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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina OLSZTYN

Powiat OLSZTYN

Ulica ALEJA MARSZAŁKA 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Nr domu 11/17 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-575 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 575080505

Nr faksu E-mail biuro@frred.eu Strona www www.frred.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-03-25

2014-03-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14180396500000 6. Numer KRS 0000327624

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

NORBERT WIT NOWICKI PREZES 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

ANNA MAŁECKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

WIOLETTA USTYJAŃCZUK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MIROSŁAW JANKOWSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI DZIECIĘCEJ FRRED
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społecznego, zawodowego i 
osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych, między innymi poprzez 
wspieranie świadomości psychologicznej, psychoedukacji i psychoterapii, 
poprzez wspieranie integracji społeczno-zawodowej oraz poprzez 
promocję i profilaktykę zdrowia psychicznego, a także poprzez działania na 
rzecz poprawy jakości kształcenia.
Zgodnie ze statutem Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, odczytów, 
seminariów, spotkań i konferencji dla psychologów, psychoterapeutów, 
nauczycieli, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, logopedów, rodziców i 
innych grup zawodowych i społecznych;
b) pomoc społeczną dla osób dotkniętych dyskryminacją;
c) tworzenie programów integracji społeczno-zawodowej dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d) tworzenie i wdrażanie programów walki z rasizmem, ksenofobią i 
wszelkimi formami dyskryminacji (w szczególności w stosunku do 
mniejszości i grup zepchniętych na margines społeczny, w tym osób 
niepełnosprawnych, uchodźców i imigrantów) oraz programów 
wyrównywania szans i rzecznictwa praw osób dyskryminowanych;
e) prowadzenie grup wsparcia;
f) prowadzenie psychoedukacji, negocjacji, szkoleń z rozwiązywania 
konfliktów i mediacji oraz uczenie mediacji;
g) prowadzenie śpiewoterapii, hipnozy i hipnoterapii mindfulness;
h) prowadzenie badań naukowych i tworzenie programów 
profilaktycznych;
i) prowadzenie działalności wydawniczej poprzez publikowanie książek, 
broszur, materiałów dydaktycznych, przygotowywanie dydaktycznych 
nagrań audio i video;
j) fundowanie stypendiów; 
k) organizowanie i finansowanie pokazów, wystaw i koncertów;
l) współpracę z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami o zbliżonym 
profilu działania;
m) wsparcie sektora MŚP oraz innych fundacji w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości i rozwoju informatyzacji;
n) współpracę, w tym finansowe i organizacyjne wspieranie stowarzyszeń, 
fundacji i innych organizacji, których cele statutowe zbliżone są do celów 
Fundacji;
o) uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach 
organizowanych przez inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie 
akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji;
p) prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej w tym żłobków i przedszkoli;
q) prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży;
r) zakładanie i prowadzenie szkół;
s) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
t) przygotowywanie programów edukacyjnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED w 2019 roku swoje 
cele statutowe realizowała poprzez następujące działania:
a) Pomoc społeczna w ramach programu „Wsparcie dla edukacji” dla osób 
dotkniętych dyskryminacją w celu niwelowania różnic edukacyjnych wśród 
dzieci wywodzących się z różnych środowisk, mających trudniejszy start z 
powodów ekonomicznych bądź społecznych. 
W ramach bezpłatnej działalności statutowej dotyczącej pomocy 
społecznej dla osób dotkniętych dyskryminacją Fundacja FRRED stworzyła 
program „Wsparcie dla edukacji”. Program ma na celu niwelowanie różnic 
edukacyjnych wśród dzieci wywodzących się z różnych środowisk, 
mających trudniejszy start z powodów ekonomicznych bądź społecznych. 
Wsparcie zgodnie z regulaminem może występować  w formie 
jednorazowych darowizn kwot pieniężnych jak również i darowizn 
rzeczowych. Przekazywane w ramach tego programu darowizny mogą być 
przeznaczone na zakup podręczników, pomocy naukowych, książek, innych 
artykułów szkolnych, dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne (w tym 
korepetycje, językowe, z kompetencji miękkich) jak też na rozwój 
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zainteresowań (zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne) oraz inne 
umotywowane cele. Dodatkowo o wsparcie mogą ubiegać się instytucje 
publiczne i niepubliczne, które zgodnie z profilem swojej działalności 
zajmują się edukacją dzieci i młodzieży (szkoły, stowarzyszenia, fundacje 
itp.). Program „Wsparcie dla edukacji” w 2019 roku objął wsparciem 7 
szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, natomiast 3 
olsztyńskie szkoły otrzymały fantomy z przeznaczeniem na szkolenie i 
rozwój umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 36 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Dobrocinie (województwo warmińsko – mazurskie) 
otrzymało darowiznę na poczet uczestnictwa w szkoleniu zawodowym. 
Dodatkowo Fundacja FRRED objęła finansowym wsparciem także czynnych 
zawodowo 6 nauczycieli z województwa kujawsko - pomorskiego.  
Darowizny te zostały przekazane z przeznaczeniem na rozwój warsztatu 
pedagogicznego – udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania TIK 
(Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) w nauczaniu. W 2019 r. 
fundacja nawiązała współpracę z Fundacją "Dźwięki Ciszy", która została 
założona w celu niesienia pomoc i umożliwienia rozwój podopiecznych 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących 
w Olsztynie (zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do 
prowadzenia  zajęć z uczniami z wadą słuchu). Fundacja FRRED również 
wsparła finansowo organizację warsztatów edukacyjnych mających na celu 
podtrzymywanie ducha polskości, znajomości języka polskiego i polskiej 
tradycji narodowej wśród dzieci i młodzieży pochodzących z Kazachstanu, 
potomków Polaków zesłanych do Kazachstanu przez Sowietów w latach 
1937-1941. Warsztaty te były programem wypoczynku organizowanego 
na terenie Warmii i Mazur przez Fundację dla Rodaka, w którym wzięło 
udział 53 uczestników , w tym: 32 osoby z Kazachstanu, 2 osoby z 
Mołdawii i jedna z Białorusi. 
b) Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących rozwoju 
kompetencji kluczowych w odniesieniu do ich roli w nowoczesnej edukacji 
szczególnie dzieci 
i młodzieży.
Fundacja FRRED w 2019 roku prowadziła szereg działań promocyjno – 
informacyjnych dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych głównie w 
Internecie. Na stronie internetowej i profilu Facebook wyjaśniała pojęcia 
poszczególnych kompetencji kluczowych w odniesieniu do nowoczesnej 
edukacji w szczególności dzieci i młodzieży. Kładziono nacisk na nauczanie 
przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu jako istotną rolę w 
zainteresowaniu dzieci przedmiotami ścisłymi. Rozwijanie kompetencji 
naukowych (przyrodniczych) oznacza przygotowywanie młodego 
człowieka do wykorzystywania istniejącej wiedzy i  zasobu metod 
empirycznych do wyjaśniania świata przyrody.
c) Nadzór nad realizacją celów statutowych fundacji przez Akademie 
FRRED, powołane do tego zadania oddziały fundacji jako centra 
edukacyjne działające na terenie województwa mazowieckiego, 
opolskiego oraz warmińsko – mazurskiego (realizacja warsztatów i 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem opartym na rozwoju 
kompetencji kluczowych).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 3



