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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 2022-09-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. ŚLĘŻNA Nr domu 112B Nr lokalu U8

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 53-111 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 510015114

Nr faksu E-mail 
fundacja@bezpieczneryzyko.org

Strona www www.bezpieczneryzyko.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-01-29

2020-01-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36070624400000 6. Numer KRS 0000539825

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

Filip Rybacki Prezes Zarządu TAK

Aleksandra Korżel Wiceprezes 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

Patrycja Pukmiel Przewodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK

Joanna Solarewicz Członek Rady Nadzorczej TAK

"BEZPIECZNE RYZYKO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja realizuje cele i zadania w zakresie wspierania i upowszechniania 
ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz 
organizowania, wspierania, promowania i obsługi ubezpieczeń, w tym 
ubezpieczeń grupowych.

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie ochrony 
zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz organizowanie, 
wspieranie, promowanie i obsługa ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń 
grupowych.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność 
nieodpłatna i odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 
pożytku publicznego. Dla realizacji celów statutowych, Fundacja może 
prowadzić działalność gospodarczą.

Przedmiotem działalności Fundacji jest:
1) uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących 
określone w celach Fundacji programy z zakresu ochrony zdrowia, 
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
2) udzielanie wskazanym w celach fundacji osobom pomocy materialnej;
3) organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, 
wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów 
radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych, w tym dotyczących 
rynku ubezpieczeń;
4) organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych, 
związanych z działalnością statutową Fundacji;
5) pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
6) prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia;
7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
8) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10) promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację;
11) udzielanie dofinansowania, dotacji oraz wspomaganie w formie 
rzeczowej;
12) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, programów 
promujących;
13) badania rynku ubezpieczeń;
14) działalność wydawnicza związana z ubezpieczeniami,
15) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych oraz literatury, w tym 
związanej z ubezpieczeniami;
16) prowadzenie prac badawczych dotyczących rozwoju rynku 
ubezpieczeń;
17) współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i 
zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz 
udzielanie im pomocy organizacyjnej i materialnej;
18) doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja Bezpieczne Ryzyko działa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz realizuje swoje cele poprzez:
- wspieranie i upowszechnianie ochrony zdrowia, promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej oraz organizowanie, wspieranie, promowanie i 
obsługa ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych,
- prowadzenie warsztatów uważności dla dzieci i młodzieży, 
- prowadzenie warsztatów uważności dla dorosłych MBCT,
- pomoc psychologiczna dla rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych przemocą i 
uzależnieniami oraz pomoc ze skutkami pandemii Covid-19,
- działalność wydawnicza,
- informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Fundacja Bezpieczne Ryzyko działa w obszarze nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

dzieci i młodzież - 105

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

30

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2021 Fundacja przeprowadziła warsztaty uważności dla dzieci i młodzieży oraz dla ich rodziców i opiekunów w Centrum 
na Przedmieściu we Wrocławiu, w Szkole Podstawowej nr 96, w Rodzinnym Domu Dziecka w Trzebieszewie oraz w przestrzeni 
wirtualnej przy pomocy platformy Zoom. Dodatkowo Fundacja brała również udział w półkoloniach zorganizowanych przez 
Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży "Narnia" oraz Brave Kids, prowadząc zajęcia Mindfulness dla dzieci i młodzieży. 
Warsztaty uważności redukują stres, budują odporność psychiczną, wzmacniają układ odpornościowy i regulują emocje. Cykl 
spotkań dla dzieci i młodzieży w wieku 6-7 lat oraz 8-12 lat trwa 8 spotkań, raz w tygodniu przez 45 min.  

Dodatkowo Fundacja przeprowadziła kurs uważności dla dorosłych. MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) to 8-
tygodniowy program terapii poznawczej opartej na uważności. Warsztaty uważności dla dorosłych zostały przygotowane po to, 
aby pomóc w radzeniu sobie z utrzymującymi się niechcianymi stanami emocjonalnymi. MBCT integruje elementy terapii 
poznawczej z intensywną praktyką uważności (Mindfulness). Celem programu jest zwiększenie świadomości oraz uważności na 
stany emocjonalne i procesy mentalne, aby być w stanie adekwatnie reagować na różne sytuacje. MBCT pomaga stać się 
świadomym wczesnych symptomów nawrotu depresji i redukować tendencje do unikania tych symptomów.

Ponadto fundacja udzieliła indywidualnego wsparcia psychologicznego 10 rodzinom ze szczególnymi potrzebami, dotkniętych 
przemocą i uzależnieniami, pomagając im w problemach wychowawczych i świadcząc krótkoterminowe wsparcie. Fundacja jest 
w ciągłym kontakcie z kuratorami rodzin, pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, współpracuje również z 
Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych.  

W grudniu 2021 r. Fundacja wydała książkę w języku polskim George’a Mumford’a „Uważność zwycięzcy: Tajemnica sportowego 
mistrzostwa.”

