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                      organizacji pożytku publicznego
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• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina BIELSK PODLASKI

Powiat BIELSKI

Ulica UL. 3 MAJA Nr domu 19 Nr lokalu 

Miejscowość BIELSK 
PODLASKI

Kod pocztowy 17-100 Poczta BIELSK PODLASKI Nr telefonu 

Nr faksu E-mail unitalent@unibep.pl Strona www www.unitalentowani.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-09-06

2020-01-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36820969200000 6. Numer KRS 0000693764

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

Wojciech Jarmołowicz Prezes Zarządu TAK

Andrzej Parafiniuk Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Sikorska-Moroz 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

Piotr Pacewicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krystyna Kobylińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Grigoruk Jan Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA GRUPY UNIBEP UNITALENT
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności na terenie 
działania Grupy Unibep, w tym na terenie województwa podlaskiego, 
zwłaszcza wśród młodych ludzi. Innymi celami Fundacji są: promowanie 
podstaw proprzedsiębiorczych i proaktywnych, edukowanie, rozwijanie i 
wspieranie talentów biznesowych i innych oraz promocja i organizacja 
wolontariatu pracowniczego, w sytuacjach epidemii, katastrof lub klęsk 
żywiołowych, itp. – wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia 
lub życia i pomocy ofiarom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Inicjowanie działań  wspierających i promujących aktywność, w tym 
przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.
2) Podnoszenie samoświadomości i rozwijanie talentów wśród młodych 
ludzi.
3) Promowanie i propagowanie niezależności zawodowej wśród młodych 
ludzi.
4) Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć 
promujących przedsiębiorczość i aktywność wśród młodych ludzi.
5) Skupianie wokół idei Fundacji osób posiadających doświadczenie w 
prowadzeniu działalności gospodarczej zainteresowanych przekazaniem 
własnej wiedzy oraz środków w aktywności młodych ludzi.
6) Wspieranie rozwoju wolontariatu pracowniczego, w szczególności 
wśród załogi Grupy Unibep, ukierunkowanego na cele Fundacji.
7) Korzystanie z doświadczeń, pozycji i możliwości Grupy Unibep.
8) Organizowanie rankingów, konkursów mających na celu wyłonienie 
najlepszych i najbardziej perspektywicznych pomysłów biznesowych.
9) Fundowanie stypendiów dla uzdolnionych młodych ludzi.
10) Organizowanie sesji, konferencji i szkoleń dla młodych ludzi chętnych 
do założenia lub prowadzenia własnego biznesu.
11) Uczestnictwo kapitałowe w wybranych biznesach zgłoszonych przez 
młodych przedsiębiorców.
12) Organizowanie spotkań konsultacyjnych mających na celu wymianę 
doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.
13) Organizowanie spotkań mających na celu wymianę doświadczeń 
pomiędzy przedsiębiorcami.
14) Działalność w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz 
realizacji celów statutowych.
15) Działalność wydawnicza książek, broszur, czasopism.
16) Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami 
Fundacji.
17) Wszelkie inne działania zgodne z celami Fundacji dopuszczone 
prawem.
18) Udzielanie wsparcia inicjatywom lokalnym w zakresie celów opisanych 
w pkt. 1-18.
19) Udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej osobom fizycznym lub 
prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom – w sytuacjach epidemii, 
katastrof lub klęsk żywiołowych, itp.

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)

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)

nie dotyczy

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

10000

70

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacja na początku roku 2020 r., gdy nie było pandemii COVID-19, realizowała cele statutowe poprzez prowadzenie szkoleń 
dla młodzieży z Bielska Podlaskiego w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości. Od marca 2020 r., po wprowadzeniu 
obostrzeń związanych z koronawirusem, Fundacja musiała przemodelować formułę działania i wprowadzić więcej działań 
online, ale nadal prowadziła działalność w celu promocji kreatywności i przedsiębiorczości w głównej grupie docelowej, jaką 
jest młodzież.
Fundacja szybko zareagowała na potrzeby związane z dynamiczną sytuacją związaną z COVID-19 i zaangażowała się w projekty 
wspierające młodych i przedsiębiorczych studentów (wsparła projekt produkcji przyłbic, które później były przekazywane 
placówkom służby zdrowia, potrzebującym sprzętu i wyposażenia medycznego), zaangażowała się w promocję noszenia 
maseczek przez młodzież (projekt prowadzony w internecie pt. „W maseczce przez Bielsk”), a w ramach tego działania Fundacja 
przekazała pakiety maseczek wszystkim uczniom ze szkół średnich w Bielsku Podlaskim. 
W ramach współpracy w Kreatywnym Bielskiem Podlaskim Fundacja zrealizowała projekt wspierający rozwój talentów 
muzycznych (wydanie płyty z kolędami oraz nauka nagrywania audiobooków). 
Fundacja byłą też organizatorem wydarzenia online (w ramach East Designe Days) pt. „Talenty Przyszłości”, w czasie którego 
zaprezentowane zostały sylwetki młodych przedsiębiorczych osób, których historie kariery mogą być inspiracją dla innych. 
Młodzi ludzie - przedsiębiorcy opowiadali o swoich pasjach i o tym, jak ze swoich zainteresowań pragnęli uczynić pomysł na 
życie, w tym założenie własnych firm. 
Fundacja wsparła także projekt młodego przedsiębiorcy, który zamierzał pobić rekord Guinnessa w jeździe na najwyższym 
rowerze. W ten sposób chcieliśmy zainspirować i przekonać wszystkich młodych ludzi do tego, że wszyscy możemy przekraczać 
granice, jeśli jesteśmy zdeterminowani, mamy dobre pomysły, ale też jesteśmy odpowiednio dobrze przygotowani do 
osiągnięcia celu. Rekord świata został pobity i oczekuje na formalne zatwierdzenie fundacji Guinnessa.
Generalnie w bardzo nietypowym i wymagający roku 2020 Fundacja prowadziła i wspierała te aktywności, które pobudzały 
młodych, przedsiębiorczych ludzi do działania, wykorzystując nowoczesne narzędzia komunikacji.

