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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-04

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 TAK

Andrzej Parafiniuk Wiceprezes 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

Jan Grigoruk 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 
postaw 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 wyłowienie 
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 między przedsiębiorcami.
13) Organizowanie spotkań mających na celu wymianę doświadczeń 
między 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 sytuacji 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

Fundacja Unitelant w 2021 r. realizowała swoje cele statutowe m.in. poprzez wsparcie ogólnopolskiego konkursu Najlepsze 
Zajęcia Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club. Celem projektu jest 
pogłębienie wiedzy młodzieży szkół średnich w obszarze środowiska biznesowego, a także wyposażenie jej w podstawową 
wiedzę menedżerską i umiejętności przedsiębiorcze. W przedsięwzięciu wzięło udział 399 uczestników - uczniów 35 szkół 
ponadpodstawowych, z udziałem około 40 nauczycieli przedsiębiorczości.
W kwietniu rozpoczęliśmy też poszukiwanie "Unitalentowanych", czyli młodych osób, które rozwijają i pracują nad swoimi 
talentami, pasjami lub hobby. Wsparliśmy w rozwoju talentu/umiejętności m.in. młodą śpiewaczkę, czy bokserów z UKS "Unia" 
Hajnówka. W czerwcu można było obejrzeć wspierany przez Fundację pokaz monodramu "Sophie" na podstawie książki Elfriede 
Jelinek "Wykluczeni" wykonanego przez młodą lokalną aktorkę. Adaptacją i reżyserią zajęła się Joanna Troc z Teatr Czrevo. Co 
ważne, monodram „Sophie” mówi o wirtualnym świecie współczesnej młodzieży. W lipcu 14 młodych osób, podopiecznych 
Fundacji Grupy Unibep Unitalent, uczestniczyło w obozie w Rydzewie, w czasie którego uczyły się kreatywności, odwagi i 
radzenia sobie ze stresem.
Jednocześnie od wiosny do jesieni trwały przygotowania do Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, podczas której odbyła się 
wspólna prezentacja Województwa Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska organizowana pod hasłem Xylopolis. Celem 
przedsięwzięcia była promocja kultury, nauki, gospodarki i walorów turystycznych regionu. Jednym z głównych elementów 
prezentacji na EXPO była prezentacja monumentalnego obrazu prof. Leona Tarasewicza, namalowanego specjalnie na tę okazję 
w obiektach Fabryki Domów Modułowych Unihouse SA w Bielsku Podlaskim. Fundacja Unitalent - twórca idei Xylopolis była 
jednym z partnerów prezentacji regionu. Projekt Xylopolis to szersze przedsięwzięcie edukacyjno - kulturalne realizowane przez 
Fundację w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, Politechniką Białostocką oraz Uniwersytetem w Białymstoku. 
Pasje młodych ludzi były motywem przewodnim wrześniowych Bielskich Spotkań Młodzieży. Uczestniczyło w nich ponad 100 
licealistów, którzy mieli okazję poznać historię i osiągnięcia takich młodych kreatorów, jak jeden z najbardziej znanych twórców 
customowych rowerów.  Robił je m.in. dla Zbigniewa Hołdysa, czy Slasha (Gun's and Roses). Jego złoty rower został uznany za 
najlepszy rower świata w czasie specjalnego konkursu w Kalifornii w USA. Znany białostocki raper, także podkreślał, że warto 
postawić na pasję. Na scenie wystąpił w wyjątkowym duecie z młodą skrzypaczką, podopieczną Fundacji Unitalent. Pokaz 
kunsztu aktorskiego zaprezentowali młodzi zdolni aktorzy/amatorzy z teatru The Mask.

