
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. JORDANOWSKA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-204 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 601-292-424

Nr faksu E-mail fundacja@pfm.waw.pl Strona www www.pfm.waw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-11-17

2004-07-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01561697900000 6. Numer KRS 0000179888

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

Tomasz Kopeć Prezes Zarządu TAK

Magdalena Turowska-
Kowalczyk

Członek 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)

POLSKA FUNDACJA MUZYCZNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jakub Sienkiewicz Przewodniczący Rady TAK

Andrzej Puczyński Członek Rady TAK

Andrzej Korczak Członek Rady TAK

Dorota Janczarska Członek Rady TAK

Monika Kuszyńska Członek Rady TAK

Mirosław Gancarz Członek Rady TAK

Piotr Rodowicz Członek Rady TAK

Małgorzata Umer-
Przeradzka

Członek Rady TAK

Katarzyna Rooijens Członek Zarządu TAK
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Celem Fundacji jest niesienie pomocy, w tym pomocy społecznej, Ludziom 
Muzyki, ich rodzinom i bliskim, znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych oraz upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska 
muzycznego.
1. Organizowanie i prowadzenie wszelkiej pomocy społecznej w 
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r., a w szczególności gromadzenie i podział 
funduszy dla osób potrzebujących pomocy poprzez:
a) zbieranie środków finansowych na rzecz potrzebujących artystów 
muzyków i innych ludzi branży muzycznej, poprzez organizowanie lub 
współorganizowanie koncertów muzycznych, charytatywnych akcji i 
imprez, loterii, aukcji a także zbiórek publicznych;
b) przekazywanie środków finansowych, w formie dotacji, zapomóg, rent, 
innych świadczeń pieniężnych, a także wszelkich świadczeń rzeczowych, w 
tym doradztwa, na rzecz artystów muzyków i innych ludzi branży 
muzycznej lub ich rodzin i bliskich, znajdujących się w trudnych sytuacjach 
życiowych i potrzebujących wsparcia;
c) tworzenie programów socjalnych oraz organizację doraźnej pomocy 
socjalnej dla potrzebujących wsparcia ludzi muzyki;
d) tworzenie funduszy celowych, w szczególności: pomocowego, 
stypendialnego, przeznaczonych dla osób lub grup muzyków lub 
środowisk muzycznych;
2. Stała i okazjonalna współpraca ze sponsorami i darczyńcami;
3. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi i świadczącymi usługi 
medyczne, które mogą objąć systemową opieką grupę zawodową 
Artystów Muzyków;
4. Organizowanie i finansowanie przygotowania i udostępnienia publikacji 
na tematy związane z działalnością
Fundacji dla szerokiego kręgu odbiorców;
5. Przygotowanie i bieżące prowadzenie strony internetowej poświęconej 
działalności i projektom Fundacji,
komunikowanie działań PFM w mediach i mediach społecznościowych;
6. Prowadzenie ogólnodostępnego biura w Warszawie;
7. Organizację mogących służyć celom Fundacji indywidualnych i 
zbiorowych wystaw artystycznych, w tym sztuki, fotografii, przedmiotów 
użytkowych, instrumentów muzycznych, innych;
8. Fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków, 
upamiętniających ważne wydarzenia muzyczne i wybitnych ludzi muzyki;
9. Zbieranie wiadomości, zdjęć i komentarzy dla środków masowego 
przekazu, na temat polskiej kultury i edukacji muzycznej, a także 
problemów ludzi muzyki;
10. Tworzenie archiwum ważnych dla kultury polskiej wydarzeń i nagrań 
muzycznych;
11. Działalność wydawniczą,
12. Współpracę z krajowymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami przy 
realizacji wspólnych projektów,
13. Współpracę z organizacjami wykonawców, autorów, producentów i 
menedżerów działających w branży muzycznej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Organizowanie i prowadzenie wszelkiej pomocy społecznej w 
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r., a w szczególności gromadzenie i podział 
funduszy dla osób potrzebujących pomocy poprzez:
a) zbieranie środków finansowych na rzecz potrzebujących artystów 
muzyków i innych ludzi branży muzycznej, poprzez organizowanie lub 
współorganizowanie koncertów muzycznych, charytatywnych akcji i 
imprez, loterii, aukcji a także zbiórek publicznych;
b) przekazywanie środków finansowych, w formie dotacji, zapomóg, rent, 
innych świadczeń pieniężnych, a także wszelkich świadczeń rzeczowych, w 
tym doradztwa, na rzecz artystów muzyków i innych ludzi branży 
muzycznej lub ich rodzin i bliskich, znajdujących się w trudnych sytuacjach 
życiowych i potrzebujących wsparcia;
c) tworzenie programów socjalnych oraz organizację doraźnej pomocy 
socjalnej dla potrzebujących wsparcia ludzi muzyki;
d) tworzenie funduszy celowych, w szczególności: pomocowego, 
stypendialnego, przeznaczonych dla osób lub grup muzyków lub 
środowisk muzycznych;
2. Stała i okazjonalna współpraca ze sponsorami i darczyńcami;
3. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi i świadczącymi usługi 
medyczne, które mogą objąć systemową opieką grupę zawodową 
Artystów Muzyków;
4. Organizowanie i finansowanie przygotowania i udostępnienia publikacji 
na tematy związane z działalnością
Fundacji dla szerokiego kręgu odbiorców;
5. Przygotowanie i bieżące prowadzenie strony internetowej poświęconej 
działalności i projektom Fundacji,
komunikowanie działań PFM w mediach i mediach społecznościowych;
6. Prowadzenie ogólnodostępnego biura w Warszawie;
7. Organizację mogących służyć celom Fundacji indywidualnych i 
zbiorowych wystaw artystycznych, w tym sztuki, fotografii, przedmiotów 
użytkowych, instrumentów muzycznych, innych;
8. Fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków, 
upamiętniających ważne wydarzenia muzyczne i wybitnych ludzi muzyki;
9. Zbieranie wiadomości, zdjęć i komentarzy dla środków masowego 
przekazu, na temat polskiej kultury i edukacji muzycznej, a także 
problemów ludzi muzyki;
10. Tworzenie archiwum ważnych dla kultury polskiej wydarzeń i nagrań 
muzycznych;
11. Działalność wydawniczą,
12. Współpracę z krajowymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami przy 
realizacji wspólnych projektów,
13. Współpracę z organizacjami wykonawców, autorów, producentów i 
menedżerów działających w branży muzycznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

