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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica PORCELANOWA Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-246 Poczta KATOWICE Nr telefonu 512419081

Nr faksu E-mail sebastian.mackiewicz@sts.pl Strona www www.sporttwojaszansa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-11-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36305694700000 6. Numer KRS 0000500784

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

Mateusz Juroszek Prezes 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

Zdzisław Kostrubała Członek Rady Fundacji TAK

Mateusz Bromboszcz Członek Rady Fundacji TAK

Marcin Walczysko Członek Rady Fundacji TAK

SPORT TWOJĄ SZANSĄ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są :
1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 
społeczeństwie ,
2. promowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu polskiego, w 
szczególności rozwoju piłki nożnej,
3. promowanie i rozwój zdrowego trybu życia i aktywności sportowej,
4. udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom,
5. udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym,
6. promowanie młodych zawodników sportowych,
7. promowanie klubów i organizacji sportowych,
8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
9. organizowanie imprez sportowych i integracyjnych,
10. praca na rzecz profesjonalizacji sportu,
11. promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i 
samorządowej oraz podmiotów gospodarczych z organizacjami 
zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
12. działalność charytatywna,
13. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na 
prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
1. organizowanie i finansowanie konkursów, fundowanie nagród i 
stypendiów dla młodych sportowców,
2. organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i 
rekreacyjnych oraz kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji kultury 
fizycznej i sportu oraz podejmowanie szerokich inicjatyw charytatywnych, 
3. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i 
rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form 
aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
4. organizowanie i finansowanie niedochodowej działalności klubowej, 
kształceniowej,
5. organizowanie i finansowanie niedochodowych konferencji, 
seminariów, szkoleń poświęconych problemom sportu w Polsce,
6. współpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami 
sportowymi, społecznymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za 
granicą,
7. utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w 
zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej 
działalności Fundacji,
8. podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków 
finansowych na realizację celów i zadań statutowych Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundację Sport Twoją Szansą założono 13 marca 2014 r. Została powołana do życia w celu wspierania talentów oraz organizacji 
sportowych poprzez szeroko rozumianą pomoc – od merytorycznej po finansową. Fundacja Sport Twoją Szansą wspiera 
sportowców z całego kraju. Fundacja prowadzi działania na rzecz rozwoju polskiego sportu, motywuje do działania i pomaga w 
urządzeniu odpowiedniego zaplecza treningowego. Zamienia umiejętności i determinację w realne sukcesy. Fundacja Sport 
Twoją Szansą stawia sobie za cel, aby wspomagać różnego rodzaju inicjatywy związane z rozwojem polskiego sportu. . Swoje 
wsparcie kieruje zarówno do osób indywidualnych, jak i prawnych bez względu czy aktywność sportowa ma charakter 
rekreacyjny, amatorski czy zawodowy. Sport Twoją Szansą kładzie szczególny nacisk na promowanie działań oddolnych, które 
pochodzą z lokalnych środowisk. Ponadto Fundacja pomaga sportowcom, którzy z różnych przyczyn losowych albo finansowych 
nie są w stanie wziąć udziału w zawodach o randze krajowej i międzynarodowej. 
W 2018 r. Fundacja Sport Twoją Szansą podjęła następujące działania skierowane do osób fizycznych i prawnych:

