiorcami 
zajęć są osoby dorosłe, dzieci w wieku szkolnym 
do
18 roku życia oraz w głównie osoby o 
niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym 
i znacznym. Zajęcia z nauki gry w tenisa 
ziemnego odbywają się na kortach tenisowych w 
Szczecinie przy ul. Tenisowej 38. Dzieci, młodzież 
i osoby dorosłe podczas zajęć mogą  poznać i 
opanować podstawowe zasady i techniki
gry w tenisa ziemnego.

85.51.Z 69 314,23 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) 114 087,78 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 114 087,78 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: 4 623,98 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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 78 553,80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 30 910,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

30 910,00 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

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 12 575,19 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 69 314,23 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: 102 106,63 zł 69 314,23 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

100 224,23 zł 69 314,23 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

982,40 zł

900,00 zł 0,00 zł

1 Działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego 
wśród dzieci niepełnosprawnych. Działania realizowane są w celu poprawy kondycji 
fizycznej,sprawności,koordynacji ruchowej,rehabilitacji
podczas gry w tenisa ziemnego głownie u dzieci niepełnosprawnych.

69 314,23 zł

1 Wynajem kortów tenisowych 28 000,00 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

10,00 zł

4 613,98 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 13 863,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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.

Druk: NIW-CRSO 7



1 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)

1 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

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 510,00 zł

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

510,00 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

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

0 osób

1 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 510,00 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 510,00 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)

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

1 Program Upowszechniania 
Sportu Osób 
Niepełnosprawnych w 2019 
r.

Zadanie polega na realizacji 
trzech imprez sportowych dla 
osób niepełnosprawnych. 1. 
Turniej tenisa ziemnego z
okazji Świąt Wielkanocnych 
"ZAJĄCZEK"; 2.Turniej tenisa 
ziemnego z okazji Dnia Dziecka; 
3.Mikołajkowy Turniej
Tenisa Ziemnego. Realizacja 
zadania polega na rozwijaniu i 
promocji kultury fizycznej oraz 
integracji wśród osób
niepełnosprawnych. Wszystkie 
zaplanowane przedsięwzięcia 
mają na celu aktywizację 
społeczną osób
niepełnosprawnych, poprawę 
kondycji fizycznej, sprawności, 
koordynacj

Ministerstwo Sportu i Turystyki 26 910,00 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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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) 

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

Julia Nyga 27.03.2020 Data wypełnienia sprawozdania

2 Społecznik 2019 Społecznik 
2019-2021

Celem proj.jest rozwój i 
promocja kultury fizycznej oraz 
rehabilitacji poprzez zajęcia z 
tenisa ziemnego wśród dzieci
niepełnosprawnych.

Urząd Marszałkowski 4 000,00 zł

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

2020-06-23
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