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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica RYMKIEWICZA Nr domu 19A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-644 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 881047545

Nr faksu E-mail 
pracownia@naukaprzygoda.edu.pl

Strona www http://www.naukaprzygoda.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-03-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14596446400000 6. Numer KRS 0000408518

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

Agnieszka Leśny Prezeska TAK

Monika Babis Członkini zarządu TAK

Joanna Przydatek VC prezeska 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

Paweł Chuchmała przewodniczący TAK

Agnieszka Bąk członkini TAK

Michał Wesołowski członek TAK

Olga Chromnik członkini TAK

Agata Pankiewicz członkini TAK

Małgorzata Siarkiewicz członkini TAK

FUNDACJA PRACOWNIA NAUKI I PRZYGODY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest: 
1. Działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna szczególnie w zakresie 
rozwoju i wsparcia edukacji alternatywnej oraz tworzeniu wartościowych 
rozwiązań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. 
2. Inicjowanie, propagowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw 
edukacyjnych, wychowawczych, szkoleniowych oraz informacyjnych w 
dziedzinie edukacji pozaformalnej i nieformalnej, w szczególności z nurtu 
„pedagogiki przygody” (experiential education, outdoor education, 
adventure education, pedagogika przeżyć), edukacji alternatywnej tzn. 
wykorzystujących aktywne formy kontaktu z przyrodą (w tym edukacji 
przyrodniczej), edukacji naukowej, turystki i rekreacji, animacji społeczno-
kulturalnej w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i dorosłych 
oraz animowania, tworzenia, odtwarzania więzi międzyludzkich w grupach 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pomiędzy tymi grupami. 
3. Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w 
szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz 
przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą.
 4. Podejmowanie działań na rzecz budowania w Polsce społeczeństwa 
obywatelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. 
5. Inicjowanie, propagowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw, 
mających na celu profilaktykę uzależnień, działań i zachowań ryzykownych 
oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
I. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego: 
1. Inicjowanie i włączanie się w działania, których zadaniem jest 
budowanie zdrowych relacji międzyludzkich, budowanie dialogu 
międzypokoleniowego, tworzenie bezpiecznego oraz twórczego 
środowiska dla rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. 
2. Działalność naukową, badawczą we wskazanym obszarze i 
propagowanie jej wyników w środowiskach pedagogów, nauczycieli, 
rodziców i wszystkich zainteresowanych. 
3. Tłumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze 
edukacyjnym i naukowym. 
4. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w 
środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej z 
form nowoczesnej edukacji. 
5. Organizacja wolontariatu na rzecz kształtowania aktywnych i 
odpowiedzialnych postaw obywatelskich, w szczególności wspieranie i 
realizacja projektów opartych na zaangażowaniu wolontariuszy.