Integracyjny Klub Sportowy w Cieszynie:
Zawodnicy dzięki pomocy Fundacji mogli wziąć udział w zawodach w Słubicach w dniach 18 – 20 maja 2018 r. Wszyscy 
zawodnicy klubu zaprezentowali się bardzo dobrze, poprawiając wyniki z 2017 r. Szczególnie dobrze wypadł debiutant Damian 
Kulig, który w pchnięciu kulą zajął 2 miejsce i tym samym uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Berlinie. 
Najlepszym kulomiotem mityngu został multimedalista igrzysk paraolimpijskich – Janusz Rokicki, który zdobył złoty medal. 
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Podczas mityngu w Słubicach zostały ustanowione 2 rekordy świata. Tę dobrą passę rozpoczęła w sobotę Renata Śliwińska 
pobijając rekord w rzucie oszczepem (grupa F40). Drugiego dnia, w niedzielę Lucyna Kornobys poprawiła najlepszy wynik świata 
w rzucie dyskiem (grupa F34). IKS Cieszyn istnieje od jesieni 2016 roku. Jest to klub integracyjny, w którym trenują zawodnicy 
niepełnosprawni oraz pełnosprawni. Obecnie Klub liczy 16 zawodników, z których co najmniej połowa ma szansę dostać się do 
kadry Polski w różnych dyscyplinach. Celem klubu jest pomoc osobom po wypadkach, niepełnosprawnym oraz tym, którzy 
borykają się z różnymi problemami, przede wszystkim zdrowotnymi.

Polski Związek Koszykówki – Reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach:
Nieprzerwanie od 2016 r. fundacja wspiera Polski Związek Koszykówki oraz reprezentację Polski w koszykówce na wózkach. 
Fundacja Sport Twoją Szansą zapewniła koszykarzom wsparcie finansowe, które pomaga im w osiąganiu jak najlepszych 
wyników sportowych. Reprezentacja - dzięki wsparciu Fundacji - wywalczyła  awans do najważniejszej imprezy w 2018 roku – 
Mistrzostw Świata, które odbyły się w Hamburgu w Niemczech. Reprezentacja Polski w klasyfikacji końcowej zajęła 6 miejsce. 
Fundacja zapewnia wsparcie Polskiemu Związkowi Koszykówki do końca 2019 roku.

Janusz Rokicki:
Od sierpnia 2016 r. Janusz Rokicki jest podopiecznym Fundacji Sport Twoją Szansą. Fundacja wspiera finansowo starty 
paraolimpijczyka w zawodach, udział w treningach oraz wspiera rozwój jego kariery sportowej. Nadto, w trakcie sezonu 
Fundacja dostarcza p. Januszowi sprzęt potrzebny w codziennym treningu. Fundacja udzieliła również wsparcia Januszowi 
Rokickiemu w celu umożliwienia mu startu w Paraolimpiadzie w Rio de Janeiro w 2016 r., w której zdobył srebrny medal. Janusz 
Rokicki jest czterokrotnym uczestnikiem Igrzysk Paraolimpijskich, w których trzykrotnie zdobywał srebrny medal w pchnięciu 
kulą. W Pekinie znalazł się tuż za podium, na 4 miejscu. Na swoim koncie ma również, m.in. srebrne medale na Mistrzostwach 
Świata we Francji w 2013 roku i na Mistrzostwach Europy w Wielkiej Brytanii w 2014 roku oraz złoty medal wywalczony na 
Mistrzostwach Świata w Katarze w 2015 roku. W 2018 r. Janusz Rokicki zdobył złoty medal w pchnięciu kulą podczas Mistrzostw 
Europy, które odbyły się w Berlinie w Niemczech. Ponadto Janusz Rokicki podczas mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych ( 8
-10 czerwca 2018 r., w Bydgoszczy) wywalczył złoto w dwóch dyscyplinach – w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem. Brązowy 
krążek zdobył z kolei w rzucie oszczepem. Fundacja zobowiązała się wspierać Janusza Rokickiego do końca 2020 roku. 

Kamil Popowski:
Utalentowany lekkoatleta w trójskoku, Kamil Popowski w marcu 2016 r. został kolejnym podopiecznym Fundacji Sport Twoją 
Szansą. Kamil pochodzi z Podlasia i  trenuje trójskok w KS Podlasie Białystok oraz bobsleje. Fundacja zapewniła Kamilowi 
potrzebny sprzęt oraz wsparła go w realizacji jego ambitnych planów, a nadto sfinansowała odzież sportową i odżywki 
sportowe. Fundacja pokryła również koszty rehabilitacji Kamila po doznanej kontuzji. Fundacja zobowiązała się do wspierania 
Kamila do końca 2020 roku.