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - klasa 
ta obejmuje edukację w formach: stacjonarnej, 
zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, 
Internet lub drogą korespondencyjną, 
działalność usługową wspomagającą edukację. 
Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania 
mogą być nazywane "szkołami", "studiami", 
"klasami" itp. Zapewniają one formalnie 
zorganizowane zajęcia związane z hobby, 
rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą 
one do uzyskania dyplomu zawodowego, 
licencjata czy stopnia naukowego.

85.52.Z 0,00 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Pozostała działalność w zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 
obejmuje pomoc społeczną niewymagającą 
zaangażowania specjalistów w zakresie opieki 
medycznej, działalność związaną z 
prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia 
prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, 
ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i 
specjalistów promocji zdrowia, działalność w 
dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii, 
działalność w zakresie zdrowia psychicznego 
świadczoną przez psychologów i 
psychoterapeutów.

86.90.E 0,00 zł
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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

Wydawanie książek; Sekcja ta obejmuje 
produkcję i rozpowszechnianie informacji i 
dóbr kultury, przekazywanie lub 
rozpowszechnianie tych dóbr, działalność 
usługową w zakresie technologii 
informatycznych, przetwarzanie danych 
oraz pozostałą działalność usługową w 
zakresie informacji. Sekcja ta obejmuje: - 
działalność wydawniczą, włącznie z 
publikowaniem oprogramowania 
(odpowiednie podklasy działu 58), - 
działalność związaną z produkcją filmów i 
nagrań dźwiękowych (odpowiednie 
podklasy działu 59), - działalność 
radiofoniczną i telewizyjną (odpowiednie 
podklasy działu 60), - telekomunikację 
(odpowiednie podklasy działu 61) - 
działalność w zakresie technologii 
informatycznych (odpowiednie podklasy 
działu 62), - pozostałą działalność usługową 
w zakresie informacji (odpowiednie 
podklasy działu 63). Działalność 
wydawnicza obejmuje nabywanie praw 
autorskich do treści publikacji oraz 
udostępnianie tej treści społeczeństwu 
poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej 
w różnych formach, tj. drukiem, w formie 
elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez 
Internet, jako wyroby multimedialne takie 
jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na 
CD-ROM.

58.11.Z 0,00 zł
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2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane; Sekcja ta 
obejmuje: - szkoły publiczne i niepubliczne 
wszystkich typów, prowadzone przez organy 
administracji rządowej, jednostki 
samorządu terytorialnego lub inne osoby 
prawne lub fizyczne w ramach 
obowiązującego sytemu oświaty i 
szkolnictwa wyższego, - edukację w 
formach: stacjonarnej, zaocznej lub na 
odległość przez radio, telewizję, Internet lub 
drogą korespondencyjną, - edukację 
prowadzoną na różnych poziomach 
kształcenia, włączając kształcenie specjalne 
oraz edukację dla dorosłych (w tym: 
edukację dla dorosłych wchodzącą w skład 
publicznych Centrów Kształcenia 
Ustawicznego), - szkoły wojskowe i 
akademie wojskowe, - szkoły w zakładach 
karnych, w zakładach poprawczych i 
schroniskach dla nieletnich na 
odpowiednich poziomach nauczania, - 
pozaszkolne formy dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, - pozaszkolne 
formy edukacji związane głównie ze 
sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa 
lub golfa itp., - działalność usługową 
wspomagającą edukację.

85.59.B 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Działalność wspomagająca edukację; Sekcja 
ta obejmuje: - szkoły publiczne i 
niepubliczne wszystkich typów, prowadzone 
przez organy administracji rządowej, 
jednostki samorządu terytorialnego lub 
inne osoby prawne lub fizyczne w ramach 
obowiązującego sytemu oświaty i 
szkolnictwa wyższego, - edukację w 
formach: stacjonarnej, zaocznej lub na 
odległość przez radio, telewizję, Internet lub 
drogą korespondencyjną, - edukację 
prowadzoną na różnych poziomach 
kształcenia, włączając kształcenie specjalne 
oraz edukację dla dorosłych (w tym: 
edukację dla dorosłych wchodzącą w skład 
publicznych Centrów Kształcenia 
Ustawicznego), - szkoły wojskowe i 
akademie wojskowe, - szkoły w zakładach 
karnych, w zakładach poprawczych i 
schroniskach dla nieletnich na 
odpowiednich poziomach nauczania, - 
pozaszkolne formy dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, - pozaszkolne 
formy edukacji związane głównie ze 
sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa 
lub golfa itp., - działalność usługową 
wspomagającą edukację.

85.60.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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4 676,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 149 592,16 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 136 138,74 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13 453,41 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 131 462,74 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

w 
tym:

0,00 zł

885,00 zł

130 577,74 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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2.4. Z innych źródeł 13 453,02 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 36 941,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 550,91 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność 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 4 676,40 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: 155 931,93 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

99 197,45 zł 0,00 zł

10 902,50 zł 0,00 zł

0,00 zł

28,62 zł

0,00 zł

45 803,36 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 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)

0,03 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

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

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

1,00 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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2.2. 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 13 150,00 zł

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

13 150,00 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)  

1 050,00 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

11 550,00 zł

11 550,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 600,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 600,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 11 550,00 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)

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

1 050,00 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

Filip Rybacki - Prezes Zarządu
Aleksandra Korżel - Wiceprezes 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-06
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