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za rok 2019

• 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 2020-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDYNIA

Powiat GDYNIA

Ulica UL. KORNELA 
UJEJSKIEGO

Nr domu 31 Nr lokalu 2

Miejscowość GDYNIA Kod pocztowy 81-426 Poczta GDYNIA Nr telefonu 509431968

Nr faksu E-mail fundacjazmiany@wp.pl Strona www www.fundacjazmiany.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-06-02

2010-06-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22103081400000 6. Numer KRS 0000358021

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

Ewa Pszczoła-Wichmann Prezes Zarządu Fundacji TAK

Krzysztof Wichmann Sekretarz Fundacji 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

Katarzyna Marcola Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Katarzyna Kurzyńska Członek Rady Fundacji TAK

Tomasz Buchert Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ZMIANY"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej 
i medycznej oraz udzielanie pomocy osobom niezdolnym do samodzielnej 
egzystencji, w szczególności ze względu na wiek, w uczestniczeniu w życiu 
społecznym i kulturalnym, a także opieka nad takimi osobami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Zorganizowanie i prowadzenie biura Fundacji,
b) Udzielanie porad indywidualnych w szczególnie trudnych sytuacjach 
życiowych osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
c) Udzielanie wsparcia materialnego i informacyjnego w przypadku 
nagłego wystąpienia niepełnosprawności, dla osób dotkniętych tą 
niepełnosprawnością oraz ich rodzin.
d) Udzielanie porad o możliwym do uzyskania wsparciu instytucjonalnym 
dla osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji, a także ich rodzin i wspieranie ich.
e) Udzielanie podopiecznym Fundacji przez lekarzy, pielęgniarki, 
dietetyków i rehabilitantów fachowych porad medycznych.
f) Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych osobom 
niepełnosprawnym oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji i ich 
rodzinom. 
g) Organizowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych Fundacji.
h) Ułatwianie podopiecznym Fundacji dostępu do kultury.
i) Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji w ich miejscach zamieszkania. Prowadzenie usług w dziedzinie 
rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.
j) Tworzenie grup wsparcia z osób, które zostały zaktywizowane w ramach 
działań podejmowanych przez Fundację.
k) Wyszukiwanie sponsorów dla potrzebujących wsparcia osób 
niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
l) Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w 
samozatrudnianiu ich, a także tworzenie indywidualnych programów 
rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników.
m) Motywowanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych 
i informowanie ich o istniejących w tej dziedzinie możliwościach uzyskania 
wsparcia, pomoc pracodawcom w występowaniu o dofinansowanie w 
ramach Systemu Obsługi Dofinansowań do Wynagrodzeń Pracowników 
Niepełnosprawnych.
n) Wsparcie informacyjne dla uczących się i mających zamiar podjąć naukę 
osób niepełnosprawnych.
o) Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy na temat możliwości leczenia i 
rehabilitacji medycznej oraz informacji o zajmujących się taką 
działalnością placówkach i organizacjach.
p) Prowadzenie badań naukowych w obszarze pracy osób 
niepełnosprawnych, ich zatrudniania i sytuacji na rynku pracy. 
Przygotowywanie analiz i opracowań dotyczących zatrudniania i pracy 
osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Fundacji lub podmiotów 
zewnętrznych. Prowadzenie rozpoznania i monitoringu rynku pracy osób 
niepełnosprawnych.
q) Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla 
podopiecznych Fundacji.
r) Prowadzenie konsultacji w zakresie wykorzystania i obsługi 
specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla osób 
niewidomych i słabowidzących.
s) Promocję i organizowanie wolontariatu.
t) Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami 
osób niepełnosprawnych. 
u) Zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie 
rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.
v) Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, 
seminariach, konferencjach, warsztatach i innych przedsięwzięciach 
krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i 
doświadczeń, w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i 
medycznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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