Tematem współorganizowanych przez Fundację w listopadzie 2021 r. East Design Days było hasło „Spotkajmy się przy stole”. 
Przez dwa dni IV EDD w hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz w białostockiej galerii Alfa toczyły się debaty i 
spotkania pogrupowane w cztery bloki tematyczne: Drewno - architektura przyszłości?, Food Design, Talenty przyszłości, Design 
i konkurencyjność. W panelach wzięli udział uznani twórcy, projektanci, architekci z całego świata. W ramach EDD Fundacja od 
strony merytorycznej odpowiedzialna była za blok "Talenty przyszłości", w ramach którego odbyły się spotkania z 
przedstawicielami środowisk młodzieżowych, twórcami przebojowych startupów, młodymi przedsiębiorcami czy specjalistami 
od nowoczesnego marketingu. Na żywo oraz online udział w tym bloku wzięło kilkuset uczniów szkół średnich.
W grudniu Fundacja Unitalent była głównym współorganizatorem kolejnej IX edycji akcji "Przedsiębiorcy dzieciom", w ramach 
której dzieci z Bielska Podlaskiego i Białegostoku odwiedził Prawdziwy Mikołaj z Rovaniemi (Laponia). W ramach tej akcji  w 
Białymstoku Mikołaj rozdał prezenty dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo, podopiecznym m.in. Stowarzyszenia 
Jasny Cel, Fundacji Rodziny Czarneckich. Odwiedził też tradycyjnie dzieci przebywające na Oddziale Onkologicznym Szpitala 
dziecięcego w Białymstoku. Na zakończenie spotkał się z tysiącami mieszkańców miasta. Przy okazji wizyty Prawdziwego 
Mikołaja Fundacja Unitalent zorganizowała - już po raz drugi - wyjątkowy projekt, skierowany do placówek oświatowych z 
Bielska Podlaskiego pt. "Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100  proc."  W prezentacjach wzięło udział ponad 150 dzieci 
pokazujących swoją twórczą kreatywność. Fundacja Unitalent była także inicjatorem przystrojenia choinek  przez dzieci – każde 
bielskie przedszkole i szkoła miały „swoje” drzewko, które można było obejrzeć w centrum Bielska Podlaskiego. Zwycięskie 
prezentacje otrzymały nagrody. Odbyło się też głosowanie internetowe, a najpopularniejsze drzewko otrzymało ok. 500 głosów. 
Na wszystkie 18 choinek otrzymaliśmy w internetowym głosowaniu kilka tysięcy głosów (!). Łącznie w ramach akcji Prawdziwy 
Mikołaj rozdał ponad 1000 prezentów. 
Zarząd przygotował także finansowy i merytoryczny plan działalności Fundacji na lata 2022-2025+, który został zatwierdzony 
przez Radę Fundacji i Fundatorów na początku roku 2022.
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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

4050

73

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

Działalność wspomagająca edukację. W ramach 
tego obszaru Fundacja Unitalent wsparła 
ogólnopolski konkursu Najlepsze Zajęcia 
Przedsiębiorczości organizowanego przez 
Fundację Studenckie Forum Business Centre 
Club. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy 
młodzieży szkół średnich w obszarze środowiska 
biznesowego, a także wyposażenie jej w 
podstawową wiedzę menedżerską i umiejętności 
przedsiębiorcze. W przedsięwzięciu wzięło udział 
399 uczestników - uczniów 35 szkół 
ponadpodstawowych, z udziałem około 40 
nauczycieli przedsiębiorczości.
W kwietniu rozpoczęliśmy też poszukiwanie 
"Unitalentowanych", czyli młodych osób, które 
rozwijają i pracują nad swoimi talentami, 
pasjami lub hobby. Wsparliśmy w rozwoju 
talentu/umiejętności m.in. młodą śpiewaczkę, 
czy bokserów z UKS "Unia" Hajnówka. W 
czerwcu można było obejrzeć wspierany przez 
Fundację pokaz monodramu "Sophie" na 
podstawie książki Elfriede Jelinek "Wykluczeni" 
wykonanego przez młodą lokalną aktorkę. 
Adaptacją i reżyserią zajęła się Joanna Troc z 
Teatru Czrevo. Co ważne, monodram „Sophie” 
mówi o wirtualnym świecie współczesnej 
młodzieży. W lipcu 14 młodych osób, 
podopiecznych Fundacji Grupy Unibep 
Unitalent, uczestniczyło w obozie w Rydzewie, w 
czasie którego uczyły się kreatywności, odwagi i 
radzenia sobie ze stresem.

