
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina PUŁAWY

Powiat PUŁAWSKI

Ulica MOŚCICKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość PUŁAWY Kod pocztowy 24-110 Poczta PUŁAWY Nr telefonu 81-470-00-900

Nr faksu 81-470-00-930 E-mail fpcp@fpcp.org.pl Strona www www.fpcp.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-11-04

2005-11-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43041726000000 6. Numer KRS 0000097219

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

Katarzyna Malesza-Dzido Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Czarnobil Wiceprezes 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)

"PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości 
i innowacyjności, w szczególności inspirowania, tworzenia i wspierania 
mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw;
2) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
4) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
5) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet 
i mężczyzn;
7) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) Promocja i organizacja wolontariatu;
9) Działania na rzecz ochrony środowiska i efektywności ekologicznej;
10) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i 
finansowo organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej działalności 
pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Beata Kozik Przewodnicząca Rady 
Fundatorów

TAK

Lech Schimmelpfenig Wiceprzewodniczący 
Rady Fundatorów

TAK

Iga Próchniak-Czapla Sekretarz Rady 
Fundatorów

TAK

Jacek Paprota Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Beata Cuvelier-Mizak Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Mariusz Matyka Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Magdalena Woźniakowska Członek Rady 
Fundatorów

TAK
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1) Uruchamianie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości w mieście 
Puławy i regionie dla stworzenia korzystnych warunków rozwoju drobnej 
przedsiębiorczości i zapewnienia 
w ten sposób nowych miejsc pracy w szczególności dla osób bezrobotnych 

i niepełnosprawnych;
2) Prowadzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;
3) Zapewnienie przedsiębiorcom w regionie dostępu do wysokiej jakości 
usług doradczych, szkoleniowych  i informacyjnych na każdym etapie 
rozwoju;
4) Organizowanie różnych form promocji przedsiębiorczości w kraju i za 
granicą, 
a w szczególności, konferencji targów, spotkań i innych;
5) Organizowanie i prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie 
ochrony środowiska, a w szczególności szkoleń, warsztatów, spotkań i 
innych;
6) Ułatwianie dostępu do nowych technologii i innowacji;
7) Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
8)  Organizowanie i prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, a w szczególności pomoc osobom 
poszukującym pracy  i bezrobotnym;
9) Gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych;
10) Rozdzielanie funduszy na cele oświaty i wychowania, pomocy 
społecznej, rozwoju gospodarczego i inne zgodnie z celami statutowymi;
11)  Tworzenie, współudział i realizacja programów aktywnej walki z 
bezrobociem i rozwoju przedsiębiorczości;
12) Tworzenie, współudział i realizacja programów na rzecz rozwoju 
rolnictwa  i obszarów wiejskich;
13) Tworzenie, współudział i realizacja programów na rzecz ochrony 
środowiska;
14) Współpraca z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne; 
15) Zapewnienie dostępu do informacji o Unii Europejskiej;
16) Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie 
pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych 
programów w zakresie celów statutowych;
17) Świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu;
18) Współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej 
właściwymi 
w sprawach zatrudnienia i bezrobocia oraz rozwoju gospodarczego i 
rozwoju regionalnego;
19) Prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe;
20) Zarządzanie lub współzarządzanie parkami naukowo-
technologicznymi, parkami technologicznymi i innymi ośrodkami 
innowacji;
21) Podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi 
społeczności lokalnych oraz realizacji celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Fundacja  w okresie sprawozdawczym prowadziła działania w następujących obszarach:

I) zapewnienie przedsiębiorcom w regionie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych na 
każdym etapie rozwoju 

W roku 2020 r realizacja usług doradczych możliwa była dzięki prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego KSU  ze środków własnych 
Fundacji.

Z usług doradczych w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności skorzystało  4 osób, w tym 1 przedsiębiorstwo i 3 osoby.