62

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W ramach w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2019 wykonano projekt Kreator Zmysłów o 
wartości 72180 zł, polegający na wyszkoleniu dziesięciu opiekunów seniorów w profesjonalnej opiece nad osobą niewidomą, i 
takim udokumentowaniu tego procesu, w wyniku czego powstał pakiet szkoleniowy gotowy do użycia przez dowolne 
organizacje pomocowe oraz broszura szkoleniowa dla opiekunów, rodzin osób niewidomych i innych podmiotów, które 
chciałyby przeprowadzić takie szkolenia. Poprzez podwyższenie kwalifikacji opiekunów o zaznajomienie ich ze specyficznymi 
potrzebami niewidomych i o umiejętność radzenia sobie z tymi potrzebami a także poprzez wykorzystanie innych zmysłów niż 
wzrok. Głównym celem naszego projektu było przywrócenie niewidomych i słabowidzących osób do aktywnego 
funkcjonowania w społeczeństwie.
Ponadto umożliwiono 17 podopiecznym Fundacji (osobom niepełnosprawnym) wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym 
(obejrzeniu spektakli teatralnych połączonych z wyjściami na podwieczorki do lokali gastronomicznych). Koszt tego 
przedsięwzięcia wyniósł 4700 zł.
W tymże roku kontynuowano współpracę z Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Współpraca ta polegała na ocenie dostępności 
interaktywnych instalacji służących popularyzowaniu nauki dla osób niepełnosprawnych.
Przeznaczono środki finansowe z 1 procenta podatku od osób fizycznych na sfinansowanie zakupu leków, środków zaopatrzenia 
medycznego i środków higienicznych dla podopiecznych. Z tego samego źródła sfinansowano śniadanie wielkanocne dla osób w 
podeszłym wieku.

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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 na rzecz osób 
niepełnosprawnych

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 
DLA OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Fundacja 
przeprowadziła kosztem 72000 zł szkolenie 
opiekunów osób niewidomych i słabowidzących 
i stworzyła dla osób opisanych w pkt. 1.1. w 
wyniku czego powstał pakiet szkoleniowy 
gotowy do użycia przez dowolne organizacje 
pomocowe oraz broszura szkoleniowa dla 
opiekunów, rodzin osób niewidomych i innych 
podmiotów, które chciałyby przeprowadzić takie 
szkolenia.
Niestety jest to powtórzenie informacji podanej 
w pkt. 1.1. Organizacja nasza nie prowadzi innej 
działalności poza nieodpłatną!.

88,10,Z 1 791,79 zł

2 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 
DLA osób w wieku emerytalnym. Dla tychże 
osób okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano 
świąteczne śniadanie. Dla osób 
niepełnosprawnych i emerytów zorganizowano 
wyjścia do teatrów i podwieczorki w lokalach 
gastronomicznych, Zorganizowano dwa takie 
wyjścia, do Teatru Muzycznego w Gdyni i do 
Teatru Miasta Gdyni.
W ramach realizacji celu szczegółowego w 
ramach 1% przekazano środki dla podopiecznej 
niepełnosprawnej emerytki, na zakup leków i 
artykułów higienicznych.

88,10,Z 769,20 zł

Druk: NIW-CRSO 5



1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 207 703,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 101 151,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 106 552,26 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 45 310,00 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 4 999,19 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 957,99 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 301,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 160 092,26 zł

w 
tym:

0,00 zł

51 200,00 zł

2 340,00 zł

106 552,26 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

45 310,00 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)

0,00 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 -109 822,69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: 212 492,08 zł 2 957,99 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

210 973,69 zł 2 957,99 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 518,39 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Zakup leków i środków ochrony osobistej dla podopiecznych 1 359,79 zł

2 Zakup ciśnieniomierza dla osoby niewidomej 202,00 zł

3 dofinansowanie śniadania wielkanocnego dla niepełnosprawnych seniorów 769,20 zł

1 Przekazanie środków dla podopiecznej na zakup leków i artykułów higienicznych 230,00 zł

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

Druk: NIW-CRSO 7



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)

6 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)

4,55 etatów

6 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)

4 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

4 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 178 058,04 zł

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

178 058,04 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)

2 137,50 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)  

2 112,63 zł

1 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

128 853,54 zł

128 853,54 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 49 204,50 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 178 058,04 zł

Druk: NIW-CRSO 10



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

18 000,00 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)

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

1 Organizacja czasu wolnego 
Gdynia 55+ - sport, 
turystyka, rekreacja

Umożliwienie 17 podopiecznym 
Fundacji wzięcia udziału w 
wydarzeniu kulturalnym

Prezydent Miasta Gdyni 2 340,00 zł

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

4 742,10 zł

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

1 Kreator Zmysłów Wyszkolenie dziesięciu 
opiekunów seniorów w 
profesjonalnej opiece nad 
osobą niewidomą, i takie 
udokumentowanie tego 
procesu, by powstał pakiet 
szkoleniowy gotowy do użycia 
przez dowolne organizacje 
pomocowe.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

51 200,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Krzysztof Wichmann 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

2020-09-30
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