300

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Od marca do czerwca 2020 organizowaliśmy akcję pomocową #zostańzmuzyką polegającą na wsparciu organizacyjnym i 
promocyjnym muzycznych wydarzeń online oraz generowaniu wirtualnych puszek do zbiórek darowizn na rzecz muzyków i 
innych osób związanych z rynkiem muzycznym, które utraciły wszelkie dochody z powodu pandemii Covid-19. W ramach akcji 
odbyło się 753 wydarzenia, w które zaangażowanych było 323 wykonawców. W czasie akcji zebraliśmy darowizny w kwocie 
ponad 113 tys., które zostały przekazane na fundusz pomocowy, z którego wypłacaliśmy zapomogi artystom. Akcję 
koordynował zespół 10 wolontariuszy. PFM pozyskała ponad 30 partnerów akcji. Zorganizowaliśmy także wydarzenie finałowe 
"Zostań z Muzyką - Festiwal w Sieci", które polegało na całodniowej transmisji online fragmentów koncertów oraz rozmów z 
wykonawcami i partnerami akcji. Zwieńczeniem festiwali był koncert galowy #zostańzmuzyką zrealizowany we współpracy z 
Ośrodkiem Kultury w Górze Kalwarii, który został dofinansowany przez Związek Autorów i Kompozytorów Polskich ZAIKS.
W 2020 roku prowadziliśmy także standardową działalność polegającą na organizacji zbiórek na rzecz Ludzi Muzyki w trudnych 
sytuacjach życiowych. 
Fundacja prowadziła aktywne zbiórki celowe dla:
- Wojciecha Kordy
- Piotra Sznury
- Heleny i Mileny Gąsowskich
- Jacka Janiszewskiego
- Marka Ałaszawskiego
- Gienka Loski
- Jana Borkowskiego
- Arkadiusza Maniuka

W sumie wsparliśmy wypłacając darowizny oraz pokrywając koszty leczenia i rehabilitacji 143 osoby.

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-24 5



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 działalność charytatywnej

Niesienie pomocy Ludziom Muzyki znajdującym 
się w trudnych sytuacjach to jedyny cel 
statutowy Polskiej Fundacji Muzycznej. 
Podstawowe sposoby realizacji celu 
statutowego Fundacji to: udzielanie darowizn, 
zapomóg, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, 
finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, 
socjalne wparcie finansowe osób 
potrzebujących, zakup lekarstw. Ponadto 
Fundacja zajmowała się zbieraniem środków 
finansowych na rzecz potrzebujących artystów 
muzyków i innych ludzi branży muzycznej, 
poprzez organizowanie koncertów muzycznych, 
charytatywnych akcji i imprez, a także zbiórek 
publicznych. Tworzenie specjalnych subkont 
pomocowych dla każdej organizowanej akcji 
pomocowej związanej z danym Artystą to 
kolejne stosowane narzędzie. Promocja akcji 
pomocowych w mediach społecznościowych 
(facebook, strona www), w stacjach radiowych i 
telewizyjnych pozwalają skutecznie docierać do 
środowiska muzycznego, do fanów i w ogóle do 
wrażliwych ludzi, którzy kochają muzykę. 
Promocja kampanii zbiórki 1% podatków na 
rzecz Polskiej Fundacji Muzycznej i 
poszczególnych akcji pomocowych w mediach 
elektronicznych i tradycyjnych to standardowe 
działanie. Promowanie idei Polskiej Fundacji 
Muzycznej w środowisku Artystów, Autorów, 
Wykonawców różnych gatunków muzycznych. 
Współpraca ze stowarzyszeniami o 
organizacjami pozarządowymi, np. ZAIKS, ZPAV, 
STOART, SAWP.

67.13.Z 72 639,15 zł
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72 639,15 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) 237 672,95 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 237 539,45 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 133,50 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 164 900,30 zł

2.4. Z innych źródeł 133,50 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

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

144 400,30 zł

20 500,00 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)

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 -16 525,56 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 69 426,21 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 72 639,15 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: 279 841,43 zł 72 639,15 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

254 065,01 zł 72 639,15 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

25 776,42 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 zwrot kosztów leczenia/rehabilitacji 56 687,01 zł

2 udzielone darowizny 15 952,14 zł

1 Piotr Sznura 32 929,10 zł

2 Marek Ałaszewski 8 340,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 2 884,73 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)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

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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2.2. 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 16 750,00 zł

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

16 750,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

3 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)

8 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

8 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 750,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 16 750,00 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

0,00 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

Tomasz Kopeć, Magdalena Turowska-
Kowalczyk Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-24
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