
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 
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Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-09-25

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 fundacja-marzenie.com.pl

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

KOMISJA REWIZYJNA TAK

K.MACHOWSKI KOMISJA REWIZYJNA TAK

B.MACHOWSKA KOMISJA REWIZYJNA NIE

FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MARZENIE

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Fundacja w roku 2020 zrealizowała trzy projekty: 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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1. Społecznik Integracja na sportowo. Tenis ziemny - sport bez barier. Termin realizacji 2020-02-24 do 2020-07-31, 
Celem projektu był rozwój i prom kultury fizycznej oraz rehabilitację poprzez zajęcia z tenisa ziemnego osób 
niepełnosprawnych
Zadanie zostało zrealizowane i został osiągnięty cel projektu tj. u osób niepełnosprawnych nastąpiła poprawa 
kondycji
fizycznej i zwiększyła się koordynacja ruchowa. Uczestnikami zadania były dzieci w wieku szkolnym do 18 roku
życia oraz osoby dorosłe powyżej 18 roku życia. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny
lekcyjne (1,5 godz. zegarowej). W ramach wkładu własnego w zajęciach z os niepełnosprawnymi uczestniczył
wolontariusz, z którym zostało podpisane porozumienie. Grupa osób niepełnosprawnych liczyła 10 osób. Na 
zajęciach z
grupą był trener oraz wolontariusz. Działania promocyjne były prowadzone poprzez bezpośredni kontakt ze
szkołami i placówkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnych. Uczestnicy proj byli poinformowani, że zajęcia
odbywają się w Ramach Programu Społecznik 2019-2021, jak również plakat z Programem Społecznik 2019-
2021 wywieszony był na kortach tenisowych w widocznym miejscu przez cały okres realizacji Projektu.
Rezultaty ilościowe: w okresie 24.02-31.07.2020 r. odbyło się 12 półtoragodzinnych zajęć z tenisa ziemnego z
osobami niepełnosprawnymi.
Rezultaty jakościowe:
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.

2. Integracja na sportowo. Tenis ziemny - sport bez barier.Termin realizacji 28.09.2020 do 15.11.2020

Celem proj był rozwój i prom kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęć z tenisa ziemnego osób 
niepełnosprawnych
Zadanie zostało zrealizowane i został osiągnięty cel projektu tj. u osób niepełnosprawnych nastąpiła poprawa 
kondycji
fizycznej i zwiększyła się koordynacja ruchowa. Uczestnikami zadania były dzieci w wieku szkolnym do 18 roku
życia oraz osoby dorosłe powyżej 18 roku życia.. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny
lekcyjne (1,5 godz. zegarowej). W ramach wkładu własnego w zajęciach z os niepełnosprawnymi uczestniczył
wolontariusz, z którym zostało podpisane porozumienie. Grupa osób niepełnosprawnych liczyła 10 osób. Na 
zajęciach z
grupą był trener oraz wolontariusz. Działania promocyjne były prowadzone poprzez bezpośredni kontakt ze
szkołami i placówkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnych Uczestnicy proj byli poinformowani, że zajęcia
odbywają się w Ramach Programu Społecznik 2019-2021, jak również plakat z Programem Społecznik 2019-
2021 wywieszony był na kortach tenisowych w widocznym miejscu przez cały okres realizacji Projektu.
Rezultaty ilościowe: w okresie 28.09-15.11.2020 r. odbyło się 12 półtoragodzinnych zajęć z tenisa ziemnego z
osobami niepełnosprawnymi.
Rezultaty jakościowe:
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.

3. Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Termin realizacji projektu od 02.03.2020-
31.12.2020
Zadanie polegało na rozwijaniu i promocji kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia
z tenisa ziemnego osób niepełnosprawnych. Zadanie było realizowane w celu poprawy kondycji
fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji oraz poznania i opanowania
podstawowych zasad i techniki gry w tenisa ziemnego przez osoby niepełnosprawne. Uczestnikami
zadania było 36 osób niepełnosprawnych. Były to głownie dzieci w wieku szkolnym do 18 roku
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

