
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica KAMIEŃSKIEGO Nr domu 10 B Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 51-124 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 713276664

Nr faksu E-mail 
zycinaczej@zycinaczej.org.pl

Strona www www.zycinaczej.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-03-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93219530900000 6. Numer KRS 0000047811

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

Beata Sypniewska prezes TAK

Barbara Orzechowska członek zarządu TAK

Piotr Dreczko sekretarz 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

Barbara  Pawliszyn przewodniczący TAK

Arkadiusz Uznański sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE "ŻYĆ INACZEJ"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest pomoc poprzez działania na rzecz osób w 
sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci z rodzin zagrożonych  
wykluczeniem społecznym; ofiar przemocy, bezdomnych, bezrobotnych, 
uzależnionych, sierot, oraz wszystkich osób, które chcą poprawić, jakość 
swojego życia – dzieci, młodzieży, seniorów,  rodzin  w zakresie ; rozwoju 
osobistego, zdrowia, ekologii,  kultury, edukacji, sportu, bezpieczeństwa, 
integracji społecznej, oraz  aktywności zawodowej .

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez:
I. Działania profilaktyczne w zakresie patologii społecznych.
II. Działania łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk społecznych np.
- prowadzenie pomocy w różnych formach dla dzieci i młodzieży i 
seniorów  między 
  innymi; klubów, świetlic środowiskowych,  punktów przedszkolnych oraz 
pracy 
  ogólnorozwojowej z dziećmi,
-realizacji  projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ekologicznej, edukacji 
 alternatywnej,
-organizacji wypoczynku, 
-organizacji imprez  okolicznościowych oraz na rzecz środowiska lokalnego
-prowadzenie poradnictwa poprzez punkty konsultacyjne, 
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i 
wymiany   
  doświadczeń w realizacji celów statutowych,
- szkolenie pracowników i wolontariuszy.
III.  Inne działania sprzyjające rozwojowi stosowanych celów organizacji, w 
tym 
       działania z zakresu:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
  wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a)  zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, 
którzy uzyskali 
        uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty 
inwalidzkiej, inwalidom 
        wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
2.  działalności charytatywnej;
3.  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości 
     narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4.  działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5.  ochrony i promocji zdrowia;
6.  działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7.  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy  
      i zagrożonych zwolnieniem z pracy np. organizacja praktyk, staży, prac 
społecznie 
      użytecznych 
8.  upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet      
 i mężczyzn;
9.  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
10.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11.  nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12.  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14.  upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15.  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16.  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym;
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

299

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

17.  upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18.  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, 
       a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19.  ratownictwa i ochrony ludności;

20.  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen 
        w kraju i za granicą;
21.  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22.  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy 
        między społeczeństwami;
23.  promocji i organizacji wolontariatu;
24.  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 
lub finansowo 
        organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3, w zakresie
        określonym w pkt. 1-23.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Nauka i szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochronę praw dziecka, działania na rzecz dzieci i 
młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym, Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 
Działania ta realizowane były poprzez prowadzenie Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży  
działającego od 04.01.2017 do 31.12.2017. Zadanie polegało na wspieraniu aktywności dzieci i 
młodzieży poprzez organizację zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, 
realizowanie programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień wśród uczestników zadania, 
rozwój talentów i kreatywności, Kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i 
społecznych, krzewienie kultury i kultywowania tradycji, rozwój umiejętności interpersonalnych. 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, działalność na rzecz kombatantów, działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym.Kolejną formą działania był Klub Seniora działający od 02.01.2017r do 31.12.2017r. Miał 
on na celu propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie działań na rzecz rozwoju twórczej 
działalności seniorów, integrowanie i aktywizowanie osób starszych  na rzecz społeczności lokalnych, a 
także wspieranie środowisk kombatantów. Realizowane działania służyły integracji środowiska 
seniorów, oraz podnoszenia jakości życia. 
Prowadzono edukację zdrowotną, społeczną , działania ze sfery kultury i sztuki, starano się rozwinąć 
zainteresowania, talenty seniorów, promowano aktywny i zdrowy styl życia.
Klub Seniora i Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży prowadzony był w ramach nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego, zaś w ramach odpłatnej działalności organizowane były w ramach 
organizacji czasu od szkoły półkolonie  zimowe i zajęcia statutowe dla dzieci i młodzieży a w ramach 
ochrony i promocji zdrowia różnego rodzaju warsztaty.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

