
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone 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 2021-09-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina ŚWIDNICA

Powiat ŚWIDNICKI

Ulica WROCŁAWSKA Nr domu 81 Nr lokalu 8

Miejscowość ŚWIDNICA Kod pocztowy 58-100 Poczta ŚWIDNICA Nr telefonu 502 384 387

Nr faksu E-mail tradycja.iw@wp.pl Strona www www.fundacja.mieszko.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-01-26

2015-04-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02182384000000 6. Numer KRS 0000409211

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

Iwona Wożniak Prezes Zarządu TAK

Bartosz Wożniak 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Halina Kaim Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adela Dąbrowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA PROMOCJI KULTURY I HISTORII POLSKI "MIESZKO"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

FUNDACJA PROMOCJI KULTURY I HISTORII POLSKI” MIESZKO”

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Adres siedziby   - 58-100 Świdnica ul. Wrocławska 81/8

Przedmiot działalności wg PKD    - 9499Z – Działalność pozostałych organizacji
                                                 członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Identyfikator REGON                  - 021823840
Identyfikator NIP                       - 8842744171
Organ Rejestrowy                      - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,  
                                                  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS               - 26.01.2012r.
Numer w rejestrze                     - 0000409211
Forma prawna                           - Fundacja
Skład Zarządu                           - Prezes Zarządu – Iwona Wożniak.
                                               - Członek Zarządu – Bartosz Wożniak. 

1. Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w tym rozpowszechnianie wiedzy o tradycji, 
historii i dziedzictwie kulturowym Polski  zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach 
edukacyjno- historyczno - kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz osób niepełnosprawnych  a 
także wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej a znajdującej  się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez 
następujące działania:  promocja, tradycji, historii oraz kultury i sztuki Polski w kraju i zagranicą ochrona 
materialnych reliktów kultury dziedzictwa narodowego Polski  podtrzymywania                                                 i 
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; ochrona obiektów historycznych i kulturalnych Polski inicjacje i wspieranie  działań służących 
propagowaniu kultury i świadomości tradycji  oraz dorobku kulturalnego Polski. Aktywne uczestnictwo  w twórczym i 
intelektualnym rozwoju społeczeństwa Polskiego. popularyzacje historii, tradycji  oraz dorobku kulturalnego Polski i 
Europy rozwijanie  i umacnianie  postaw  nastawionych na aktywne poznawanie historii i Kultury promocji 
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą      
W  tym:                                                                                                                                                           
1) prowadzenie zajęć, szkoleń oraz wycieczek krajoznawczych i animacji historycznych  w miejscach gdzie 
przebywają dzieci oraz młodzież na stałe lub tym czasowo czyli;                    w przedszkolach, szkołach, placówkach 
opiekuńczych w domach dziecka, szkołach szpitalnych, klinikach w lokalach prywatnych                                               
                                                                                 2) zbierania informacji  na temat dzieci i młodzieży szczególnie 
uzdolnionej w celu udzielenia im wsparcia finansowego bądź rzeczowego.                                                                     
                                                                           3) Udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej oraz stypendiów 
osobom
fizycznym  działającym na rzecz upowszechniania kultury, tradycji i historii Rzeczpospolitej Polskiej  oraz instytucją 
powołanym do promowania  kultura, 
tradycji i historii Rzeczpospolitej.                                                                                                                                      
          ]
4) Działalność naukową, w szczególności organizację konferencji, sympozjów, szkoleń i wykładów.                              
   