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:  3



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Działalność wspomagająca edukację
W ramach tego obszaru na początku 2020 r., gdy 
nie mieliśmy do czynienia z pandemią 
koronawirusa, organizowaliśmy spotkania z 
uczniami szkół średnich z Bielska Podlaskiego, w 
czasie których młodzież poznała zagadnienia 
związane z kreatywności i marketingiem. 
Wraz z utalentowaną młodzieżą z Podlaskiego 
nauczyliśmy i stworzyliśmy pierwszy audiobook 
z książki o przedsiębiorczości „Autobiografia” 
Lee Iacocki (jedna z najważniejszych w historii 
książek o przedsiębiorczości). Została także 
nagrana płyta z kolędami, utwory zagrali i 
zaśpiewali podopieczni Fundacji. Do tego zostały 
nagrane teledyski, które zostały umieszczone na 
kanale you tube fundacji. Była to inicjatywa 
edukacyjna, pokazująca, że mając dobry pomysł, 
umiejętności, będąc wytrwałym można osiągać 
wysokie cele.

85.60 Z 0,00 zł

2
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

działalność związana z organizacją targów, 
wystaw i kongresów
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ 
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW. Fundacja 
jest pomysłodawcą powstania na terenie 
Podlaskiego Centrum Sztuki i Nauki Xylopolis 
(wcześniej Drewnopolis). Idea przedstawienia 
Podlaskiego jako regionu opartego na drewnie i 
czerpiącego inspirację z natury zyskała 
akceptację Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego oraz Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu i właśnie pod hasłem 
„Xylopolis” woj. podlaskie będzie prezentować 
się na Expo 2020, które odbędzie się w Dubaju 
(początek 1 października 2021 r. – roczne 
przesunięcie z powodów pandemii). W roku 
2020 trwały przygotowania do tej wystawy – 
współpraca ze studentami Politechniki 
Białostockiej, którzy stworzyli projekt wystawy, 
praca nad kreatywnym rozwinięciem tematu itd.

82.30.Z 0,00 zł

3
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania

W 2020 r. Fundacja aktywnie uczestniczyła w 
projekcie „East Designe Days”, gdzie byłą 
organizatorem spotkania utalentowanej 
młodzieży pod nazwą „Talenty Przyszłości”. W 
czasie kilkugodzinnej transmisji on-line młodzi 
ludzie inspirowali innych, dlaczego warto 
rozwijać w sobie pasję i jak pasja może stać się 
narzędziem do stworzenia sobie miejsca pracy i 
do zarabiania pieniędzy.  
Na początku pandemii Fundacja współpracowała 
z Politechniką Białostocką przy produkcji 
przyłbic, które później trafiły do przychodni i 
szpitali w woj. podlaskim. Młodzi naukowcy PB 
stworzyli także prototyp przyłbicy do kasków 
budowlanych.

70.22.Z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 151 774,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 150 040,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 37,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 697,44 zł

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

4.1. 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.19.Z

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Od przewodniczącego Rady Fundacji, Fundacja otrzymała książkę, opisującą jego sukces 
zawodowy. Należy dodać, że jest on głównym akcjonariuszem fundatora – Unibep SA. 
Publikacja jest znakomitą inspiracją, by nie bać się mieć marzenia i odważnie realizować 
swoje biznesowe projekty. Książka była sprzedawana m.in. poprzez zamówienia składane w 
internecie, przy nielicznych okazjach spotkań (czas pandemii), ale  była także przekazywana 
dla młodych, przedsiębiorczych  ludzi. Książka spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze 
strony odbiorców.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 150 037,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 737,44 zł

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

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

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

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 198 525,19 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

161 488,19 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

37,00 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

150 000,00 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)

37,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -11 448,19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

37 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 osób

0,00 zł

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

0,00 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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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,50 etatów

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

2. Członkowie

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 57 680,00 zł

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

57 680,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 000,00 zł

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

0,00 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

49 000,00 zł

49 000,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 680,00 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 57 680,00 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

2 000,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wojciech Jarmołowicz 
Andrzej Parafiniuk 

Anna Sikorska-Moroz
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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