Punkt Konsultacyjny zrealizował 33 usługi informacyjne dla osób zamierzających lub prowadzących działalność gospodarczą oraz 
dyżury konsultantów dla lokatorów Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego  w wymiarze: 106 godzin usług doradczych  i 
104 godziny usług informacyjnych.

II) prowadzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 

W strukturach Fundacji działają: Puławski Fundusz Pożyczkowy oraz Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych. Rok 2020  to 
kontynuacja założeń projektów realizowanych od 2009r w ramach zawartych umów z LAWP. 

W roku 2020 Puławski Fundusz Pożyczkowy wsparł kapitałowo 35 przedsiębiorców, z czego: 10 to firmy funkcjonujące na rynku 
dłużej niż 12 m-cy, korzystające z produktu finansowego „Biznes Plus”, zaś 7 to mikroprzedsiębiorcy działający na terenie 
województwa lubelskiego, korzystający
z dokapitalizowania w ramach produktu „Biznes Start”, 10 przedsiębiorców korzysta z Pożyczki Małej, a 5 z Pożyczki Dużej 
udzielanej w ramach umowy z BGK.  
Pożyczka „Biznes Start” przeznaczona jest dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz dla firm 
funkcjonujących nie dłużej niż 1 rok. W roku 2020 Puławski Fundusz Pożyczkowych przyczynił się do powstania 7 nowych firm. 
Analiza portfela klientów Puławskiego Funduszu Pożyczkowego, wykazała iż z 35 wspartych w 2020r. firm, na rynku aktywnie 
działa 35 przedsiębiorstw, żadne z nich nie zakończyło swojej działalności. 
W roku 2020 udzielono 5 poręczeń na łączną kwotę 1 300 075,00 zł. Udzielone poręczenia dotyczy branż: Handel (sprzedaż 
hurtowa i detaliczna)  3 poręczenia , badania naukowe - 1 poręczenie, usługi – 1 poręczenie. Poręczeniem PFPK objęto 5 
przedsiębiorstw, w tym 3 mikroprzedsiębiorstw, 1 małe przedsiębiorstwo, 1 średnie przedsiębiorstwo.
Równocześnie podejmowane były działania mające na celu promocję usług Funduszu oraz pozyskanie kolejnych klientów. 
Kontynuowano spotkania z pracownikami banków współpracujących 
z Funduszem.
Dodatkowo udzielono 8 przedsiębiorcom Pożyczek Płynnościowych związanych z pogorszeniem ich sytuacji gospodarczej  w 
związku z pandemią COVID-19.

III)  tworzenie korzystnych warunków rozwoju drobnej przedsiębiorczości i zapewnienia w ten sposób nowych miejsc pracy w 
szczególności dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych 

IV) organizowanie i prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
a w szczególności pomoc osobom poszukującym pracy i bezrobotnym, seniorom. 

W okresie sprawozdawczym FPCP realizowała następujące projekty:
1. Punkt Konsultacyjny - „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą w formule one – stop – shops”; 
2. Puławski Fundusz Pożyczkowy;
3. Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych;
4. „Związek z biznesem”;
5.  Działalność Ośrodka Szkoleniowego; 
6. Działania promocyjne, w tym współpraca z Puławskim Parkiem Naukowo – Technologicznym.
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

808

7

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
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Fundacja „Puławskie Centrum 
Przedsiębiorczości” świadczy wysokiej jakości 
usługi doradcze i informacyjne dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą jak 
również  przedsiębiorcom. Zapewnia 
przedsiębiorcom działającym w regionie dostęp 
do wysokiej jakości usług szkoleniowych i 
informacyjnych na każdym etapie rozwoju. 
Współpraca z organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, 
wymiany doświadczeń i wspólnych programów 
w zakresie realizacji celów statusowych. Dział a 
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. Zapewnia dostęp do 
informacji o Unii Europejskiej.

