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

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. BOLESŁAWA PRUSA Nr domu 37/39 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-317 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 530239756

Nr faksu E-mail biuro@zoltyparasol.org Strona www http://zoltyparasol.org/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-11-05

2009-02-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02086586500000 6. Numer KRS 0000317292

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

Joanna Warecka Prezes Zarządu TAK

Joanna Wysoczańska Członek Zarządu TAK

Katarzyna Wierzbińska Wiceprezes Zarządu TAK

Marcin Rosiński Sekretarz Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Szydło Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Kroczak Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

STOWARZYSZENIE ŻÓŁTY PARASOL
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Wspieranie rozwoju lokalnej społeczności ze szczególnym 
uwzględnieniem :
a). dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi 
b). rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
c). osób starszych i potrzebujących pomocy życiowej 
2. Zrzeszanie wszystkich, którzy kierują się programem apostolskim św 
Jana Bosko

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:1. Stowarzyszenie realizuje 
swoje cele poprzez:
- działania formacyjne i katechetyczne , 
- działania wychowawcze i opiekuńcze, 
- opieka dzienna nad dziećmi - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 
dzieci i młodzieży
- oferowanie różnych form edukacji dla dzieci i młodzieży,
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
- oferowanie różnych form edukacji dla dzieci i młodzieży,
-pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych 
- oferowanie różnych form kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży,
- działalność organizatorów turystyki - organizowanie wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą, 
- organizowanie wymian międzynarodowych dla młodzieży, 
- współpraca z ośrodkami wychowawczymi i edukacyjnymi, 
- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych 
- oferowanie różnych form pomocy dla osób starszych i potrzebujących, 
- organizowanie różnego rodzaju zajęć dla osób starszych,
- oferowanie różnych form pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej,
- organizowanie działań integrujących środowisko lokalne,
-organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
-organizowanie akcji charytatywnych
-działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
-organizowanie spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń 
edukacyjnych, wystaw, koncertów, wernisaży, festynów
-organizowanie imprez sportowych
- działalność doradcza, informacyjna i szkoleniowa
- działalność doradcza, informacyjna i szkoleniowa
-organizowanie i promowanie wolontariatu w kraju i zagranicą,
-współpraca z podmiotami samorządowymi i rządowymi, innymi 
organizacjami pozarządowymi oraz z przedsiębiorstwami, 
-rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowe
-działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych, x. 
94,99,Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich
-reklama i promocja działalności
-rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników Stowarzyszenia, z. 
94,99,Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich 
-zrzeszanie wszystkich, którzy kierują się programem apostolskim św. Jana 
Bosko, 
-działalność w zakresie informacji turystycznej - działalność doradcza, 
informacyjna i szkoleniowa
-działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników
-oferowanie różnych form pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej
2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatne poprzez: 
-oferowanie różnych form edukacji dla dzieci i młodzieży
-pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
-nauka języków obcych
-oferowanie różnych form kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży
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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

-organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą
 - organizowanie imprez sportowych
 - działalność doradcza, informacyjna i szkoleniowa, 
 - działalność doradcza, informacyjna i szkoleniowa
-organizowanie i promowanie wolontariatu w kraju i zagranicą,
- działalność wydawnicza 
- rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników Stowarzyszenia
-działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
-organizowanie spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń 
edukacyjnych, wystaw, koncertów, wernisaży, festynów
-działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 
-oferowanie różnych form pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej
-działalność organizatorów turystyki 
-organizowanie wymian międzynarodowych dla młodzieży, 
-organizowanie różnego rodzaju zajęć dla osób starszych

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

10000

20

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie Żółty Parasol to organizacja, której misją jest wzmacnianie relacji i budowanie sieci współpracy w 
społecznościach lokalnych. Od 2011 roku działamy na wrocławskim osiedlu Ołbin gdzie prowadzimy Ołbińskie Centrum 
Aktywności Lokalnej, a także liderujemy Partnerstwu dla Ołbina, które w ścisłej współpracy z Radą Osiedla i wieloma innymi 
podmiotami dba o realizację spójnej i bliskiej mieszkańcom polityki osiedlowej.
Prowadzimy szereg działań kulturalnych i edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Szczególną wagę 
przywiązujemy do kształtowania postaw obywatelskich i kreowania współodpowiedzialności za poziom życia w najbliższym 
otoczeniu. W obliczu wyzwań jakie niosą ze sobą nasilające się zmiany klimatu weryfikujemy obecnie wszystkie nasze działania 
pod kątem zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialnych wyborów konsumenckich.
Główne działania Stowarzyszenia to prowadzenie Ołbińskiego Centrum Aktywności Lokalnej, prowadzenie Klubu Seniora Żółty 
Parasol oraz zajęć z zakresu edukacji cyfrowej seniorów, prowadzenie Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz 
tworzenie i współtworzenie wraz z innymi podmiotami i mieszkańcami osiedla inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia 
na wrocławskim osiedlu Ołbin. Jesteśmy również operatorami  Programu TAXI 75+, polegającego na  organizacji bezpłatnego 
transportu celowego dla mieszkańców Wrocławia, którzy ukończyli 75 rok życia w ramach Programu Taxi75+. Stowarzyszenie 
jest jednym z realizatorów Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018-2022.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie Klubowego Centrum Aktywności 
Dzieci i Młodzieży mającego na celu rozwijanie 
zainteresowań oraz wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. W ramach działania dzieci i młodzież 
korzystają z oferty spędzania czasu wolnego w 
Klubie przez trzy dni w tygodniu biorąc udział w 
rozmaitych warsztatach i zajęciach 
edukacyjnych. prowadzone są min. zajęcia 
plastyczne, muzyczne, teatralne czy językowe. 
Ponadto organizowane są darmowe 
korepetycje, których udzielają Stowarzyszenia. 
Coraz większą grupę beneficjentów stanowią 
dzieci z Ukrainy, które dzięki KCA lepiej integrują 
się w środowisku lokalnym.

