
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina KIELCE

Powiat KIELCE

Ulica AL. SOLIDARNOŚCI Nr domu 36 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-323 Poczta KIELCE Nr telefonu 413347800

Nr faksu 413347800 E-mail fundacja@fabrykimarzen.org Strona www www.fabrykimarzen.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-09-04

2017-11-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36241371800000 6. Numer KRS 0000574203

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

Andrzej Załucki Prezes Zarządu TAK

Mariusz Waniołka 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

Karolina Sołowow Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Iwona Sołowow Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Barbara Sołowow Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "FABRYKI MARZEŃ"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Fundacji:
1. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju oraz 
edukacji (w tym edukacji sportowej) dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia 
oraz ratowania życia i zdrowia dzieci i młodzieży, wspierania i 
prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, 
sportowym oraz charytatywnym skierowanych do dzieci i młodzieży;
2. udzielanie pomocy, w tym pomocy społecznej osobom i rodzinom, w 
tym osobom, samotnie wychowującym dzieci, znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej, której nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz 
wyrównywanie szans tych osób
3. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywanie 
szans tych osób;
4. prowadzenie działalności charytatywnej;
5. prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6. organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, 
oświatę i wychowanie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
związanych w rozwojem przedsiębiorczości, innowacji oraz rozwoju 
technologii;
7. organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot promocję i ochronę 
zdrowia;
8. prowadzenie działań mających na celu wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej;
9. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
10. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości;
11. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
12. prowadzenie działalności mającej na celu podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz języka regionalnego;
14. prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i rozwój kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15. prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i rozwój ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój 
demokracji;
17. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
18. prowadzenie działalności mającej na celu promocję Rzeczypospolitej 
Polskiej za granicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1.organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować 
ochronę zdrowia;2.pomoc finansową i rzeczową, obejmującą 
finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, 
rehabilitacyjnego oraz lekarstw dla zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub 
życia;3.wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania ze 
szczególnym uwzględnieniem podmiotów związanych i działających na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz rozwoju 
technologii;4.wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe placówek 
prowadzących działalność na rzecz pomocy i aktywizacji osób 
niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
zdrowotnej, życiowej lub materialnej;5.wspieranie organizacyjne, 
rzeczowe i finansowe w tym wspieranie budowy, remontów i modernizacji 
placówek prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz osób i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub 
materialnej;6.poprawienie warunków zamieszkania dzieciom z rodzin 
ubogich, osobom, rodzinom, w tym osobom samotnie wychowującym 
dzieci znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz 
osobom niepełnosprawnym poprzez wspieranie organizacyjne, rzeczowe, 
finansowe, w tym wspieranie budowy, remontów i modernizacji 
wykonywanych w ich miejscach zamieszkania7.pomoc finansową i 
rzeczową w tym programy stypendialne, socjalne i naukowe w 
szczególności skierowane do uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, 
która osiąga ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach życia (nauka, 
sport, kultura);8.pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, 
katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych;9.organizowanie i udział w 
finansowaniu akcji mających na celu edukację dzieci i młodzieży, w 
szczególności w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i nowych 
technologii; 10.organizowanie i udział w finansowaniu akcji 
integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywaniu 
wykształcenia (w szczególności w zakresie przedsiębiorczości, 
innowacyjności i nowych technologii) i osiągnięciu samodzielności;11 
organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na 
celu wspieranie osób niepełnosprawnych;12. organizowanie i udział w 
finansowaniu akcji na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;13.organizowanie i udział w 
finansowaniu akcji mających na celu propagowanie i rozwój kultury 
fizycznej i zdrowego trybu życia;14.organizowanie i udział w finansowaniu 
akcji mających na celu wspomaganie rozwoju działalności gospodarczej, 
rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej;15.organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na 
celu podtrzymywanie i upowszechnianie polskiej tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;16.organizowanie i udział w finansowaniu akcji 
mających na celu wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
rozwoju języka regionalnego;17.organizowanie i udział w finansowaniu 
akcji mających na celu wspieranie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego;18.organizowanie i udział w 
finansowaniu akcji mających na celu wspieranie i rozwój ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;19.organizowanie i 
udział w finansowaniu akcji mających na celu upowszechnianie i ochronę 
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
wspomaganie rozwoju demokracji;20.organizowanie i udział w 
finansowaniu akcji mających na celu upowszechnianie idei integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;21.organizowanie i udział w finansowaniu akcji 
mających na celu promocję Rzeczypospolitej Polskiej za 
granicą;22.organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie 
związanym z celami Fundacji;
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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)

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

140

7

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Fundacja "Fabryki Marzeń"zdecydowanie ograniczyła swoje 
działania remontowe ze względu na pandemię. Pomimo trudnego okresu pandemii Fundacja "Fabryki Marzeń" starała się 
podejmować działania dostosowane do sytuacji, których nadrzędnym celem było niesienie pomocy podopiecznym Fundacji 
"Fabryki Marzeń".  Główne działania Fundacji "Fabryki Marzeń" dotyczyły przeprowadzania remontów, udzielania stypendiów 
oraz prowadzenia szkoleń dla dzieci i młodzieży. 