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

100

14

Główne działania podjęte przez Fundację FRRED w 2019 roku, to:
a) Program „Wsparcie dla edukacji”
W ramach działalności statutowej Fundacja FRRED prowadzi program „Wsparcie dla edukacji”. Ma on na celu głównie niesienie 
pomocy o charakterze motywacyjno – rozwojowym osobom prywatnym bądź instytucjom publicznym i niepublicznym 
zajmującym się edukacją dzieci i młodzieży. Pomoc ta w formie darowizn kwot pieniężnych bądź rzeczowych ma za zadanie 
niwelowanie różnic edukacyjnych wśród dzieci wywodzących się z różnych środowisk, mających trudniejszy start z powodów 
ekonomicznych bądź społecznych. Program ten jest więc formą pomocy społecznej dla osób dotkniętych dyskryminacją z 
przeznaczeniem na działalność wspomagającą edukację dzieci i młodzieży. Darowizny przeznaczane są na zakup podręczników, 
pomocy naukowych, książek, innych artykułów szkolnych, dodatkowe zajęcia szkolne 
i pozaszkolne (w tym korepetycje, językowe, z kompetencji miękkich) jak też na rozwój zainteresowań (zajęcia artystyczne, 
sportowe, muzyczne) oraz inne umotywowane cele.
W 2019 roku w ramach tego programu fundacja objęła wsparciem finansowym 36 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Dobrocinie (województwo warmińsko – mazurskie) a wsparciem rzeczowym 7 szkół ponadpodstawowych z 
województwa mazowieckiego oraz 3 olsztyńskie szkoły. Dodatkowo program objął darowiznami pieniężnymi 6 nauczycieli z 
województwa kujawsko – pomorskiego z przeznaczeniem na rozwój warsztaty pedagogicznego. W ramach współpracy z 
lokalnymi organizacjami w 2019 roku udzielono wsparcia finansowego na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do 
prowadzenia  zajęć z uczniami z wadą słuchu a także na realizację warsztatów mających na celu podtrzymywanie ducha 
polskości, znajomości języka polskiego i polskiej tradycji narodowej wśród dzieci i młodzieży pochodzących z Kazachstanu, 
potomków Polaków zesłanych do Kazachstanu przez Sowietów w latach 1937-1941.
b) Propagowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży jako produktów edukacyjnych opartych na rozwoju kompetencji kluczowych.
Fundacja FRRED wdrażała program nowatorskich zajęć edukacyjnych w terenie ma mających na celu poznanie przyrody i zjawisk 
przyrodniczych w połączeniu z elementami survivalu. Blok gier i zabaw integracyjnych, realizowany na świeżym powietrzu 
wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich uczestników oraz wykazania się sprytem i refleksem. Poza integracją grupy, 
zajęcia pozwalają na poznanie silnych stron jej członków oraz wykorzystanie ich w toku dalszych zajęć. Aktywizacja i 
wzmocnienie zespołu polega w tym przypadku nie tylko na zaangażowaniu ruchowym, ale również pogłębianiu wartości takich 
jak prawidłowa komunikacja, wzajemna troska, poczucie wsparcia, świadomość bycia potrzebnym w zespole. Miejscem 
realizacji warsztatów są tereny leśne położone w Rudziskach Pasymskich w gminie Pasym.
c) Wsparcie przy realizacji celów statutowych Fundacji na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED przez jej oddziały - Akademie 
FRRED.
Akademie FRRED, czyli oddziały fundacji realizują jej cele statutowe głównie poprzez organizowanie warsztatów edukacyjnych 
oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wsparcie fundacji w tym zakresie polegało na przekazywaniu nowych rozwiązań, 
pomysłów, opracowań i programów zajęć wraz z całą metodologią ich wdrażania wraz z wszelkimi rozwiązaniami 
administracyjno – operacyjnymi.
d) Propagowanie oraz wyjaśnianie zagadnień kompetencji kluczowych jako istotnego elementu rozwoju dzieci i młodzieży 
poprzez narzędzia promocyjno – informacyjne fundacji.
W ramach tej działalności prowadzona jest strona internetowa fundacji wraz z profilem w mediach społecznościowych, w 
których wyjaśniane są pojęcia poszczególnych kompetencji kluczowych zdefiniowane przez Unię Europejską ze szczególnym 
naciskiem na wpływ tych kompetencji na dzieci i młodzież.
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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