W ramach Klubu 
Seniora działającego w 
okresie od 02.01.2017 
do 31.12.2017 
prowadzone były 
działania na rzecz  
twórczej  aktywność 
seniorów,wspieranie 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, 
integrowanie, 
propagowanie 
zdrowego stylu życia, 
aktywizacja osób 
starszych na rzecz 
społeczności lokalnych  
a także wspieranie 
środowiska 
kombatantów. 
Proponowane działania 
służyły integracji 
środowiska seniorów 
oraz podnoszeniu 
jakości życia. Odbyły się 
zajęcia grupy wokalnej, 
prowadzono klubo- 
kawiarenkę, edukację 
zdrowotną, społeczną, 
organizowano 
spotkania dla 
kombatantów,  
promowano aktywny i 
zdrowy styl życia. 
Odbywały się zajęcia 
muzyczne, zajęcia 
promujące zdrowy styl 
życia i inicjatywy 
kulturalno-
publicystyczne, oraz 
działał wolontariat. 
Zorganizowano także 
imprezy 
okolicznościowe.

88.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech 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. Jeśli 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

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

W ramach 
prowadzonego 
Centrum Aktywności 
Dzieci i Młodzieży w 
okresie od 04.01.2017 
do 31.12.2017; 
wspieranie aktywności 
dzieci i młodzieży 
mieszkającej lub 
uczącej się we 
Wrocławiu w czasie 
wolnym od nauki 
szkolnej wraz z 
realizacją programu 
profilaktyki uzależnień 
m.innymi poprzez; 
organizację 
kreatywnych zajęć 
manualnych, 
kulturalnych, 
rekreacyjnych i 
turystycznych, oraz 
uczestniczenie w 
atrakcyjnych zajęciach 
poza nauką szkolną. 
Odbyły się zajęcia; 
twórcze prace ręczne, 
zajęcia rekreacyjne, 
imprezy 
okolicznościowe,zajęcia 
promujące zdrowie i 
profilaktyka uzależnień, 
zajęcia podczas wakacji, 
odbyły się imprezy 
okolicznościowe.

88.91.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Organizacja półkolonii 
zimowych.W ramach 
wypoczynku zimowego 
zorganizowanego w dn; 
13 lutego – 24 lutego 
2017 roku ( 2 turnusy 5 
dniowe). 
Zorganizowano zajęcia 
w godz., 8.00-16.00 , 
podczas których 
zrealizowano; zajęcia  
integracyjne, 
plastyczne, rozgrywki 
sportowe, wyjścia 
rekreacyjno-kulturalne; 
muzea, placówki 
kulturalne. Dla dzieci 
przygotowano atrakcje 
w postaci dni 
tematycznych m. 
innymi ; Dzień 
Czekolady, Dzień 
Poszukiwacza; 
doświadczenia i 
eksperymenty, Dzień 
Detektywa, Dzień 
Marzeń.Podczas zajęć 
pojawiły się elementy 
profilaktyki uzależnień 
w formie zabaw i 
konkursów.

94.99.Z
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działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Odbyły się zajęcia 
statutowych  podczas 
wakacji w terminie 
25.06.2017-  
29.07.2017 w godz.8.00
-16.00 w dni 
powszednie. W 
programie 
zrealizowano;  zajęcia 
rekreacyjne, twórcze 
prace ręczne, wyjścia 
rekreacyjne, zajęcia 
umuzykalniające, 
integracyjne, zajęcia 
dotyczące zachowań 
prozdrowotnych i wiele 
innych atrakcji.         
Zajęcia miały 
przewodnie tematy ; 
dni tematyczne, m.in: 
Dzień Poszukiwacza 
(Doświadczenia i 
Eksperymenty),
 Dzień Artysty ( zajęcia 
plastyczne, m. in. 
zajęcia z tuszowania
 Dzień Twórcy (zajęcia z 
rękodzieła, tworzenie 
przestrzennych 
dekoracji),
 Dzień w Krainie Lego 
(konstrukcje, projekty z 
LEGO),
 Dzień Detektywa (m.in. 
zajęcia z 
szyfrowaniem).
Wyjścia basen, tereny 
rekreacyjne, muzea.
Zajęcia: sportowo-
integracyjne, 
plastyczne, muzyczne- 
karaoke, integracyjne, 
projekcje filmów, gry, 
zajęcia dotyczące 
zachowań 
prozdrowotnych i wiele 
innych atrakcji.

