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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

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 2020-09-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CHORZÓW

Powiat M. CHORZÓW

Ulica GWARECKA Nr domu 4 Nr lokalu 1

Miejscowość CHORZÓW Kod pocztowy 41-500 Poczta CHORZÓW Nr telefonu 691945202

Nr faksu - E-mail biuro@uskrzydlijdzieciaki.pl Strona www www.uskrzydlijdzieciaki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-12-21

2006-10-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24026936000000 6. Numer KRS 0000247448

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

IWONA NAWROT PREZES ZARZĄDU 
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

GRAŻYNA LOT CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

BEATA DYLUS CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

MONIKA KOSTRZEWSKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

CENTRUM USKRZYDLIJDZIECIAKI.PL

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a)podejmowanie takich aktywności, których następstwem będzie 
inspirowanie dzieci i młodzieży do pielęgnowania swoich pasji oraz 
realizacji indywidualnych marzeń;
b)wyposażanie dzieci i młodzieży w kompetencje ułatwiające im 
osiągnięcie celów zawodowych i społecznych, jakie stawiać będą sobie w 
dorosłym życiu;
c)likwidacja przeszkód takich jak głód oraz brak dostępu do opieki 
medycznej, które to przeszkody utrudniają dzieciom i młodzieży rozwijać 
się w sferze społecznej;
d)promocja i organizacja wolontariatu;
e)działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku 
publicznego; 
f)działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 
osoby fizyczne i prawne pragnące promować cel fundacji w swoim 
codziennym życiu oraz bieżącej działalności.
g)realizowanie działań profilaktycznych polegających na ochronie i 
rozwoju dzieci, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych 
patologią społeczną.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a)pomoc społeczną, tj. poprawę warunków życia i rozwoju dzieci z rodzin 
patologicznych;
b)organizowanie opieki społecznej dla dzieci zaniedbanych;
c)krzewienie kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji;
d)szerzenie oświaty;
e)prowadzenie szkół i fundowanie stypendiów dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej;
f)szerzenie oświaty wśród dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej lub rodzinnej;
g)ochronę i promocję zdrowia wśród dzieci znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej lub rodzinnej;
h)tworzenie i prowadzenie szpitali i lecznic oraz organizowanie badań 
profilaktycznych dla tychże dzieci;
i)współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową 
i zagraniczną z innymi instytucjami bądź osobami fizycznymi wykazującymi 
zainteresowanie celami Fundacji;
j)występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w 
sprawach związanych 
z celami statutowymi.
k)organizowanie czasu wolnego w ciągu roku szkolnego oraz w dni wolne 
od nauki, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną 

l)organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
psychoterapeutycznej we współpracy z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi instytucjami i organizacjami 
ds. pomocy nieletnim (m.in. w zakresie uzależnień) 
m)organizowanie wsparcia i pomocy dzieciom, szczególnie zagrożonym 
patologią społeczną, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, 
n)organizowanie wsparcia oraz pomocy humanitarnej dla znajdujących się 
w potrzebie dzieci oraz rodzin wielodzietnych, w kraju i za granicą.

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)

Opis głównych działań podjętych przez organizację:                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                         
                  
Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl w roku 2019 kontynuowało realizację działań nastawionych na organizowanie pomocy dzieciom i 
młodzieży, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, zaniedbanym środowiskowo i społecznie, a także wychowanie, integrowanie 
oraz wspieranie uzdolnień i talentów dzieci oraz młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, 
rodzinnej poprzez: 
1) bezpłatne organizowanie pomocy, opieki, dożywiania dzieci i wypełniania czasu wolnego w weekendy, święta, wakacje ,ferie 
- 
w ramach realizacji projektu - zadania publicznego: " Organizacja bezpłatnych zajęć o charakterze profilaktycznym, 
wychowawczym 
i rozwojowym w dni wolne od nauki, w Centrum Uskrzydlania Dzieciaków" ;

2) organizowanie bezpłatnych zajęć opiekuńczo-wychowawczo-profilaktycznych mających na celu zapobieganie i 
przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;

3)organizowanie dla dzieci i młodzieży bezpłatnych atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w 
ramach realizacji zadania publicznego i dwóch związanych z tym projektów: "Rozwiń skrzydła - czas na talent" oraz 
"Laboratorium Talentu", prowadzonych pięć razy w tygodniu po lekcjach szkolnych oraz w okresie wakacji w formie 
dwutygodniowych warsztatów artystycznych ) oferta skierowana jest do młodych ludzi pragnących rozwijać swoje pasje i 
indywidualne uzdolnienia ( plastyczne, techniczne- modelarskie, rękodzielnicze, wokalne, taneczne, językowe, gry na gitarze) a 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej;

4) organizowanie pomocy pedagogicznej i wsparcia ( także rzeczowego i materialnego ) dla rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej:

5)organizowanie bezpłatnych zajęć rekreacyjno - sportowych i prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży;

6) organizowanie czasu wolnego i wypoczynku w okresie wakacji, ferii dla dzieci pozostających mieście ( konkursy, koncerty, 
wystawy, warsztaty, wycieczki regionalne, , wyjazdy na narty, zajęcia sportowe na kąpieliskach oraz boiskach sportowych, 
wyjścia do kina, teatru, muzeów, spotkania z ciekawymi ludźmi - artystami, reżyserem, muzykiem, zajęcia taneczne, muzyczne  
itp.); 