85.60 Z 153,50 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Działalność związana z organizacją targów, 
wystaw i kongresów. Jako Fundacja Unitalent 
wzięliśmy udział w Wystawie Światowej EXPO 
2020 w Dubaju. Od wiosny do jesieni trwały 
przygotowania do tej Wystawy, podczas której 
odbyła się wspólna prezentacja Województwa 
Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska 
organizowana pod hasłem Xylopolis. Celem 
przedsięwzięcia była promocja kultury, nauki, 
gospodarki i walorów turystycznych regionu. 
Jednym z głównych elementów prezentacji na 
EXPO była prezentacja monumentalnego obrazu 
prof. Leona Tarasewicza, namalowanego 
specjalnie na tę okazję w obiektach Fabryki 
Domów Modułowych Unihouse SA w Bielsku 
Podlaskim. Fundacja Unitalent - twórca idei 
Xylopolis była jednym z partnerów prezentacji 
regionu. Projekt Xylopolis to szersze 
przedsięwzięcie edukacyjno - kulturalne 
realizowane przez Fundację w partnerstwie z 
Urzędem Marszałkowskim, Politechniką 
Białostocką oraz Uniwersytetem w Białymstoku.

82.30.Z 0,00 zł

3
działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania.
Fundacja Unitalent była współorganizatorem 
czwartej edycji East Design Days, które w 
listopadzie 2021 r. odbyły się pod hasłem 
„Spotkajmy się przy stole”. Przez dwa dni IV EDD 
w hali Wydziału Architektury Politechniki 
Białostockiej oraz w białostockiej galerii Alfa 
toczyły się debaty i spotkania pogrupowane w 
cztery bloki tematyczne: Drewno - architektura 
przyszłości?, Food Design, Talenty przyszłości, 
Design i konkurencyjność. W panelach wzięli 
udział uznani twórcy, projektanci, architekci z 
całego świata. W ramach EDD Fundacja od 
strony merytorycznej odpowiedzialna była za 
blok "Talenty przyszłości", w ramach którego 
odbyły się spotkania z przedstawicielami 
środowisk młodzieżowych, twórcami 
przebojowych startupów, młodymi 
przedsiębiorcami czy specjalistami od 
nowoczesnego marketingu. Na żywo oraz online 
udział w tym bloku wzięło kilkuset uczniów szkół 
średnich.

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) 349 829,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 150 303,50 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 199 525,83 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 199 525,83 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 73.11.Z

Przedmiotem działalności było promowanie, marketing i działania reklamowe na rzecz 
zleceniodawców, którzy za wynagrodzenie z tytułu realizowanych działań reklamowani byli 
poprzez różne kanały i narzędzia marketingowe. Działalność ta realizowana była w ramach 
współorganizacji East Design Days - wystawcy i instytucje (Urząd Marszałkowski) promowali 
swój wizerunek podczas wszystkich działań w ramach wydarzenia.
Akcja "Przedsiębiorcy dzieciom" to działanie wizerunkowe pozytywnie pokazujące obraz 
przedsiębiorcy. W zamian za promocję we wszystkich kanałach marketingowych (media 
tradycyjne i społecznościowe) uczestnicy przedsięwzięcia - firmy opłacały swój udział.
W ramach projektu Xylopolis za wykonywane usługi tworzenia, prowadzenia i promocji strony 
internetowej przedsięwzięcia, obciążany był zleceniodawca - Instytut Ochrony Środowiska - 
Państwowy Instytut Badawczy.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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
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2.4. Z innych źródeł 150 303,50 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 29 111,29 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 153,50 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: 465 571,78 zł 153,50 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

121 192,21 zł 153,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

199 202,17 zł

280,56 zł

67 800,84 zł

77 096,00 zł 0,00 zł

1 Zostały zrealizowane warsztaty dla dzieci "Wstęp do ikony". Głównym celem warsztatów było 
zainspirowanie dzieci i młodzieży do kreatywnej pracy i rozwijania zainteresowań artystycznych.

153,50 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

0,00 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)

199 525,83 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 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)

2 osób

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

0,79 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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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 125 547,32 zł

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

125 547,32 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)

2 363,89 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

111 300,00 zł

111 300,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14 247,32 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 125 547,32 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

6 300,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

2 200,00 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
Anna Sikorska-Moroz

Andrzej Parafiniuk
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-04
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