życia oraz osoba dorosła powyżej 18 roku życia. 100% uczestników zadania były to osoby o
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia z nauki
gry w tenisa ziemnego odbywały się od 02 marca do 23 grudnia. Przy czym od dnia 12 marca w
związku z wystąpieniem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zajęcia zostały zawieszone.
Prowadzenie zajęć wznowiono od dnia 25 maja, stosując się do zapisów ROZPORZĄDZENIA RADY
MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Czas trwania zajęć 2 godziny dla jednej grupy
raz lub dwa razy w tygodniu. Dzień oraz godziny zajęć były dopasowane do
preferencji uczestników. Na każdych zajęciach z jedną grupą uczestników był trener, obsługa
techniczna oraz wolontariusz. Poziom ćwiczeń był dopasowany do umiejętności uczestników.
Zajęcia dla najmłodszych dzieci polegały na grach i zabawach tenisowych, sprzyjających
rozwojowi psychoruchowemu u dzieci. Natomiast starsze dzieci, młodzież i osoby dorosłe
poznawały i opanowywały podstawowe zasady i techniki gry w tenisa ziemnego. Każde zajęcia
opierały się o ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, kształtujące balans, rozwijające
refleks, zwinność i celność. Ponad to w każdej grupie
wiekowej wprowadzano elementy organizacyjno – porządkowe oraz integrujące grupę. Realizacja
zadania wynikała z ogromnego zainteresowania i chęci uczestnictwa osób niepełnosprawnych w
zajęciach z nauki gry w tenisa ziemnego. Ważnym aspektem tego zadania było wszechstronnie
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 sprzyjała
nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości, co wspomaga proces
kompleksowej rehabilitacji. Działania w ramach zadania miały charakter niekomercyjny.
Wnioskodawca w ramach zadania informował o realizacji i założeniach Programu na swojej stronie
internetowej http://fundacjamarzenie.
com.pl/., poprzez plakaty informacyjne w miejscu realizacji projektu oraz indywidualny kontakt
z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych o realizacji zadania w ramach
"Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." wraz z informacją
dofinansowania zadania przez Ministra Sportu.
Wśród uczestników programu nastąpił wzrost świadomości nt. wpływu aktywności ruchowej na własne
zdrowie. Poprzez udział w zajęciach sportowych u uczestników niepełnosprawnych nastąpił wzrost
poczucia własnej wartości. U dzieci upośledzonych umysłowo nastąpił wzrost koordynacji wzrokowo
– ruchowej, rozwinięcie pamięci ruchowej oraz wyrobienie poczucia równowagi. Uczestnicy poznali
i utrwalali zasady higieny osobistej i higieny pracy oraz
zasady zachowania się na zajęciach (ćwiczenia indywidualne, w parach, grupowe). Poprzez udział
w zajęciach sportowych u osób niepełnosprawnych nastąpił wzrost motoryki oraz poprawa funkcji
życiowych. Realizacja zadania przyczyniła się do zaktywizowania i włączenia społecznego osób
niepełnosprawnych, jak również przyczyniła się do promocji sportu osób niepełnosprawnych.

Fundacja oprócz działań projektowych w 2020r. Ministerstwo, Społecznik i bank BNP PARIBAS
prowadzi m.in :
1. Całoroczne zajęcia tenisowo-sportowe dla naszych podopiecznych  około 100-120  osób,
2. Zapewniała obiekt sportowy wraz z wyposażeniem,
3. Zapewniała sprzęt sportowy rakiety, piłki naszym podopiecznym,
4. Zapewniała obsługę trenerską oraz wolontariuszy podczas prowadzenia zajęć i imprez sportowych,
5. Corocznie organizowane są  i wręczane są paczki dla  podopiecznych Fundacji dla około 100-120 osób z okazji 
     Świąt Wielkanocnych- Zajączka  , Dzień Dziecka i  Świąt Bożego Narodzenia
6. Najbardziej potrzebującym dzieciom Fundacja zapewnia strój sportowy lub obuwie  aby mogły brać udział
     w  zajęciach,
7. Organizuje transport  na zajęcia dla najbardziej potrzebujących.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przedmiotem działalności pozaszkolnych form edukacji 
sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych są 
zajęcia z tenisa ziemnego kierowanych głównie  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 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 techniki gry w tenisa ziemnego

43 498,93 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

120

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 78 952,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 78 952,80 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 15 800,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 15 152,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 43 498,93 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

91 498,93 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 089,85 zł

1 002,46 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 48 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 96 591,24 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -17 638,44 zł
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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.

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. 0,5 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

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

2. Członkowie

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

43 498,93 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

48 000,00 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

7 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 690,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 690,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Smyła Data wypełnienia sprawozdania 2021-09-25
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