Paweł Juraszek:
Paweł przygodę z pływaniem rozpoczął w wieku 4 lat. Specjalizuje się na dystansie 50 m stylem dowolnym. Mimo młodego 
wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Rio 
de Janeiro w 2016 r. oraz multimedalistą Mistrzostw Polski. Na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie w 2017 r. na dystansie 50 
metrów stylem dowolnym zajął 5 miejsce, a osiągnięty wynik 21:47 został nowym rekordem Polski. Paweł uznawany jest za 
ogromny talent. Przebojem wdarł się czołówki, co potwierdza jego czwarta pozycja na światowych listach. W 2018 r. podczas 
mistrzostw świata w chińskim Hangzhou Paweł zajął 5 miejsce. Dodatkowo, podczas mistrzostw Europy, które odbyły się w 
Glasgow zajął 8 miejsce. Celem Pawła są Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku. Fundacja zapewni sportowcowi wsparcie w 
dalszej karierze poprzez dofinansowanie przygotowań i wyjazdów na ogólnopolskie i międzynarodowe zawody oraz zakup 
odzieży, odżywek i sprzętu sportowego. Fundacja zobowiązała się wspierać Pawła do 31 grudnia 2019 r.

Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych – Reprezentacja Polski w rugby na wózkach:
Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych od 2005 r. sprawuje opiekę nad reprezentacją Polski w rugby na wózkach. 
Kadra od lat klasyfikuje się na wysokich miejscach rankingowych na świecie i w Europie. Rugby na wózkach jest najprężniej 
rozwijającą się w Polsce zespołową grą sportową dla osób z najcięższymi schorzeniami narządu ruchu – z uszkodzeniami rdzenia 
kręgowego w odcinku szyjnym. Stowarzyszenie odpowiada za reprezentację Polski, jednocześnie prowadząc aktywizację 
społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych przez sport. Wybrane osiągnięcia sportowe reprezentacji, to m.in. 5 miejsce 
podczas Mistrzostw Europy Dywizji A w 2017 r. Podczas mistrzostw świata, które w 2018 r. odbyły się w Sydney w Australii 
reprezentacja Polski zajęła 9 miejsce. Fundacja zobowiązała się wspierać Stowarzyszenie i reprezentację do 31 grudnia 2019 r. 

Tarnowska Szkółka Bokserska Global Boxing:
Szkółka Global Boxing z Tarnowa zajmuje się organizowaniem treningów i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Tarnowa i 
okolic. W 2015 r. otworzyła Ośrodek Boksu Olimpijskiego, gdzie codziennie prowadzi treningi dla młodych sportowców (m.in. w 
wieku przedszkolnym i szkolnym). Organizacja prowadzi także zajęcia dla szkolnych grup zorganizowanych oraz w czasie 
wolnym od zajęć (np. ferii zimowych). Od 2012 r. Global Boxing Tarnów ma swojego przedstawiciela w randze mistrzostw 
Europy, mistrzostw Unii Europejskiej oraz mistrzostw świata. Według klasyfikacji startów w najważniejszych imprezach 
sportowych - opublikowanej przez Polski Związek Bokserski - Global Boxing Tarnów w latach 2012 - 2016 uzyskał pozycję 
absolutnego lidera w Małopolsce oraz znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenionych klubów w kraju. W 2018 r. 
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zawodnicy szkółki odbyli ponad 50 walk, w tym 11 międzynarodowych, startowali na 20 turniejach, odbyli 6 zgrupowań oraz 
zdobyli 5 medali mistrzostw Polski. Fundacja zobowiązała się wspierać szkółkę do 31 grudnia 2018 r.
 