5) Działalność  wydawniczą.                                                                                                                                             
            
6) Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami.                                  
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w sferze zadań publicznych nieodpłatnie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i Dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, pomoc naukowa - 
społeczna, w tym pomoc dzieciom i osobą                                    w wyrównywaniu szans zdobycia wiedzy i  
kształcenia się  działalności charytatywnej, działalności na rzecz osób mniejszości narodowej, działanie na rzecz 
osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, 
promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje 
pozarządowe. pomocy Polonii i Polakom za granicą, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Fundacja może 
prowadzić odpłatną działalność w sferze zadań publicznych; działalność na rzecz mniejszości narodowych, nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania, kultura sztuka ochrona dóbr Kultury i tradycji, wypoczynku dla dzieci, turystyki i 
krajoznawstwa działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 
społeczeństwami, działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, promocji 
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, 
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Fundacji jest Świdnica.                                                                                                      
5. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI W 2020 r.   
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W dniu 20 marca 2020r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w Polsce obowiązuje stan epidemii. Tym 
samym w roku 2020 większość naszych działań została zawieszona.
Jednak w tym trudnym dla nas okresie staraliśmy się nie ustawać w wysiłkach ażeby być pomocnymi miedzy innymi 
w akcjach wspierających osoby w wieku senioralnym jak i chore, w tym przypadku poprzez nasz udział w 
ogólnopolskiej akcji„Chryzantema” mającej na celu rządowe wsparcie drobnych przedsiębiorców i Pomoc w 
rozdysponowanie według potrzeb, kwiatów przeznaczonych do udekorowania pomników i cmentarzy w związku ze 
Świętem Zmarłych. Naszym zadaniem było obdarowanie kwiatami przede wszystkim Osób starszych i 
schorowanych. Chryzantemy które żeśmy otrzymali od lokalnego przedsiębiorcy trafiły nie tylko do upiększenia 
zapomnianych cmentarzy ale    także za pośrednictwem aptek i placówek opiekuńczych do Osób chorych i 
niepełnosprawnych. Wszyscy pacjenci  i podopieczni  mogli bezpłatnie otrzymać kwiaty ażeby następnie móc 
udekorować groby Osób im bliskich jak i te zapomniane. Udało się także przeprowadzić akcję „ Sianko” mającą na 
celu zebranie środków finansowych z przeznaczeniem ich na wsparcie Osób najuboższych. Poprzez promocje 
Polskich tradycji miedzy innymi właśnie tej mówiącej o świeżym pachnącym sianku kładzionym pod obrus stołu 
wigilijnego  i tradycji Świętego opłatka, pozyskaliśmy środki które wsparły Ojców Paulinów przy zakupie bonów 
żywnościowych dla najuboższych.   
W 2020r  jak i w latach poprzednich założyliśmy że szczególne miejsce w naszych działania zajmą zajęcia 
rekreacyjne organizowane dla dzieci i młodzieży, niestety przed ogłoszeniem epidemii udało nam się przeprowadzić 
tylko jedno z działań – Zimowe atrakcje, w której to akcji nasza Fundacja wraz z przyjaciółmi zaprosiła 100 osobową 
grupę dzieci i młodzieży do wspólnej zabawy na lodowisku. Podjęliśmy się nauki jazdy na łyżwach najmłodsze dzieci 
a te które już potrafiły wykonać łyżwiarskie figury, mogły dowoli swawolić.

W 2020r był także kontynuowany cykl działań warsztatowych pt:„ Kolorowo znaczy zdrowo” w programie warsztatów 
pojawiły się zajęcia plastyczne, dekoracyjne a także warsztaty wycinanek z kolorowego papieru, które w szczególny 
sposób promują nasze polskie tradycje. W wielu placówkach opiekuńczych nasze działania projektowe w formach 
plastycznych, dekoracyjnych a także działania kreatywne przyczyniły się do rozwoju dzieci  w zakresie działań 
artystycznych, manualnych ale przede wszystkim rozwojowych. To dla naszej Fundacji wielka satysfakcja że możemy 
właśnie poprzez działania artystyczne realizowane w różnych formach, rozwijać wczesną twórczość dzieci.                 
                                                                                                                                  
