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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. RYBNIK

Powiat M. RYBNIK

Ulica JANKOWICKA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-201 Poczta RYBNIK Nr telefonu 793497785

Nr faksu E-mail jacek-ryszka@o2.pl Strona www www.miejserce.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-11-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24174991000000 6. Numer KRS 0000368135

1. Celem Fundacji jest:
1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby 
i możliwości;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

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

Jacek Ryszka Prezes TAK

Marta Ryszka Wiceprezes 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

Jarosław Szmajduch Rada Fundacji TAK

Małgorzata Gajda Rada Fundacji TAK

Łuksza Undas Rada Fundacji TAK

FUNDACJA "MIEJ SERCE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 
3) działalność charytatywna; 
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; 
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego; 
6) ochrona i promocja zdrowia; 
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej; 
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
15) wypoczynek dzieci i młodzieży; 
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
19) turystyka i krajoznawstwo; 
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
23) ratownictwo i ochrona ludności; 
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za 
granicą; 
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami; 
27) promocja i organizacja wolontariatu; 
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
33)działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32 powyżej
34)dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie 
wszelkich  innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka,
35)organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do 
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 
36)wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów 
dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej.
37)przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. 
38)organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz 
pomocy dzieciom.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) płatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Dofinansowywanie domów dziecka..
2)Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka. 
3)Finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz 
innych materiałów dydaktycznych.
4)Organizowanie kursów językowych.
5)Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem. 
6)Organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie 
uzdolnionej.
7)Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć 
naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań. 
8)Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju 
dzieci.
9) Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia,  zdrowia i prawidłowego 
rozwoju opieki medycznej – w tym finansowanie i organizowanie 
profilaktyczno-kontrolnych badań okresowych.
10)Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i 
dentystycznego.
11)Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
12)Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, 
kulturowych i artystycznych
13)Organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań.
14)Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka 
– także poprzez organizowanie szkoleń i spotkań. 
15)Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i 
narkotyków..
16)Organizowanie wykładów i spotkać ze specjalistami i autorytetami z 
zakresu nauki, kultury, sportu. 
17)Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, 
oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom  i 
innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży- zarówno na 
szczeblu krajowym jak i samorządowym,
18)Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży. 
19)Pozyskiwanie sponsorów finansujących domy dziecka i dzieci 
pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
20)propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnym.
21)pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym 
pomocy, 
a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi, lub los;
22)dobroczynności, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w 
niedostatku i potrzebujących pomocy;
23)dożywianie osób w szczególności dzieci,
24)ochronę zdrowia, poprzez pomoc ośrodkom zdrowia, szpitalom, 
zakładom rehabilitacyjnych, hospicjom, zwiększaniem dostępu do opieki 
lekarskiej, oraz zakup lekarstw; przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i 
przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie 
wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie
25) przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków 
przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w 
społeczeństwie,
26)tworzenie i szerzenie kultury narodowej w kraju i za granicą, również 
wśród osób 
niepełnosprawnych,
27) pomoc społeczną, przekazywanie środków przeznaczonych na 
zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im 
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
28) pomocy w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie 
patriotyzmu obywateli i osobistej odpowiedzialności;
29) przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, poprzez 
przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o 
ochronie i kształtowaniu środowiska;
30) akcji promujących kulturę fizyczną i sport, promowanie sprawności 
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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

fizycznej, darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, 
zwłaszcza jeśli dotyczy to osób niepełnosprawnych.
31)organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, 
programów,
kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii edukacyjnych.
32) dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych 
materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, 
organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie 
Fundacji i jej celów.
33)Promowanie przekazywania idei odpisu 1% podatku na rzecz Fundacji 
Miej Serce, poprzez reklamy medialne, telewizyjne, prasowe, 
internetowe, ulotkowe, plakatowe, programy do rozliczeń podatku i 
wszelkie inne formy reklamy i promocji umożliwiające dotarcie do 
potencjalnego podatnika. 

b)nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
1)Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
2)Organizowanie zbiórek publicznych, zbiórek w gronie znajomych, 
zbiórek na uroczystościach rodzinnych i innych.
3)Zbiórki używanej odzieży i zabawek.
4)przekazywanie wsparcia organizacyjnego, finansowego..