Julia Siepetowska:
Julia uprawia piękną dyscyplinę sportową, jaką są gimnastyczne skoki na trampolinie. Jest bardzo zdolną i pracowitą 
zawodniczką, o dużych możliwościach. Jest członkiem kadry Polski Juniorów Polskiego Związku Gimnastycznego w skokach na 
trampolinie. Jest również w składzie Igrzysk Olimpijskich 2024 i w tych cyklach olimpijskich jest szkolona. Mimo młodego wieku 
jest już utytułowaną zawodniczką, na arenie krajowej i europejskiej należy do ścisłej czołówki. Na swoim koncie ma, m.in. złote 
medale Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie. W 2018 r. Julia zdobyła, m.in. złoty medal w skokach 
drużynowych i wicemistrzostwo Polski w skokach synchronicznych w klasie II sportowej ( 13 – 14 lat) oraz zajęła pierwsze 
miejsce podczas Międzynarodowego Turnieju FIG Dutch Open Trampoline w kategorii wiekowej 13-14 lat w skokach 
indywidualnych, który odbył się w Alkmar w Holandii. Fundacja zapewniła młodej zawodniczce wsparcie poprzez 
dofinansowanie przygotowań i wyjazdów na ogólnopolskie i międzynarodowe zawody oraz zakup odzieży sportowej. Fundacja 
wspierała Julię do 31 grudnia 2018 r.

Kamelia Babicka:
Kamelia Babicka trenuje jeździectwo, które jest jej wielką pasją. Kamelia regularnie - 7 razy w tygodniu - uczęszcza na treningi i 
ciężko pracuje na swój sukces. Mimo młodego wieku jest już utytułowaną zawodniczką. Początkowo startowała na jednym 
koniu, od 2016 roku rozpoczęła starty na drugim koniu, co stworzyło przed nią wiele możliwości rozwoju. W 2018 r. Kamelia 
startowała na wielu regionalnych zawodach, gdzie zajmowała wiele razy miejsce na podium. Fundacja zapewniła zawodniczce 
wsparcie poprzez dofinansowanie przygotowań i wyjazdów na zawody oraz zakup odzieży i sprzętu sportowego. Fundacja 
wspierała Kamelię do 31 grudnia 2018 r.

Marcin Gienieczko:
Marcin Gienieczko to doświadczony podróżnik i zdobywca, ale także pasjonat ekstremalnych wyścigów rzecznych w canoe. Jego 
największym dotychczasowym osiągnięciem jest triathlon przez Amerykę Południową, podczas którego pokonał 690 km na 
rowerze – od plaży Leon Dormido do San Francisco, przepłynął Amazonkę w canoe o własnych siłach na dystansie 5573 km – od 
San Francisco do Belem oraz przebiegł 80 km, kończąc wyprawę nad zatoką Oceanu Atlantyckiego. Gienieczko w 2018 r. 
reprezentował Polskę w dwóch wyścigach rzecznych na canoe organizowanych w północnej Kanadzie i na Alasce – Yukon River 
Quest oraz Yukon 1000. Fundacja Sport Twoją Szansą została partnerem wyprawy Marcina Gienieczko polegającej na 
przepłynięciu łódką typu canoe 715 km najdzikszą rzeką Kanady – Jukonem. Marcin zajął w klasyfikacji końcowej 6 miejsce. 
Dodatkowo, w 2018 r. podróżnik wystartował w wyścigu “Yukon 1000”, którego trasa miała 1600 km i wiodła od Kanaday po 
Alaskę. W tej konkurencji Marcin wraz z partnerem amerykańskim ukończył rywalizację na wysokim czwartym miejscu w 
klasyfikacji generalnej, a na drugim - w kategorii "tandemów" - załóg dwuosobowych.  Fundacja zapewniła podczas startów 
wsparcie finansowe. 