Przykładem lat ubiegłych fundacja realizowała cykl wycieczek krajoznawczych   
- PROJEKT EDUKACYJNY O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM pt: „KUPIECKIM SZLAKIEM” Projekt edukacyjny 
„Kupieckim Szlakiem” jaki realizuje nasza Fundacja ma za zadanie przybliżenie historii, kultury i tradycji naszego 
regionu oraz poszerzenie świadomości dotyczącej wartości i znaczenia zabytków poprzez aktywność plenerową jaką 
są wycieczki miejskie poprowadzone w innowacyjnej  wyjątkowej formie. Projekt jest skierowany do dzieci i 
młodzieży przebywającej w placówkach wielofunkcyjnych  o założeniu opiekuńczym tj: w Domach Dziecka, 
rodzinnych placówkach opiekuńczych oraz świetlicach środowiskowych a także do Osób niepełnosprawnych - które 
na co dzień nie mają możliwości czy to że względów finansowych czy merytorycznych wzięcia udziały w wycieczkach 
miejskich  i krajoznawczych. 
Grupy które zaprosiliśmy do wspólnych działań charakteryzuje znacznie obniżona samoocena i poczucie własnej 
wartości często towarzyszy im poczucie wstydu z „ bycia innym” co w konsekwencji prowadzi  do obniżonej 
motywacji działań bierności i apatii. Naszą celem jest integracja w/w grup pobudzenie ich do dziania, podniesienie 
wiedzy, świadomości i uwrażliwienie ich na historie i tradycje regionu w którym mieszkają. Ale także chęć usunięcia 
barier blokujących ich pasje i marzenia pozwalające  na samorealizacje w pozytywnym aspekcie życia. Zadanie 
objęło przygotowanie oraz realizacje 3 wycieczek turystycznych uwzględniających przede wszystkim zwiedzanie 
Świdnickiej Starówki wraz z Katedrą i Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz unikatowego Kościoła Pokoju wpisanego 
na listę UNESCO, prowadzonych przez Przewodnika
i Wolontariuszy Fundacji Mieszko w roli animatorów – Kupca i Kupcowej Świdnickiej, Herolda, Giermka i Jakuba Tau, 
legendarnego błazna Księcia Bolka Świdnickiego. Dodatkowo wycieczki pozostawały pod stałą opieką 
wychowawców i opiekunów grup, znających potrzeby oraz usposobienia dzieci.     
Efekty osiągnięte – zamierzone i mile zaskakujące.
-Zapoznanie dzieci z placówek wielofunkcyjnych z Historią, Kulturą oraz Tradycją Świdnicy i Dolnego Śląska. 
-Uwrażliwienie na historię, kulturę i tradycję w/w regionu 
-Wzrost poziomu wiedzy o zabytkach ich znaczeniu dla społeczności lokalnej  
i Dziedzictwa Kulturowego .  
-Wzrost świadomości (zmiana myślenia) uczestników o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie. 
-Przybliżenie legend i opowieści po przez przedstawienie ich w formie animacji zabaw dla najmłodszych uczestników 
projektu. 
-Przybliżenie historii i tradycji miasta po przez prowadzenie konkursów, szarad   
i gry miejskiej dla młodzieży biorącej udział w projekcie. 
-Przybliżenie umiejętności, turystycznych min: czytanie map miejskich.
-Większe zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznanie regionu w którym mieszkają. 
-Zwiększenie integracji społecznej -Wycieczka krajoznawcza jako forma integracji dzieci opuszczonych i 
niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta. 
-Niwelowania barier społecznych pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i dziećmi opuszczonymi a resztą 
społeczeństwa. 
-Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb osób niepełnosprawnych, chorych i opuszczonych. 
-Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i zachowań (stylu życia) a w dalszej konsekwencji dzięki afirmatywnej 
postawie osiąganie wspólnego dobra. 
-Wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie- Prowadzenie gier i zabaw integrujących dzieci i młodzieży.  
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Na rzecz zabytków - Świdnicka Starówka