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja w 2018 roku prowadzi szerokie działania w zakresie pomocy niepełnosprawnym dzieciom.
Głównymi kierunkami pomocy były : 
1) Działania zdrowotno - medyczne dla niepełnosprawnych dzieci, do których możemy zaliczyć : 
-  zakup i finansowanie usług rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach w całej Polsce, jak również bezpośrednio w 
domach niepełnosprawnych dzieci wykonywane przez specjalistów medycznych,
- zakup i finansowanie specjalistycznych wizyt i zabiegów medyczno- lekarskich ,
- zakup i finansowanie specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych,
-  zakup i finansowanie artykułów lekarskich,
2) Działania pomocy społecznej na rzez niepełnosprawnym dzieci i ich rodzin oraz opiekunów będących w trudnej sytuacji 
życiowej , do których możemy zaliczyć:  
- zakup i finansowanie wyżywienia oraz art. spożywczych dla niepełnosprawnych dzieci,
-zakup i finansowanie artykułów odzieżowych dla dzieci niepełnosprawnych,
- zakup i finansowanie artykułów zabawkowych oraz dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
- zakup i finansowanie podstawowego wyposażenia domowego dla dzieci niepełnosprawnych, pokrywanie kosztów remontu 
pomieszczeń domowych; 
- zakup i finansowanie specjalistycznego wyposażenia domowego dla dzieci niepełnosprawnych.
3)  Działania dobroczynne na rzecz  niepełnosprawnych dzieci, do których możemy zaliczyć:
-  pozyskiwanie środków finansowych dla podopiecznych fundacji,
-  uświadamianie społeczeństwu problemów z jakim  na co dzień borykają się dzieci niepełnosprawne oraz ich rodzice i 
opiekunowie.
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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

140000

0

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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Świadczenie pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz 
opiekunom. 1) Zakup i finansowanie 
profesjonalnej i specjalistycznej rehabilitacji 
dzieci, prowadzonej poprzez turnusy 
rehabilitacyjne odbywające się w 
specjalistycznych ośrodkach w całej Polsce, jak 
również w domach dzieci niepełnosprawnych. 2) 
Zakup i finansowanie specjalistycznego sprzętu i 
urządzeń medycznych 3) Zakup i finansowanie 
zabiegów i wizyt lekarsko- medycznych 4) Zakup 
i finansowanie niezbędnych dóbr materialnych 
życia codziennego - dla niepełnosprawnych 
dzieci i ich rodzin,w tym : artykuły spożywcze i 
usługi gastronomiczne, artykuły odzieżowe, 
wyposażenie domu 5)Zakup specjalistycznego 
wyposażenia domu dla dzieci 
niepełnosprawnych 6) Organizowanie działań 
dobroczynnych dla niepełnosprawnych dzieci 
będących podopiecznymi Fundacji na terenie 
całej Polski jak i zagranicą.

94.99.Z 1 658 721,62 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) 8 378 219,63 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 411 070,51 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 27 894,81 zł

d) przychody finansowe 484,25 zł

e) pozostałe przychody 1 938 770,06 zł

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

1 47.91.Z

W 2018 roku Fundacja dokonywała sprzedaży wyrobów papierniczych - typu zaproszenia 
weselne, zawieszki na butelki . Sprzedaż wyrobów papierniczych odbywał się w dwojaki 
sposób tj. według cen rynkowych lub w ramach akcji weselnych za symboliczna cenę. 
Sprzedaż była prowadzona przez portal allegro, jak również przez sklep internetowy gdzie 
potencjalni kupujący mogą zapoznać się z produktami. Wszystkie produkty zostały wykonane 
przy użyciu półproduktów - w większości z papieru i wstążek, dzięki którym zyskują 
pozytywny wygląd. Sprzedaż zamówionych wyrobów odbywała się głównie przez wysyłkę 
pocztową. Wszystkie dochody powstałe w ramach tej działalności gospodarczej są 
przeznaczane na działalność statutową fundacji i stanowią dodatkową formę wsparcia.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 085 024,69 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 353 940,63 zł

2.4. Z innych źródeł 1 939 254,31 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 607 402,36 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 384 850,43 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 410 747,54 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: 6 357 773,49 zł 2 505 161,55 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

5 803 668,15 zł 2 030 232,18 zł

0,00 zł 0,00 zł

25 010,69 zł

1 142,83 zł

524 471,08 zł

3 480,74 zł 0,00 zł

474 929,37 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 405 959,56 zł 371 510,56 zł

w 
tym:

0,00 zł

4 240 997,06 zł

51 936,21 zł

33 112,55 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)

27 894,81 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 2 884,12 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)

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)

1,00 etatów

65 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 2 884,12 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

74 109,29 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. 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)

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 915 901,81 zł

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

915 901,81 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)

7 644,08 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)  

1 056,63 zł

2 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

2 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

91 728,98 zł

91 728,98 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 824 172,83 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 915 901,81 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

11 380,00 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

5 565,00 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

Jacek Ryszka
Marta Ryszka Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-01
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