85.59.B 0,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Działania skoncentrowane wokół wrocławskiego 
osiedla Ołbin gdzie prowadzone jest Ołbińskie 
Centrum Aktywności Lokalnej mające na celu 
aktywizację społeczną tutejszych mieszkanców. 
W OCAL-u prowadzona jest między innymi 
Centrum Informacji Kulturalnejumożliwiające 
mieszkańcom wspólne korzystanie z oferty 
kulturalnej miasta oraz Biblioteka Sąsiedzka 
tworzona i prowadzona przez mieszkańców w 
ramach wolontariatu. Powstaje również biuletyn 
osiedlowy Halo Ołbin i ZIN Ołbin -obie inicjatywy 
współtworzone są przez lokalanych liderów. 
Celem budowy tożsamości osiedlowej 
prowadzone są róznież warsztaty w szkołach 
podstawowych pod nazwą "Ołbin-moje 
podwórko". Stowarzyszenie jest liderem 
Partnerstwa dla Ołbina nieformalnej grupy 
zrzeszającej szereg podmiotów i instytucji oraz 
osób aktywnie włączających się w tworzenie 
polityki osiedlowej. Mieszkańcy i liderzy 
uczestniczą w regularnych spotkaniach w 
Centrum Aktywności takich jak np. Klub Książki 
czy Godzina dla Ołbina. 94.99.Z

94.99.Z 2 044,20 zł

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

Prowadzenie programu TAXI75+ mającego na 
celu organizację nieodpłatnego transportu osób 
w wieku 75+ do lekarza lub urzędu. W 
Stowarzyszeniu prowadzony jest punkt 
rejestracji do Programu oraz telefoniczna 
infolinia dzięki której seniorzy zamawiają 
darmowe przejazdy zgodnie z regulaminem. 
Celem projektu jest poprawa jakości życia osób 
starszych, ale także pracujących członków ich 
rodzin. Dzięki kwalifikacjom kadry 
Stowarzyszenia, które od wielu lat prowadzi 
działalność na rzecz seniorów zamawianie 
taksówek jest przyjazne seniorom i cieszy się 
dużą popularnością wśród zainteresowanych. 
94.99.Z

94.99.Z 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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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

Druk: NIW-CRSO 5



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 w 
wieku emerytalnym

Prowadzenie Klubu Seniora, kórego celem 
jest poprawa jakości życia seniorów 
poprzez organizację rozmaitych kursów 
edukacyjnych ( w tym kursów z zakresu 
nowych technologii, obsługi komputera, 
języków obcych) oraz rekreacyjno-
sportowych (w tym zajęć ruchowych, wyjść 
kulturalnych itp.). W ramach działalności 
Klubu prowadzony jest także wolontariat 
osób starszych na rzecz grupy 
rówieśniczej.Wokół działań oferowanych 
przez Klub Seniora tworzy się silna i zwarta 
społeczność, która stanowi dla siebie grupę 
wsparcia i samopomocy w sytuacjach 
kryzysowych. Z naszej oferty korzysta 
regularnie około 200 seniorów. 94.99.Z

94.99.Z 0,00 zł

2
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Realizacja Strategii Współpracy Miasta 
Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi 
na lata 2018-2022 w zakresie wspierania, 
rozwoju i promocji idei Centrów Lokalnych 
we Wrocławiu. W ramach działania 
przeprowadziliśmy inwentaryzację 
istniejących podmiotów działających we 
Wrocławiu na rzecz społeczności lokalnych 
zakończone raportem. Jednocześnie 
powołaliśmy Grupę Branżową zrzeszającą 
11 podmiotów, która w regularnych 
spotkaniach wypracowała definicje i zarys 
koncepcji działania Centrów Aktywności 
Lokalnej we Wrocławiu. Powołano również 
zespół stały ds. CAL złożony z urzędników i 
przedstawicieli NGO. Prace będą 
kontynuowane do roku 2022.