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

Wyzwolenie motywacji do podjęcia ważnych decyzji życiowych 
-Wdrażanie do czynnego wypoczynku. 
-Wypełnienie wolnego czasu. 
Przedsięwzięcie okazało się nader trafnym pomysłem bardzo atrakcyjnym 
o dużym znaczeniu edukacyjnym i promocyjnym. Jednoznacznie uwrażliwiającym i upowszechniającym dziedzictwo 
kulturowe, w tym szczególnie wzmacniającym poczcie odpowiedzialności za pokoleniowy dorobek cywilizacyjny 
Wycieczki krajoznawcze na terenie Dolnego Śląska i happeningi promujące polskie tradycje zostały przeprowadzone 
dla: dzieci i młodzież z Fundacji wspierającej biedne dzieci – „ Ut unum sint”  oraz dzieci i młodzieży ze świetlic 
socjoterapeutycznych w tym ze świetlicy i szkoły Caritas. 
Podjęte działania promujące dziedzictwo kulturowe danego regionu oraz historie Polski  w tym przypadku poprzez 
wycieczki krajoznawcze, animacje historyczne
i wydarzenia artystyczne a także warsztaty i sympozja, służą celom statutowym naszej Fundacji  a w połączeniu z 
wytypowanymi grupami społecznymi takimi jak wykluczona młodzież, opuszczone dzieci czy osoby starsze i 
niepełnosprawne przynoszą bardzo wymierne skutki naszych działań. Także spotkania przeprowadzone w 
placówkami opiekuńczych i edukacyjnych tj: w szkołach, przedszkolach, domach rodzinnych i wielofunkcyjnych w 
celu podjęcia współpracy, wspierającej działania fundacji oraz promocji idei wolontariatu na rzecz fundacji MIESZKO 
oraz wolontariatu ogólnie pojętego, zaowocowały kontynuacja zawartych w latach ubiegłych porozumieniami, 
dodatkowo jak corocznie  z fundacją podjęli współpracę restauratorzy i przewodnicy z regionu Dolnego Śląska. 

Fundacja w roku 2020, podjęła się organizacji i przeprowadzenia szkoleń 
z zakresu: 
CHROMOTERAPI– Żyj kolorowo.   Leczenie kolorem.           
Treningi asertywność                                                                                                                   
Warsztaty interpersonalne                                                                                                  
ANIMACJI i KREATYWNOSCI                                                      
GELOTOLOGI – sesja Śmiechu. Leczenie Śmiechem                                                                                                     
    

Fundacja MIESZKO w latach kolejnych pragnie nadal realizować projekty i działania z dziadziny tradycji i historii 
danego kraju, nie tylko ze względu na realizacje działań statusowych ale także dlatego że wszelkie tego typu 
działania są bardzo pozytywnie postrzegane i oczekiwane przez potencjalnych odbiorców. Także w latach 
następnych planowana jest współpraca z placówkami oświatowymi  i opiekuńczymi w celu promowania idei 
wolontariatu który ma na celu zaangażowanie młodych ludzi w rozpowszechnianie wiedzy o historii, tradycji i 
dziedzictwie kulturowym Polski oraz pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych, rozwijających wrażliwość 
i świadomość obywatelską wśród Osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy aby nasze wspólne działania fundacji 
MIESZKO, naszych podopiecznych i partnerów były konkretnymi dowodami wrażliwości na piękno tradycji naszego 
kraju jak i aktywnego uczestnictwa w twórczym i intelektualnym rozwoju społeczeństwa Polskiego.