70.22 Z 0,00 zł

2
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Realizacja projektów o charakterze dotacyjnym i 
szkoleniowo – doradczym dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą, 
stworzenie warunków korzystnych dla rozwoju 
drobnej przedsiębiorczości w regionie poprzez 
organizowanie konferencji, targów oraz spotkań. 
Prowadzenie Funduszy Pożyczkowego i 
Poręczeniowego. Wspomaganie rozwoju 
gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacyjności, a w 
szczególności inspirowania, tworzenia oraz 
wspierania mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców. Realizacja warsztatów i spotkań 
z młodzieżą w ramach spotkań z 
przedsiębiorczością.

82.59 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 5



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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

3

promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla osób 
zainteresowanych rozpoczęciem działalności 
gospodarczej. Szkolenia dla seniorów i osób 
wykluczonych cyfrowo. Organizowanie i 
prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, a w szczególności 
pomoc osobom poszukującym pracy i 
bezrobotnym. Tworzenie, współudział i realizacja 
programów aktywnej walki z bezrobociem i 
rozwoju przedsiębiorczości. Współdziałanie z 
organami administracji samorządowej i rządowej 
właściwymi w sprawach zatrudnienia i 
bezrobocia oraz rozwoju gospodarczego i 
rozwoju regionalnego. Działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych. 
Promocja i organizacja wolontariatu.

85.99 Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 6



1 183,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 670 348,26 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 721 094,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 669 945,99 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 47 459,58 zł

d) przychody finansowe 3 688,45 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 64.99 Z

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" prowadzi działalność finansowo-usługową, 
polegającą na udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego, m.in. 
działającym na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy oraz dla osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą. Pożyczkobiorcy mogą wnioskować o pożyczkę na inwestycje typu: 
zakup-budowa-rozbudowa obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, maszyn i urządzeń 
oraz zakup środków obrotowych. W ramach swojej działalności finansowej FPCP prowadzi 
Fundusz Poręczeń Kredytowych, którego celem jest finansowanie projektów gospodarczych 
zapewniających rozwój gospodarczy regionu poprzez udzielanie poręczeń przedsiębiorcom z 
sektora MSP województwa lubelskiego. Poręczenia stanowią źródło zabezpieczeń 
oferowanych kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i inne instytucje finansowe.

2 70.22 Z

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” świadczy wysokiej jakości usługi doradcze 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców. Zapewnia 
przedsiębiorcom w regionie dostęp do wysokiej jakości usług szkoleniowych i informacyjnych 
na każdym etapie rozwoju. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie 
pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i wspólnych programów w zakresie realizacji 
celów statusowych. Zapewnia dostęp do informacji o Unii Europejskiej.

3 85.99 Z

undacja PCP prowadzi zajęcia z szybkiej i efektywnej nauki języka angielskiego metodą DIRECT 
METHOD FOR ENGLISH. Zajęcia prowadzone są w grupach dla osób o zróżnicowanych 
poziomach zaawansowania od "0" do zaawansowany. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowanych trenerów. FPCP prowadzi szkolenia z obszaru przedsiębiorczości , jak i inne 
kursy zawodowe dla osób bezrobotnych , poszukujących pracy , jak również dla osób 
niepełnosprawnych. Fundacja jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych w zakresie realizacji 
usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

2 670 348,26 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 49 562,16 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 200 545,69 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 1 424,60 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: 2 492 114,74 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

2 469 400,30 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

19 052,99 zł

1 584,40 zł

0,00 zł

2 077,05 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

2 102,58 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

47 459,58 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 28 406,59 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)

20 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)

15,00 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 28 406,59 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 623 673,53 zł

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

606 692,09 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 

16 981,44 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)

10 785,10 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)  

2 416,90 zł

13 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

4 osób

w 
tym:

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

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

590 333,53 zł

549 124,53 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

41 209,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 33 340,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 606 692,09 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

12 083,94 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 187 419,47 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

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

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

7 040,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Cele Fundacji realizowane 
są prowadzenie funduszy 
pożyczkowych i 
poręczeniowych (§ 
8.pkt.2.ppkt.2) Statutu 
Fundacji).
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Katarzyna Malesza-Dzido Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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