II. Działalność odpłatną pożytku publicznego: 
1. Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym 
w szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz 
przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą. 
2. Animowanie współpracy międzynarodowej (w tym naukowej) z 
instytucjami zajmującymi się aktywnymi formami edukacji, wychowania, 
kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. 
3. Inicjowanie i włączanie się w działania przeciwdziałające wykluczeniu 
społecznemu, w tym wspieranie osób niepełnosprawnych oraz udzielanie 
pomocy pedagogicznej wszystkim, którzy jej potrzebują - w szczególności 
dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 
4. Inicjowanie i włączanie się w programy, których celem jest ochrona 
środowiska m.in. poprzez zwiększanie świadomości o mechanizmach 
zachodzących w przyrodzie.
 5. Organizowanie oraz wspieranie warsztatów, seminariów, konferencji, 
kursów z zakresu określonego w celach fundacji. 
6. Stworzenie i rozwój zespołu, wraz z bazą dla jego działalności, 
twórczych i aktywnych pedagogów, turystów, animatorów – stale 
podnoszących swoje kwalifikacje, którzy będą aktywnie wpływać na 
rozwój i innowacyjność polskiej edukacji. 
7. Działalność naukową, badawczą we wskazanym obszarze i 
propagowanie jej wyników w środowiskach pedagogów, nauczycieli, 
rodziców i wszystkich zainteresowanych. 
8. Organizacja zajęć interdyscyplinarnych, tworzenie oraz prowadzenie 
gier miejskich i terenowych, tworzenie i prowadzenie gier symulacyjnych 
oraz z wykorzystaniem innych, innowacyjnych metod edukacyjnych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez prowadzenie programów długofalowych: Akademii Pedagogiki Przygody, 
Wolontariatu z Przygodą, OsiemPrzezDwa, Warsztatów Outdoor, działań międzynarodowych oraz projektów krótkookresowych. 
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA
Wolontariat z przygodą
Od 2012 roku realizowany jest program wolontariacki. Głównymi celami programu jest poznanie czym jest wolontariat, jak 
wygląda praca w III sektorze,  pokazanie sposobu działania Fundacji a przede wszystkim rozwój własny wolontariuszy w nurcie 
pedagogiki przygody. Wolontariusz fundacji  podpisuję umowę wolontariacką. Zadania i obowiązki realizuje poprzez 
uczestniczenie w działaniach prowadzonych w ramach innych programów fundacji oraz uczestnicząc w szkoleniach 
tematycznych. Prowadząc program wolontariacki, posiłkujemy się standardami wypracowanym przez program „Ochotnicy 
Warszawscy” Urzędu Miasta St. Warszawy. Zespołem wolontariuszy opiekowała się koordynatorka wolontariatu.
W 2018 roku, po rewizji programu, postanowiliśmy uruchomić nabór płynny, całoroczny. W jego wyniku dołączyło do nas 9 
wolontariuszy. Do grudnia 2018 pozostało 5 z nich.
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Osiem przez Dwa
„OsiemPrzezDwa” to nazwa tzw. domku fińskiego mieszczącego się na warszawskim Osiedlu Jazdów, ul. Jazdów 8/2. Domkiem 
wspólnie opiekuje się Fundacja Pracownia Nauki i Przygody oraz Referat Wędrowników Okręgu Mazowieckiego Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Działania w ramach programu: 
Przystań odkrywców i domek odkrywców - bezpłatne, cotygodniowych warsztatów naukowych dla dzieci w wieku 7-10 lat, 
prowadzonych społecznie przez wolontariuszy fundacji.
Wieczory piosenki turystycznej – dla różnych grup wiekowych, bezpłatne, odbywające się regularnie m.in. raz w miesiącu. 
Warsztaty pedagogiki przygody i  promocja nurtu – szkolenia oraz warsztaty dla wolontariuszy fundacji oraz innych grup 
docelowych, głównie pedagogów i studentów kierunków pedagogicznych.
Zajęcie językowe - zajęcia językowe dla dzieci: angielski, rumuński, francuski.
Spotkania fundacji - podczas nich m.in. tworzone i konsultowane były scenariusze, programy, odbywała się praca bieżąca, 
organizacyjna itp.
Spotkania dla lokalnej społeczności – wymienialnie, śniadania, majsterka, pokazy zdjęć oraz inne spotkania otwarte, 
organizowane z myślą o najbliższych sąsiadach. 
Działania we współpracy z innymi organizacjami – School of Life, Autonomiczna Przestrzeń Edukacji, lokalne szkoły, 
Stowarzyszenie „Mierz Wysoko”, Klub sportowy „Potwory”, organizacje harcerskie, tygodnik „Przekrój”, Otwarty Jazdów i Zamek 
Ujazdowski, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Dyskusyjny Klub Filmowy - bezpłatny,  dyskusyjny klub filmowy. 
Poza wymienionymi działaniami, w domku swój program realizują harcerki i harcerze z Okręgu Mazowieckiego ZHR. 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA

