
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina MORAWICA

Powiat KIELECKI

Ulica JEŻYNOWA Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość BILCZA Kod pocztowy 26-026 Poczta MORAWICA Nr telefonu 669430643

Nr faksu - E-mail 
fundacja@mozeszwiecej.org.
pl

Strona www www.mozeszwiecej.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-10-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26061409000000 6. Numer KRS 0000424798

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

Marcin Agatowski Prezes Zarządu TAK

Jan Duda Vice Prezes Zarządu TAK

Paweł Sperczyński Skarbnik 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

Emil Rabiej Członek Rady Fundacji TAK

Ewa Strojwąs Członek Rady Fundacji TAK

Katarzyna Drozdowska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Fundacji:
1. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób.
2. Działalność charytatywną.
3. Działania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.
4. Działania w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i 
samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, 
ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, 
środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi 
i prawnymi w kraju i za granicą. 
5. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
8. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz 
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
9. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości.
10. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
11. Działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą.
12. Działalność na rzecz środowiska akademickiego.
13. Działalność krajoznawczą oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
14. Działalność z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
15. Działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
16. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałania patologiom społecznym.
17. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji.
18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
19. Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie, programów 
terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych, readaptacyjnych, 
resocjalizacyjnych i wychowawczych.
2. Inspirowanie, wyzwalanie i wspomaganie inicjatyw społecznych. 
3. Organizację czasu wolnego w szczególności podczas wakacji i ferii 
zimowych (kolonie, obozy, wycieczki, zimowiska, rajdy, ogniska, biwaki, 
wyjazdy, itp.).
4. Organizowanie i prowadzenie akcji, imprez o charakterze kulturalnym, 
społecznym i charytatywnym w szczególności konkursów, pokazów, 
koncertów, wystaw, aukcji, loterii, zbiórek publicznych.
5. Działania w środowisku w szczególności poprzez streetworking, 
partyworking, pedagogów ulicznych. 
6. Tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych, terapeutycznych, 
opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, oświatowych, 
resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych i niepublicznych placówek służby 
zdrowia, w szczególności świetlic, klubów, poradni, punktów 
konsultacyjnych, itp.
7. Stwarzanie młodym ludziom nie patologicznego oraz zdrowego 
środowiska rówieśniczego w szczególności poprzez propagowanie 
zdrowego stylu życia i ochronę zdrowia.
8. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i 
organizacjami społecznymi.
9. Współpracę międzynarodową.
10. Współpracę z kuratorami sądowymi.
11. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów, 
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sesji naukowych i odczytów.
12. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej.
13. Pomoc merytoryczną i stypendialną dla uczniów i studentów.
14. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników Fundacji w 
szczególności poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, studia, konferencje.
15. Organizowanie praktyk studenckich i wolontariatu.
16. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-
badawczej.
17. Doradztwo, udzielanie porad, konsultacji i rozmów wspierających w 
szczególności poprzez spotkania indywidualne, grupowe, dyżury 
telefoniczne, komunikatory internetowe.
18. Integrację osób niepełnosprawnych (tworzenie świetlic integracyjnych, 
działania na rzecz ich zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wyjazdy, 
obozy, kolonie, koncerty, rajdy, ogniska, biwaki, itp.). 
19. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wparcia osobom uzależnionym 
od oraz ich rodzinom.
20. Działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych.
21. Pracę indywidualną, pracę w grupie w szczególności poprzez edukację, 
prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych, grup 
samopomocowych, grup rozwojowych. 
22. Udzielanie osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy 
moralnej, materialnej i prawnej. 
23. Uczestniczenie w działalności wychowawczej i profilaktycznej, 
prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione 
wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty.
24. Sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad 
osobami zwolnionymi z zakładów.
25. Indywidualne przygotowywanie poszczególnych skazanych do 
readaptacji w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu.
26. Delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadań 
kontrolnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i 
resocjalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
społecznej kontroli. 
27. Powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych.
28. Opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony 
środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
29. Prowadzenie kampanii i projektów edukacji ekologicznej i 
zrównoważonego rozwoju
30. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii 
Europejskiej dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju.
31. Inne działania służące realizacji celów statutowych.
32. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej organizacjom, grupom 
nieformalnym i osobom fizycznym o podobnym charakterze działania 
przez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji.

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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1640