Magdalena Stefanowicz:
Magdalena Stefanowicz lekkoatletykę uprawia od 6 lat i specjalizuje się w biegach sprinterskich. Uznawana jest za ogromny 
talent sportowy. W 2017 r. debiutując na arenie międzynarodowej, zdobyła srebrny medal na dystansie 100 metrów podczas 
Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych w Nairobi. Magdalena do sportu podchodzi bardzo profesjonalnie, mimo młodego 
wieku doskonale wie jakie cele chce osiągnąć oraz jak ciężką pracą i środkami trzeba je osiągnąć. Jej celem głównym jest dalszy 
rozwój talentu sportowego oraz jego pielęgnacja poparta ciężką pracą na treningach. W 2018 r. Magdalena zdobyła złoty medal 
mistrzostw Polski juniorów w biegu na 100 m. oraz brązowy w biegu na 200 m. Podczas mistrzostw świata juniorów w Tampere 
sztafeta 4 x 100 m. (z Magdaleną w składzie) zajęła 5 miejsce. Taki sam wynik Magdalena powtórzyła podczas startu 
indywidualnego. Fundacja zapewniła zawodniczce wsparcie poprzez dofinansowanie przygotowań i wyjazdów na ogólnopolskie 
i międzynarodowe zawody oraz zakup odzieży i sprzętu sportowego. Fundacja wspierała Magdalenę do 31 grudnia 2018 r.

Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych (eSports Association):
Edu Esports League to ogólnopolskie rozgrywki akademickie w League of Legends dla graczy reprezentujących uczelnie wyższe z 
całego kraju. Organizatorem ligi jest Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych (Esport Association). Szesnaście drużyn 
podzielonych na dwie grupy rywalizowało o cztery miejsca gwarantujące występ w półfinale, który odbył się w sobotę 9 
czerwca. W półfinałowym spotkaniu drużyna reprezentująca Politechnikę Wrocławską zmierzyła się z zawodnikami Wojskowej 
Akademii Technicznej, a team z Politechniki Gdańskiej stoczył walkę z reprezentantami Politechniki Śląskiej. Do finału 
awansowali studenci z politechnik z Wrocławia i Gdańska. Finałowy mecz akademickiej ligi esportowej – Edu Esports League 
został rozegrany w katowickich Sztauwajerach 10 czerwca 2018 r. Była to pierwsza esportowa impreza w historii katowickiej 
Doliny Trzech Stawów. Transmisja na żywo z rozgrywek była dostępna na kanale: Edu Esports League na platformie twich. W 
decydującym starciu najlepszą uczelnią okazała się być Politechnika Wrocławska, która w finale pokonała studentów z 
Politechniki Gdańskiej. Akademickie rozgrywki esportowe wspierała Fundacja Sport Twoją Szansą.

Fundacja za pośrednictwem swojej strony internetowej przyjmuje w sposób ciągły wnioski o wsparcie od osób fizycznych i 
organizacji, szukających pomocy w rozwijaniu sportowej pasji. Zawodnicy mogą zgłaszać swoje projekty za pośrednictwem 
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strony www.sporttwojaszansa.pl.  Podczas spotkania Rady Honorowej Fundacji dokonano weryfikacji merytorycznej wniosków 
przesłanych do Fundacji, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Każdy z przedstawionych projektów wzbudził 
zainteresowanie obecnych i był poddany szczegółowej analizie. Spośród nich Rada wyselekcjonowała 12 najlepszych wniosków, 
które wzięły udział w specjalnym głosowaniu. Do plebiscytu zakwalifikowało się ośmiu obiecujących sportowców oraz dwie 
organizacje sportowe. W terminie 24 lipca – 14 sierpnia 2018 r. każdy użytkownik portalu STS.pl (głównego partnera i sponsora 
Fundacji) mógł oddać jeden głos na preferowany projekt za pośrednictwem dedykowanego panelu. Głosowanie cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowaniem i było szeroko opisywane w mediach ogólnopolskich. Najwięcej głosów – aż 41,1% - zdobyła 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej. Dodatkowo, Fundacja wsparciem objęła także trenującą strzelectwo sportowe 
Anetę Stankiewicz (16,6% głosów), Rafała Czupera trenującego tenis stołowy osób niepełnosprawnych (14,2% głosów) oraz 
lekkoatletkę Kamilę Przybyłę (10,3% głosów). 