Akademia Pedagogiki Przygody

Jest to główny program fundacji w obszarze działalności statutowej odpłatnej. Ma on charakter popularyzująco-szkoleniowy, 
którego celem jest propagowanie i rozwijanie 
w Polsce metod i technik w ramach nurtów składających się na tzw. pedagogikę przygody. Program zainicjowano jeszcze przed 
2012 rokiem (przed oficjalną rejestracją fundacji).  Do głównych działań zaliczamy prowadzenie cyklicznych warsztatów 
wprowadzających 
w tematykę pedagogiki przygody (tzw. Adventus), certyfikowany kurs na instruktora 
i budowniczego niskich mobilnych parków linowych ERCA oraz warsztaty wynikające 
z aktualnego zapotrzebowania, zainteresowań lub pojawiających się trendów w ramach pedagogiki przygody.  Zdarzają się, 
choć okazjonalnie, warsztaty na zamówienie dla konkretnych grup czy placówek.
Działania zorganizowane w 2018:
- warsztaty pedagogiki przygody „Adventus”
- From thought to knot (kurs niskich parków linowych)
- pokaz warsztatu pedagogiki przygody (w Warszawie oraz Wrocławiu)
- kurs Communication 4 You(th) 
Warsztaty outdoor
Działania szkoleniowe i edukacyjne, inspirowane oraz łączone z różnymi metodami pracy pedagogiki przygody, ze szczególnym 
uwzględnieniem niskiego parku linowego. W ramach programu zrealizowano 4 warsztaty.
Działania międzynarodowe
Działalność międzynarodowa służy przede wszystkim rozwijaniu kompetencji naszego zespołu oraz wspierania transferu wiedzy 
oraz umiejętności w zakresie pedagogiki przygody z innych krajów do Polski. Jest to działalność dodatkowa w stosunku do 
głównych programów fundacji.
Fundacja należy do dwóch sieci międzynarodowych:  European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential 
Learning (EOE) oraz Outdoors as a Tool (OaT). W 2018 nie byliśmy aktywni w sieci EOE. Brakowało środków finansowych na 
wysłanie przedstawiciela na konferencję, która jest główną formą działalności sieci. W sieci OaT byliśmy znacznie aktywniejsi. 
W ramach programu podjęto 5 działań: wysłano przedstawicielkę na coroczne spotkanie sieci, zorganizowaliśmy dwa szkolenia 
(parki linowe oraz kurs komunikacji) oraz wysłaliśmy przedstawicieli na dwie wymiany międzynarodowe: Connection through 
Adventure (Holandia) oraz Fear(less) (Łotwa). 
Projekty krótkookresowe

Poza działalnością statutową w założonych programach fundacja realizuje również projekty krótkookresowe. W roku 2018 
takich działań było niewiele; Warsztaty dla „Chlebem i Solą”, Warsztaty naukowe z Mierz Wysoko, Spływ kajakowy z Mierz 
Wysoko, Integracyjne warsztaty-dzieci z oś.dla cudziemców, udział w kongresie ogrodów botanicznych, Warsztaty mydlarne.
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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)

Przyroda oraz architektura osiedla Jazdów w Warszawie.

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

1165

10

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

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 promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja wolontariatu na rzecz kształtowania 
aktywnych i odpowiedzialnych postaw 
obywatelskich, w szczególności wspieranie i 
realizacja projektów opartych na zaangażowaniu 
wolontariuszy. 
W ramach realizowanej przez nas działalności 
prowadzimy długoterminowy program 
wolontariacki. Uczestniczący w programie 
wolontariusze biorą udział w procesie 
poznawania oraz działania organizacji 
pozarządowej. Po tym procesie wolontariusze 
wybierają swoją ścieżkę w Fundacji, którą od tej 
pory będą realizowali (np. outdoorowa, 
animacyjna, opieki nad domkiem Fundacji).

94.99.Z 0,00 zł

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

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów 
animacyjnych w środowisku lokalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej 
z form nowoczesnej edukacji.
Fundacja wspiera programy i inicjatywy 
edukacyjne realizowane na szczeblu zarówno 
lokalnym jak i ogólnopolskim. Prowadzimy 
fanpage na facebooku "Edukacja Przygodą" 
zrzeszającego edukatorów, nauczycieli i trenerów 
z całej Polski. Ponadto wspieramy różnorodne 
projekty edukacyjne, o których wsparcie 
jesteśmy proszeni i które zbieżne są z celami 
Fundacji.