5.2. 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.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Najważniejsze  sfery nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego Fundacji FRRED w 2019 
roku:
a) Pomoc społeczna o charakterze motywacyjno 
– rozwojowym w formie darowizn rzeczowych 
bądź kwot pieniężnych dla osób dotkniętych 
dyskryminacją w celu niwelowania różnic 
edukacyjnych wśród dzieci wywodzących się z 
różnych środowisk, mających trudniejszy start z 
powodów ekonomicznych bądź społecznych w 
ramach programu „Wsparcie dla edukacji”;
b) Propagowanie oraz wyjaśnianie zagadnień 
kompetencji kluczowych jako istotnego 
elementu rozwoju dzieci i młodzieży poprzez 
narzędzia promocyjno – informacyjne fundacji 
(np. strona internetowa, Facebook).

85.59.B 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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 8 766 690,97 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 780 000,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 7 985 119,79 zł

d) przychody finansowe 1 567,12 zł

e) pozostałe przychody 4,06 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 765 119,79 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

Najważniejsze sfery działalności gospodarczej Fundacji FRRED w 2019:
1.Wyposażenie 22 szkoły podstawowe z województwa warmińsko – mazurskiego 
w profesjonalny sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu 
wraz z instruktażami dla nauczycieli a także w sprzęt TIK oraz do druku 3D.
2.Przeprowadzenie zajęć grupowych oraz wyjazdów aktywizacyjnych dla 1 346 osób 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, 
osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa warmińsko – mazurskiego oraz 
opolskiego. Zapewnienie animatora dla dzieci oraz opiekuna dla osób zależnych od 
uczestników wyżej wymienionych zajęć podczas ich realizacji
3.Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu doskonalenia umiejętności pracy 
metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC dla 87 nauczycieli 22 szkół podstawowych 
województwa warmińsko – mazurskiego
5.Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu programowania i robotyki w oparciu o 
zestawy klocków edukacyjnych dla 242 uczniów 22 szkół podstawowych województwa 
warmińsko – mazurskiego.
6.Certyfikacja 120 nauczycieli i akredytacja 7 szkół gimnazjalnych z województwa 
mazowieckiego potwierdzająca nabycie umiejętności teoretycznych jak i praktycznych w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 1 571,18 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 608 456,88 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 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: 5 077 548,85 zł 0,00 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

171 543,12 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

4 780 865,27 zł

0,15 zł

125 136,99 zł

3,32 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

0,00 zł

780 000,00 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)

7 985 119,79 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)

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)

2,50 etatów

52 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 4 780 865,27 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)

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 367 643,57 zł

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

73 037,13 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 

294 606,44 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)

5 597,65 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)  

5 351,77 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

160 553,33 zł

159 353,33 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 1 200,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 207 090,24 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 73 037,13 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

5 645,41 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 780,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

NORBERT WIT NOWICKI Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-07-10
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