94,99.Z 0,00 zł

3
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych

Prowadzenie konsultacji społecznych. 
Grupę docelową tych działań stanowią 
wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Konsultacje 
społeczne mają za zadanie rozwój 
partycypacji społecznej, wspieranie 
lokalnej, zaangażowanej i bezpośredniej 
demokracji, która wyraża się wprost 
poprzez współdecydowanie o sprawach 
miasta przez mieszkańców 
Celem projektu będzie taka realizacja 
konsultacji społecznych, by zwiększyło się 
zaangażowanie mieszkańców w procesy 
podejmowania decyzji. Konsultacje 
społeczne to nie tylko zbieranie opinii, ale 
również możliwość przedstawienia 
mieszkańcom racji, które stoją za taką lub 
inną decyzją. Konsultacje mają więc istotny 
potencjał informacyjno-edukacyjny - 
pozwalają na przekazywanie wiedzy o 
mieście i informowanie o planach i 
procedurach obowiązujących w Urzędzie 
Miejskim Wrocławia

94.99.Z 0,00 zł
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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) 866 546,80 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 666 000,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 114 234,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 330,00 zł

e) pozostałe przychody 85 982,80 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 483,30 zł

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

5. 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 2 044,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 666 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

26 000,00 zł

640 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

186 019,30 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 588,17 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 2 044,20 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: 844 831,84 zł 2 044,20 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

647 411,83 zł 2 044,20 zł

116 029,89 zł 0,00 zł

0,00 zł

168,28 zł

53 061,72 zł

28 160,12 zł 0,00 zł

1 Wspieramy Ołbin 2 044,20 zł

1 wynagrodzenia i składki ZUS za pracowników 2 044,20 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

100,00 zł

481,50 zł

11 901,80 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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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 795,89 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3 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)

2,25 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

15 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 334 133,83 zł

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

334 133,83 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)

2 765,70 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)  

328,58 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)  

599,54 zł

4 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)

33 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

30 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

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

63 582,11 zł

63 582,11 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 270 551,72 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 69 130,08 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 265 003,75 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

9 558,37 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 Klubowe Centrum 
Aktywności Dzieci i 
Młodzieży

Głównym celem realizacji 
zadania jest  profilaktyka 
uzależnień poprzez 
zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
zamieszkującej przede 
wszystkim osiedle Ołbin we 
Wrocławiu oraz kształtowanie 
wśród młodzieży  postawy 
obywatelskiej i wychowanie w 
duchu tolerancji dla innych 
kultur, współdziałania na rzecz 
lokalnej społeczności oraz 
uczestnictwa w kulturze.

Gmina Wrocław 34 000,00 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

5 558,86 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

4 153,50 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) 

2 Klub Seniora Celem głównym zadania było 
podniesienie jakości życia 
seniorów poprzez rozwijanie i 
propagowanie różnych form 
aktywnego spędzania czasu 
oraz działalności 
wolontarystycznej osób 
starszych zamieszkujących 
przede wszystkim osiedle Ołbin 
we Wrocławiu, ze szczególnym 
uwzględnieniem zajęć mających 
na celu zapobieganie ich  
wykluczeniu cyfrowemu, 
wykluczeniu z życia 
kulturalnego oraz profilaktykę 
zdrowia, a także integrowanie i 
aktywizowanie osób starszych 
na rzecz społeczności lokalnej

Gmina Wrocław 34 000,00 zł

3 Taxi 75+ CELEM GŁOWNYM ZADANIA 
BYŁA POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
WROCŁAWSKICH SENIORÓW 
POPRZEZ ROZWÓJ 
PRZYJAZNYCH IM USŁUG 
TRANSPORTOWYCH

Gmina Wrocław 480 000,00 zł

4 OCAL Celem głównym zadania jest 
aktywizacja mieszkańców 
Wrocławia, a  w szczególności 
osiedla Ołbin do działań 
służących rozwojowi 
społeczności lokalnej, integracji 
sąsiedzkiej oraz pogłębiania 
więzi społecznych i  
międzypokoleniowych

Gmina Wrocław 92 000,00 zł

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

1 Patriotyzm Jutra Celem zadania "Patriotyzm 
Jutra" było odkrywanie i 
upowszechnianie wiedzy z 
zakresu historii osiedla Ołbin 
oraz wspieranie inicjatyw 
angażujących społeczność w 
działania poświęcone 
pielęgnowaniu i promowaniu 
lokalnego dziedzictwa i kultury.

Muzeum Historii Polski 26 000,00 zł
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Joanna Warecka
Joanna Wysoczańska 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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