94.99.Z
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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 wyników/zysków i strat) 136,202.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 72,758.00 zł

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

Zajęcia statutowe 
modelarskie . Działania 
modelarskie wspierały 
przedmioty 
matematyczno-
fizyczne, przyrodnicze 
oraz historyczne oraz 
wychowanie 
patriotyczno- obronne. 
Uczestnicy uczyli się 
uczy systematyczności, 
odpowiedzialności, 
pracy w grupie, 
dokładności, precyzji i 
estetycznego 
wykonania pracy   
celowego  i 
bezpiecznego 
posługiwania się 
narzędziami do drewna 
i metalu, oraz klejami. 
Budowali modele 
kartonowe, plastikowe. 
Wykonane modele 
wysyłane były na różne 
mistrzostwa. 
Modelarnia 
funkcjonowała podczas 
roku szkolnego.

94.99.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 8
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 62,822.72 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 100.00 zł

e) Pozostałe przychody 521.28 zł

0.00 zł

0.00 zł

94,785.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8,208.98 zł

16.00 zł

605.28 zł

7,587.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 30,037.72 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,170.30 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 działania statutowe bieżące 3,170.30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,170.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 94,785.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -270.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 140,163.70 zł 3,170.30 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

72,758.00 zł 3,170.30 zł

63,092.72 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,312.98 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

2,464.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

9.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

29.00 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

0.00 osób

29.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 89,078.90 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 89,078.90 zł

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

89,078.90 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 35,388.90 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 53,690.00 zł

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

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)

0.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

7,423.24 zł

7.00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

5.00 osób

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)

1.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

1.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Klubowe Centra Aktywności 
Dzieci i Młodzieży- Klubowe 
Centrum Aktywności Dzieci i 
Młodzieży

Wspieranie aktywności dzieci i 
młodzieży mieszkającej lub 
uczącej się we Wrocławiu w 
czasie wolnym od nauki 
szkolnej wraz z realizacją 
programu profilaktyki 
uzależnień, m.innymi poprzez 
;organizację kreatywnych zajęć 
manualnych , kulturalnych, 
rekreacyjnych i turystycznych, 
oraz stworzenie warunków do 
odrabiania lekcji, uczestniczenie 
w atrakcyjnych zajęciach poza 
nauką  szkolną.

Gmina Wrocław 42,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 Działalność Klubów Seniora 
w 2017 roku -Klub Seniora

Integracja i aktywizację  
seniorów, edukacja zdrowotna i 
aktywny  styl życia , rozwój 
wolontariatu osób starszych,  
inicjatywy lokalne, 
stymulowanie  rozwoju 
intelektualnego i społecznego  
oraz potrzeb poznawczych 
nabywanie umiejętności  
ułatwiających funkcjonowanie 
we współczesnym świecie, 
zorganizowanie przyjaznego 
miejsca na spotkania  
kombatantów, stworzenie 
okazji do rozwoju 
zainteresowań, wymiany 
poglądów oraz nawiązywania 
stałych i silnych relacji 
społecznych.

Gmina Wrocław 20,000.00 zł

3 Organizacja i 
przeprowadzenie zajęć dla 
dzieci , młodzieży i seniorów 
w okolicy ulicy Kamieńskiego

Organizacja i przeprowadzenie 
zajęć modelarskich  z dziećmi i 
młodzieżą mających na celu 
rozwinięcie ich zdolności 
manualnych , nabycie 
umiejętności wykonania modeli 
kartonowych , celowego 
posługiwania się  m.innymi 
narzędziami i klejami, 
przygotowanie do wykonania 
modeli na Mistrzostwa Polski, 
zajęcia z zakresu profilaktyki 
uzależnień, Zumby Gold dla +50 
i polepszenie kondycji fizycznej i 
psychicznej i aktywizacja, 
przystosowanie lokalu do 
realizacji zadania.

Gmina Wrocław 25,174.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Beata Sypniewska 
Barbara Orzechowska

Piotr Dreczko
  12.07.2018

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1
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