Pomoc dla rodzin

W okresie sprawozdawczym wspólnie z firmą Chimimeca zakończyliśmy remont u rodziny w Tarnowskich Górach. Wspólnie z 
Fundacją Castoramy GoodHome, z którą współpracujemy od 2020 wykonaliśmy remonty u rodzin w Cisach koło Malborka, 
Rzeszowie, Kobylnikach, Kłodzku. Pomogliśmy w remoncie w Pierzchniance.
Pomoc dla domów dziecka  (Rodzinne Domy Dziecka i Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).

1. Łódź – Towarzystwo Pomocy św.  Brata Alberta

2. Pierzchnica – Rodzinna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

3. Kawęczyn - Placówka Rodzinna

4. Ożarów – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

5. Tarłów - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

6. Opatów - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

7. Nieskurzów - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Ze względu na pandemię nie były prowadzone wiosenne zajęcia z młodzieżą, ale jesienią rozpoczęliśmy zajęcia rozwojowe dla 
młodzieży z dwóch klas Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, dwóch klas V LO w Kielcach i jednej grupy z placówek w 
powiecie Opatowskim. Jest to specjalny projekt iLead, Fundacji Johna Maxwella, prowadzony w wielu krajach świata. Objęliśmy 
nim ponad 120 dzieci.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 działalność charytatywnej

WSPIERANIE  ORGANIZACYJNE, RZECZOWE  I 
  FINANSOWE  PLACÓWEK
  PROWADZĄCYCH  DZIAŁALNOŚĆ  NA RZECZ 
   POMOCY I  AKTYWIZACJI OSÓB
   NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ORAZ  OSÓB  
ZNAJDUJĄCYCH   SIĘ  W   TRUDNEJ   SYTUACJI
ZDROWOTNEJ, ŻYCIOWEJ LUB MATERIALNEJ. 
WSPIERANIE   ORGANIZACYJNE,   RZECZOWE I 
FINANSOWE   W   TYM   WSPIERANIE
BUDOWY,   REMONTÓW  I   MODERNIZACJI 
PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA 
RZECZ
OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH   ORAZ OSÓB I 
DZIECI   ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ 
SYTUACJI
ZDROWOTNEJ LUB MATERIALNEJ

88.99 Z 2 197,08 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

POPRAWIENIE WARUNKÓW ZAMIESZKANIA 
DZIECIOM Z RODZIN UBOGICH,
OSOBOM, RODZINOM, W TYM OSOBOM 
SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYM DZIECI 
ZNAJDUJĄCYM
SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I 
MATERIALNEJ ORAZ OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM
POPRZEZ WSPIERANIE ORGANIZACYJNE, 
RZECZOWE, FINANSOWE, W TYM WSPIERANIE
BUDOWY, REMONTÓW I MODERNIZACJI 
WYKONYWANYCH W ICH MIEJSCACH 
ZAMIESZKANIA.PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ 
PIENIĘŻNYCH, RZECZOWYCH O CHARAKTERZE
POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBOM, RODZINOM, W 
TYM OSOBOM SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYM
DZIECI, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ, KTÓREJ NIE SĄ W STANIE
POKONAĆ WYKORZYSTUJĄC WŁASNE 
UPRAWNIENIA, ZASOBY I MOŻLIWOŚCI

88.99 Z 7 526,21 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) 528 983,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 528 233,11 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

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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

POMOC  FINANSOWĄ   I   RZECZOWĄ W TYM 
   PROGRAMY   STYPENDIALNE,   SOCJALNE   
   I  NAUKOWE   W   SZCZEGÓLNOŚCI      
   SKIEROWANE DO    UZDOLNIONEJ     
MŁODZIEŻY    
    Z    UBOGICH   RODZIN,     KTÓRA    OSIĄGA    
    PONADPRZECIĘTNE WYNIKI    W     RÓŻNYCH    
  
    DZIEDZINACH     ŻYCIA 
    (NAUKA,    SPORT,  KULTURA). 
    
     
    SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ 
FUNDACJĘ  
    PRZEPROWADZANE    DLA    
    DZIECI    I   
    MŁODZIEŻY   ZE    SZKÓŁ    PODSTAWOWYCH  
     ORAZ   ŚREDNICH.

88.99 Z 9 300,00 zł
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26 658,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

e) pozostałe przychody 750,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 501 574,51 zł

2.4. Z innych źródeł 750,00 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 129 571,94 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 20 707,88 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

1 Pomoc społeczna 7 610,92 zł

2 Wsparcie talentów - stypendia 9 300,00 zł

3 Wsparcie innych podmiotów 2 197,08 zł

4 Koszty administracyjne (zużycie materiałów i energii, usługi obce) 1 599,88 zł

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

10 540,00 zł

491 034,51 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 240 551,68 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 539 201,75 zł 20 707,88 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

287 681,43 zł 19 108,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

251 520,32 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ W TYM PROGRAMY STYPENDIALNE, SOCJALNE I NAUKOWE W 
SZCZEGÓLNOŚCI SKIEROWANE DO UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY Z UBOGICH RODZIN, KTÓRA OSIĄGA 
PONADPRZECIĘTNE WYNIKI W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA (NAUKA, SPORT, KULTURA)

9 300,00 zł

1 599,88 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 590,40 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

590,40 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

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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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)

3 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)

1,17 etatów

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)

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)

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

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 170 876,51 zł

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

170 876,51 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)

5 324,07 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)  

2 971,88 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

155 980,19 zł

126 176,52 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 29 803,67 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 896,32 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 170 876,51 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

20 000,00 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

8 000,00 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

Andrzej Załucki - Prezes Zarządu
Mariusz Waniołka- 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

2022-10-05
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