7) organizowanie integracyjnych spotkań rodzinnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i innych okazji;

8) organizowanie koncertów charytatywnych otwartych na współprace ze środowiskiem lokalnym, udział w  konkursach i 
artystycznych wydarzeniach dla dzieci i młodzieży;

9)organizowanie bezpłatnych prelekcji w ramach edukacji globalnej, mających na celu uwrażliwienie młodego pokolenia 
Polaków oraz środowiska lokalnego na problemy innych społeczeństw i rówieśników żyjących w Afryce Zachodniej (Burkina 
Faso); 

10) organizowanie stoisk i warsztatów rękodzielniczych;

11) organizowanie  wolontariatu - włączanie młodzieży i dorosłych w pomoc na rzecz innych

12) współpracę z Urzędem Miasta Chorzów, szkołami, ośrodkami kultury oraz różnymi instytucjami, organizacjami społecznymi, 
kulturalnymi, charytatywnymi, chrześcijańskimi.

13) organizowanie pomocy dla osieroconych dzieci oraz dla najbiedniejszych rodzin wielodzietnych z Burkina Faso w  Afryce 
Zachodniej
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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

265

0

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

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana                                           
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                           .

88.99 Z 0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane                                           
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                         .

85.59.B 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
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 192 824,59 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 192 727,46 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 97,13 zł

e) pozostałe przychody 0,00 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. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 697,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 156 666,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 31 363,96 zł

2.4. Z innych źródeł 97,13 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 4 697,50 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: 197 384,59 zł 4 697,50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 6) organizowanie czasu wolnego i wypoczynku w okresie wakacji, ferii dla dzieci pozostających 
mieście ( konkursy, koncerty, wystawy, warsztaty, wycieczki regionalne, , wyjazdy na narty, zajęcia 
sportowe na kąpieliskach oraz boiskach sportowych, wyjścia do kina, teatru, muzeów, spotkania z 
ciekawymi ludźmi - artystami, reżyserem, muzykiem, zajęcia taneczne, muzyczne  itp.);

4 697,50 zł

1 organizowanie wsparcia i pomocy dzieciom, szczególnie zagrożonym patologią społeczną, 
pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych (pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej)

4 697,50 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

156 666,00 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

16 363,96 zł

15 000,00 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)

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 22 985,58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

169 741,88 zł 4 697,50 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

37,00 zł

27 384,28 zł

221,43 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

17 307,11 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. 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)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 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)

0,00 etatów

20 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

1 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 81 583,93 zł

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

81 583,93 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)

1 027,17 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)  

303,76 zł

8 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

2 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 81 583,93 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 81 583,93 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

1 500,00 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)

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

1 Organizacja bezpłatnych 
zajęć o charakterze 
profilaktycznym, 
wychowawczym i 
rozwojowym dla dzieci i 
młodzieży - w dni wolne od 
nauki, w Centrum 
Uskrzydlania Dzieciaków

Profilaktyka selektywna 
rozumiana, jako działania 
profilaktyczne adresowane do 
jednostek lub grup, które ze 
względu na swoją sytuację 
społeczną, rodzinną, 
środowiskową lub 
uwarunkowania biologiczne są 
narażone na większe od 
przeciętnego ryzyko 
wystąpienia problemów 
alkoholowych lub/i innych 
zaburzeń.

Prezydent Miasta Chorzów 75 000,00 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

1 822,80 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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

2 „Laboratorium Talentu”
– projekt dla młodzieży

•Organizacja bezpłatnych zajęć 
o charakterze warsztatowym 
dla młodzieży – promowanie 
pożytecznego i aktywnego 
spędzania wolnego czasu 
•Zapobieganie marginalizacji 
społecznej młodzieży poprzez 
aktywne działania związane z 
warsztatami i doświadczaniem 
sztuki w różnych jej wymiarach, 
oraz rozwijaniem 
indywidualnych talentów, pasji 
w zakresie teatru, filmu, 
muzyki, tańca, rękodzieła
•Zapoznawanie z kulturą 
ludową, współczesną, 
stylizowaną kulturowo
•Integrowanie młodzieży z 
rodzin zaniedbanych

Prezydent Miasta Chorzów 60 252,00 zł

3 „Rozwiń skrzydła - czas  na 
talent”
– projekt równych szans dla 
dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych

•Zorganizowanie atrakcyjnych, 
bezpłatnych zajęć 
(plastycznych, technicznych, 
muzycznych, tanecznych i 
językowych) dla dzieci i 
młodzieży.  
•Wypromowanie aktywnych 
form spędzania wolnego czasu 
po zajęciach szkolnych pięć razy 
w tygodniu.
•Zmniejszenie liczby 
szkodliwych społecznie 
zachowań u dzieci i młodzieży 
poprzez działania związane ze 
sztuką. Zapobieganie 
marginalizacji społecznej dzieci 
poprzez działania związane ze 
sztuką;
•Zapoznawanie z kulturą 
europejską, w tym: 
anglojęzyczną

Prezydent Miasta Chorzów 21 414,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

Iwona Nawrot Prezes Zarządu Fundacji 

2020-09-29
Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-09-29
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