94.99.Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 6



Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizowanie oraz wspieranie 
warsztatów, seminariów, konferencji, 
kursów z zakresu określonego w celach 
fundacji.
Fundacja organizuje warsztaty, seminaria i 
kursu z nurtu pedagogiki przygody. Tego 
typu wydarzenia organizowane są kilka razy 
w roku, głównie w sezonie wiosenno-
jesiennym. Ponadto jesteśmy 
organizatorami konferencji naukowej 
"Edukacja Przygodą", która łączy w sobie 
ścieżkę akademicką z warsztatami 
praktycznymi z nurtu pedagogiki przygody i 
pokrewnych. Do tej pory odbyły się trzy edy

82.30.Z 0,00 zł

2

działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami

Animowanie współpracy międzynarodowej 
(w tym naukowej) z instytucjami 
zajmującymi się aktywnymi formami 
edukacji, wychowania, kształcenia dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
esteśmy częścią europejskiej sieci Outdoors 
as a Tool, skupiającej organizacje, które 
działają na rzecz rozwoju outdoor education 
jako narzędzia do rozwoju i kształcenia. 
Jesteśmy członkiem European Institute for 
Outdoor Adventure Education and 
Experiential Learning (EOE). Ponadto 
realizujemy wymiany międzynarodowe w 
ramach programu "Erasmus+".

85.59.B 0,00 zł

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

Organizacja zajęć interdyscyplinarnych, 
tworzenie oraz prowadzenie gier miejskich i 
terenowych, tworzenie i prowadzenie gier 
symulacyjnych oraz z wykorzystaniem 
innych, innowacyjnych metod 
edukacyjnych. (par.8 pkt II, podpunkt 7 
statutu).
W ramach swojej działalności Fundacja 
organizuje różnorodne gry - miejskie, 
terenowe, symultaniczne oraz warsztaty z 
tego zakresu. Tego typu przedsięwzięcia 
organizuje głównie na prośbę instytucji 
zewnętrznych, które szukają partnerów do 
realizacji swoich działań, zbieżnych z celami 
Fundacji.

85.59.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 203 080,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 86 869,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 44 994,21 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 70 801,75 zł

d) przychody finansowe 63,96 zł

e) pozostałe przychody 350,90 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 86 110,05 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.91.Z

Prowadzenie sklepu internetowego.
Fundacja prowadzi sklep internetowy w którym sprzedaje produkty przeznaczone dla 
trenerów, edukatorów, animatorów i nauczycieli. Wśród produktów wyróżnić możemy szereg 
gier służących współpracy, kooperacji, wyłanianiu lidera czy służące poprawie komunikacji 
między adresatami gier. Ponadto w sklepie można kupić książki zgłębiające tematykę 
pedagogiki przygody, outdoor czy experiental education. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczony 
jest na rozwój sklepu oraz na działalność statutową Fundacji.

2 32.40.Z

Tworzenie gier.
Jedną z działalności Fundacji jest tworzenie gier służących współpracy, kooperacji, wyłanianiu 
lidera czy służące poprawie komunikacji między adresatami gier. Cały proces tworzenia gier 
organizowany jest w ramach działalności gospodarczej. Gry składają się z elementów 
potrzebnych do grania, instrukcji oraz pokrowców na gry. Gry w całości tworzone są w Polsce. 
Obecnie Fundacja tworzy 4 gry, które sprzedawane są w sklepie internetowym Fundacji. W 
planach mamy stworzenie kolejnych gier.

3 58.11.Z

Wydawanie książek.
W ramach działalności gospodarczej Fundacja wydaje książki z nurtu pedagogiki przygody, 
outdoor education, experiental education, które są jednymi z niewielu książek z tej tematyki 
dostępnymi na rynku polskim. Każda książka przez nas wydana posiada numer ISBN, w 
związku z czym książki zostały przekazane do głównym polskich bibliotek. Obecnie wydajemy 
kilka książek w języku polskim i angielskim. W planach mamy wydanie kolejnych pozycji, 
zarówno polsko- jak i angielskojęzycznych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 088,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 69 473,42 zł

w 
tym:

69 473,42 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł
45 409,07 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 -16 819,12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -668,40 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 197 107,11 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

103 688,84 zł 0,00 zł

45 662,61 zł 0,00 zł

47 515,02 zł

0,00 zł

0,00 zł

240,64 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

6 278,00 zł

3 847,70 zł

5 182,60 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)

70 801,75 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 5 973,43 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)

0,25 etatów

19 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 23 286,73 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

55 607,06 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

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 44 576,18 zł

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

30 716,97 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 

13 859,21 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)

100,95 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)  

175,63 zł

16 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  OKw 
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

16 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

11 415,78 zł

11 415,78 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 33 160,40 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 21 939,95 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8 777,02 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

300,00 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

5 121,98 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

Agnieszka Leśny
Monika Babis

Joanna Przydatek
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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