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

Fundacja bierze aktywny udział w realizacji projektów i zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki 
oraz pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży oraz seniorów. Zadania i projekty były realizowane na 
zlecane takich instytucji jak: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki, Urząd Miasta Kielce, Urząd Miasta i Gminy w Morawicy czy Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji. Fundacja jest także realizatorem wielu projektów z obszaru wykluczenia społecznego. 
Prowadzi od kilku lat z powodzeniem trzy świetlice środowiskowe na terenie woj. świętokrzyskiego: w 
Kielcach, Morawicy, Sitkówce-Nowiny. Działania śiwetlic skoncentrowane były na propagowaniu 
ukierunkowanej edukacji (dodatkowe zajęcia komputerowe, językowe, kulturotwórcze, korepetycje z 
matematyki i przedmiotów przyrodniczych) oraz inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu 
wszechstronny rozwój (eventy, wakacyjny i feryjny wypoczynek, zajęcia sportowe), w tym m.in. także 
zagraniczne programy wymiany młodzieży (projekty oparte na zasadzie POWER Erasmus+). Działania 
fundacji urzeczywistniane są poprzez realizacje szeregu projektów edukacyjnych, wdrażanie 
programów rozwojowych do szkół, organizację praktyk i staży (w tym zagranicznych), a także diagnozę i 
rozwój kluczowych dla regionalnego rynku pracy umiejętności zawodowych. Fundacja realizuje także 
działania projektowe mające na celu rewitalizację społeczną, poprzez kompleksowe wsparcie 
opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci. Fundacja „Możesz Więcej” 
prowadzi i wydaje również lifestylowe czasopismo "Made in Świętokrzyskie" promujące interesujące 
inicjatywy w regionie oraz realizuje ogólnopolski program badania predyspozycji sportowych wśród 
dzieci i młodzieży SportAnalytik.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijanie kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami

Realizacja projektów 
unijnych realizowanych 
w ramach działania 
„Staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów 
szkół zawodowych oraz 
mobilność kadry 
kształcenia 
zawodowego” 
współfinansowanych 
przez Unię Europejską 
w ramach środków 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER), na 
zasadach programu 
Erasmus+. Wsparcie dla 
młodzieży z 4 szkół z 
woj. świętokrzyskiego 
w postaci 3-
tygodniowych 
zagranicznych staży w 
Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii lub Portugalii. 
Działania zwróciły 
uwagę na poprawę 
europejskiej mobilności 
w ramach kształcenia 
zawodowego, poprawę 
współpracy pomiędzy 
placówkami, ułatwił 
rozwój praktyk 
zawodowych, a także 
poprawił stopień 
przejrzystości oraz 
uznawania kwalifikacji 
zawodowych.
Projekty promują 
innowacyjne podejście 
do edukacji zawodowej 
pod kątem jak 
najlepszej odpowiedzi 
na zapotrzebowanie 
obecnego rynku pracy. 
Wzmocniły jakość 
kształcenia 
zawodowego i 
ustawicznego młodych 
ludzi ze szkół 
zawodowych a przy tym 
udoskonalił naukę 
języków obcych i 
adaptację do 
warunków życia i pracy 
w różnych krajach 
europejskich.

85.60.Z
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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. Jeśli 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

działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Prowadzenie 3 świetlic 
środowiskowych na 
terenie woj. 
świętokrzyskiego 
(Kielce, Morawica, 
Sitkówka-Nowiny) 
obejmując opieką 
pedagogiczną i 
specjalistyczną 
tygodniowo ponad 300 
podopiecznych. 
Funkcjonowanie 
świetlic oparte jest na 
profesjonalnym 
programie rewitalizacji 
społecznej, poprzez 
kompleksowe wsparcie 
opiekuńczo-
wychowawcze, 
osobiste, rodzinne czy 
społeczne dla osób 
zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem 
społecznym oraz ich 
otoczenia, w tym rodzin 
i dzieci. Cele 
realizujemy poprzez 
warsztaty dla dzieci i 
młodzieży z profilaktyki 
z zakresu: Technik 
radzenia sobie ze 
stresem, Podnoszenia 
własnej wartości, 
Treningu twórczego 
myślenia, Warsztatów 
asertywności, Treningu 
zastępowania agresji.

85.59.B
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Celem 
konferencji/warsztatów 
akademickich jest 
integracja środowiska 
studentów i młodych 
naukowców, 
umożliwiająca 
zaprezentowanie badań 
własnych oraz 
doświadczeń z zakresu 
szeroko rozumianej 
ekonomii i zarządzania. 
Artykuły, które 
otrzymają pozytywne 
recenzje zostaną 
opublikowane w 
monografii wydanej 
przez fundację, którą 
uczestnicy otrzymają 
podczas 
konferencji/warsztatów
. Przedmiotem 
działalności jest 
profesjonalna inspiracja 
do dyskusji studentów i 
doktorantów 
specjalizujących się w 
wąskich dziedzinach 
nauki.

74.90.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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
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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 wyników/zysków i strat) 1,322,070.50 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,207,762.03 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,200.96 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 107,515.42 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

58.14.Z Wydawanie czasopisma lifestylowego "Made in 
Świętokrzyskie", pierwszego w regionie 
świętokrzyskim bezpłatnego magazynu 
lifestylowego m.in. o lokalnym biznesie, 
kulturze, modzie, wyjątkowych miejscach, a 
przede wszystkim ludziach. Na jego łamach 
autorzy odkrywają często nieznane oblicze Kielc 
i Świętokrzyskiego. Prezentują miejsca 
interesujące, choć nieoczywiste. Pokazują ludzi, 
którzy pielęgnują oryginalne pasje. Inspirują 
autorów postacie niezwykłe, głodne życia i 
tworzenia. Interesują najnowsze trendy – te 
topowe i niszowe. Nie narzucamy stylu, ale 
dajemy wybór. Promujemy kulturę wysoką. 
Łamiemy szablony i stereotypy. Na łamach 
czasopisma zabieramy czytelników do świata 
sygnowanego znakiem jakości „Made in 
Świętokrzyskie”. Świata, w którym wspólnie 
możemy odkrywać urodę życia w Kielcach i 
regionie.