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

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

390

2
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

PROJEKT EDUKACYJNY O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM 
pt: „KUPIECKIM SZLAKIEM” Projekt edukacyjny 
„Kupieckim Szlakiem” jaki realizuje nasza Fundacja ma 
za zadanie przybliżenie historii, kultury i tradycji naszego 
regionu oraz poszerzenie świadomości dotyczącej 
wartości i znaczenia zabytków poprzez aktywność 
plenerową jaką są wycieczki miejskie poprowadzone w 
innowacyjnej  wyjątkowej formie. Projekt jest 
skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w 
placówkach wielofunkcyjnych  o założeniu opiekuńczym 
tj: w Domach Dziecka, rodzinnych placówkach 
opiekuńczych oraz świetlicach środowiskowych a także 
do Osób niepełnosprawnych - które na co dzień nie mają 
możliwości czy to że względów finansowych czy 
merytorycznych wzięcia udziały w wycieczkach miejskich 
i krajoznawczych. Grupy które zaprosiliśmy do 
wspólnych działań charakteryzuje znacznie obniżona 
samoocena i poczucie własnej wartości często 
towarzyszy im poczucie wstydu z „ bycia innym” co w 
konsekwencji prowadzi  do obniżonej motywacji działań 
bierności i apatii. Naszą celem jest integracja w/w grup 
pobudzenie ich do dziania, podniesienie wiedzy, 
świadomości i uwrażliwienie ich na historie i tradycje 
regionu w którym mieszkają. Ale także chęć usunięcia 
barier blokujących ich pasje i marzenia pozwalające  na 
samorealizacje w pozytywnym aspekcie życia.

0,00 zł

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

W 2020r  jak i w latach poprzednich założyliśmy że 
szczególne miejsce w naszych działania zajmą zajęcia 
rekreacyjne organizowane dla dzieci                              i 
młodzieży, niestety przed ogłoszeniem epidemii udało 
nam się przeprowadzić tylko jedno z działań – Zimowe 
atrakcje, w której to akcji nasza Fundacja wraz z 
przyjaciółmi zaprosiła 100 osobową grupę dzieci i 
młodzieży do wspólnej zabawy na lodowisku. Podjęliśmy 
się nauki jazdy na łyżwach najmłodsze dzieci a te które 
już potrafiły wykonać łyżwiarskie figury, mogły dowoli 
swawolić

0,00 zł

3 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

W 2020r był także kontynuowany cykl działań 
warsztatowych pt:„ Kolorowo znaczy zdrowo” W 
programie warsztatów pojawiły się zajęcia plastyczne, 
dekoracyjne a także warsztaty wycinanek z kolorowego 
papieru, które                         w szczególny sposób 
promują nasze polskie tradycje. W wielu placówkach 
opiekuńczych nasze działania projektowe w formach 
plastycznych, dekoracyjnych a także działania kreatywne 
przyczyniły się do rozwoju dzieci w zakresie działań 
artystycznych, manualnych ale przede wszystkim 
rozwojowych. To dla naszej Fundacji wielka satysfakcja 
że możemy właśnie poprzez działania artystyczne 
realizowane w różnych formach, rozwijać wczesną 
twórczość dzieci.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 10 912,10 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 597,10 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 7 315,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

W 2020r prowadziliśmy działalność odpłatną z 
zakresu upowszechniania tradycji i kultury Polski 
poprzez działania twórcze - artystyczne w zakresie 
form plastycznych w tym działania warsztatowe 
pt:„ Zyj Kolorowo ” W programie warsztatów 
pojawiły się zajęcia plastyczne, dekoracyjne a także 
warsztaty wycinanek z kolorowego papieru, które 
w szczególny sposób promują nasze polskie 
tradycje. Oprócz form plastycznych które cieszyły 
się największym zainteresowaniem w tym roku 
wprowadziliśmy do zajęć działania kreatywne 
które z powodzeniem uczestnicy szczególnie 
terapeuci bada mogli wykorzystać w swojej pracy z 
dziećmi i młodzieżą.

0,00 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 118,10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 118,10 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

4 254,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 084,45 zł

800,00 zł

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.

1 koszty administracyjne 118,10 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 139,35 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 4 772,75 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 - dodatkowo podać 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
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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. 0,5 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

6 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Iwona Wożniak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-29

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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