93.19.Z Realizacja ogólnopolskiego programu badania 
predyspozycji sportowych dzieci i młodzieży w 
wieku od 5 do 15 lat - SportAnalytik. 
Wykorzystując formę testów fizycznych, 
identyfikujemy umiejętności sportowe dzieci i 
polecamy właściwą dla ich rozwoju i zdolności 
dyscypliny sportu. 
Podczas organizowanego Dnia Sportu 
wykorzystujemy 8 podstawowych dyscyplin 
sportowych, aby odkryć mocne strony dziecka, 
m.in. szybkość, zwinność i wytrwałość. 
 Przeprowadzamy indywidualną ocenę 
uzyskanych rezultatów, które następnie 
porównujemy z wymaganiami dotyczącymi 
konkretnych sportów. W rezultacie, 
rozpoznajemy talenty sportowe każdego dziecka 
i sugerujemy najodpowiedniejszą dyscyplinę, w 
której winno się ono rozwijać (służąc pomocą w 
znalezieniu drużyn sportowych, klubów 
sportowych i innych tego typu miejsc, w których 
można rozwijać talenty sportowe znajdujących 
się w pobliżu miejsca zamieszkania zbadanego 
dziecka).
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e) Pozostałe przychody 592.09 zł

805,532.10 zł

0.00 zł

177,200.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 94,219.15 zł

0.00 zł

90,079.15 zł

0.00 zł

4,140.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 123,308.35 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 121,810.90 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 Bartek Orzechowski - podopieczny Fundacji Możesz Więcej - zakup nowej protezy lewej stopy, 
opieka rehabilitacyjna, alergologiczna i dermatologiczna.

33,000.00 zł

2 Miłosz Basąg - podopieczny Fundacji Możesz Więcej - leki na walkę z ostrą białaczką 
limfoblastyczną, sprzęt do rehabilitacji

21,500.00 zł

3 Zuzia Zagórska - podopieczna Fundacji Możesz Więcej - zagraniczne leczenie w Hiszpanii (Malaga) 
po operacji mózgu

12,300.00 zł

4 Wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów ZS w Zagnańsku 2,000.00 zł

1 Bartek Orzechowski 33,000.00 zł

2 Miłoszek Basąg 21,500.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 121,810.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 982,732.10 zł
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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 -34,630.04 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,200.96 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 107,515.42 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,246,678.14 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,242,392.07 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,286.07 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

3 Zuzia Zagórska 12,300.00 zł

4 Wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów ZS w Zagnańsku 2,000.00 zł

5 Bartek Dajnowski 1,800.00 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 107,515.42 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

5.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

2.0 etatów

55.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 69,415.49 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

69,415.49 zł

69,415.49 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

273,925.45 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 273,925.45 zł

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

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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

28,611.74 zł

1.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

0.00 osób

4.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

2.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 Świetlica środowiskowa 
ZIOMUŚ

Prowadzenie Świetlicy 
Środowiskowej ZIOMUŚ - 
dodatkowe zajęcia (warsztaty 
językowe, teatralne, muzyczne) 
dla grupy ponad 50-cio 
osobowej grupy dzieci z terenu 
Gminy i Miasta Morawica.

Gmina i Miasto Morawica 10,000.00 zł

2 Świetlica Środowiskowa 
BRACHU

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej - dodatkowe 
zajęcia pozaszkolne

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 10,000.00 zł

3 Świetlica Środowiskowa 
BRACHU

Funkcjonowanie świetlicy 
środowiskowej BRACHU - 
zajęcia dodatkowe

Urząd Miasta Kielce 10,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12,000.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Europejski staż jako 
początek przyszłej kariery 
zawodowej fryzjerek  i 
mechaników pojazdów  
samochodowych

Głównym celem projektu, w 
trakcie którego 48 uczniów 
wyjechało na profesjonalne 
staże zagraniczne – był ich 
rozwój zawodowy, poznanie 
działania firm zagranicznych 
związanych z ich dziedziną 
nauczania, porównanie metod 
pracy przyjętych w Polsce z 
metodami stosowanymi w 
Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz 
nabycie umiejętności pracy w 
zespole międzynarodowym. 
Dodatkową potrzebą było 
doskonalenie umiejętności 
językowych uczniów oraz 
poznanie obcych kultur.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 581,005.10 zł

2 Wiedza Edukacja Rozwój Projekt w ramach rządowego 
programy na rzecz aktywności 
społecznej osób starszych miał 
na celu profesjonalne 
kompleksowe wsparcie 
aktywizacji psycho-fizycznej w 
dodatkowych zajęciach z 
kompetencji społecznych i 
kulturotwórczych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

224,527.00 zł

Druk: MPiPS 14



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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marcin Agatowski / 15.07.2017 r. Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 15