Poniżej przedstawiono szczegóły udzielonego wsparcia nowym podopiecznym Fundacji. 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej: 
Celem Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej jest upowszechnienie dostępu do bezpłatnej i profesjonalnej edukacji 
piłkarskiej dzieci i młodzieży oraz trenerów piłki nożnej. W Akademii trenuje nieodpłatnie około 100 dzieci z rocznika 2009 - 
2013. Fundacja realizuje swoje cele w trzech głównych projektach:
1. Akademia Szansa – jest to inicjatywa, której głównym zadaniem jest tworzenie środowiska do profesjonalnej edukacji 
młodych pasjonatów piłki nożnej, wbrew ograniczeniom finansowym, infrastrukturalnym i społecznym. Uczestnictwo w 
Akademii nie jest obarczone kosztami finansowymi. Bycie członkiem Akademii Piłkarskiej „Szansa” wymaga płatności w innych 
walutach – sercu, pasji i zaangażowaniu.
2. Akademia Trenera – celem Akademii Trenera jest odciążenie z części kosztów osób związanych z młodzieżową piłką nożną, 
dzięki umożliwieniu bezpłatnej edukacji w różnych formach: warsztatów, szkoleń czy bezpłatnych staży trenerskich.
3. Akademia Rodzica – tylko odpowiednia współpraca i komunikacja na linii zawodnik – trener – rodzic pozwoli ukształtować 
młodego człowieka tak, aby czerpał radość z gry w piłkę nożną. Budowanie pewności siebie poprzez współpracę z innymi nie 
jest łatwe w świecie, który goni za jak najlepszym wynikiem. Akademia Rodzica jest projektem, który ma za zadanie wesprzeć 
opiekunów młodych adeptów piłki nożnej w ich codziennym trudzie za sprawą organizacji bezpłatnych warsztatów, szkoleń 
oraz praktycznych poradników.

Aneta Stankiewicz: 
Aneta trenuje strzelectwo od 10 lat. Strzela z karabinu pneumatycznego 4,5 kalibrowego na 10 metrów i karabinu sportowego 
5,6 kalibrowego na 50 metrów. Aneta jest zawodniczką Zawiszy Bydgoszcz i jest reprezentantką kadry Polski. Na swoim koncie 
posiada wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Zawodniczka zdobyła, m.in. drużynowo złoty medal na 
akademickich mistrzostwach świata w Kuala Lumpur w strzelectwie sportowym w konkurencji 3 x 20 w 2018 roku. Aneta jest 
również dwukrotną złotą medalistką mistrzostw Polski młodzieżowców z 2016 i 2017 roku. Z roku na rok poprawia swoje wyniki 
sportowe i zajmuje coraz wyższe lokaty na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Jej celem sportowym jest aktualnie 
uzyskanie miejsca olimpijskiego na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020.

Rafał Czuper:
Rafał Czuper to czołowy tenisista stołowy, paraolimpijczyk, medalista letnich igrzysk paraolimpijskich, multimedalista mistrzostw 
świata i Europy. Na swoim koncie posiada 24 medale imprez międzynarodowych. Rafał jest zawodnikiem klubu sportowego 
Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych Start Białystok. Jest klasyfikowany na drugiej pozycji w 
światowym rankingu IPTTC (Międzynarodowego Komitetu Tenisa Stołowego Niepełnosprawnych). Sportowiec jest członkiem 
kadry narodowej i paraolimpijskiej mężczyzn w Polsce w tenisie stołowym. 

Kamila Przybyła:
Kamila Przybyła to utalentowana lekkoatletka specjalizująca się w skoku o tyczce. Zawodniczka na swoim koncie ma wiele 
sukcesów na arenie międzynarodowej m.in. zdobyła wicemistrzostwo na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Lille w 2017 r. 
oraz zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy do lat 23 w Bydgoszczy w 2017 r. Kamila jest także rekordzistką Polski 
juniorek – zarówno w hali (z wynikiem 4,22 m), jak i na stadionie (4,30 m) – a także Wicemistrzynią Polski seniorek z 2016 r. i 
2017 r. i halową mistrzyni Polski z 2017 r. i 2018 r. Celem zawodniczki jest udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020 r.

Fundacja podjęła również szereg działań promocyjnych i marketingowych mających na celu zaznajomienie społeczeństwa z 
działalnością Fundacji oraz zdobycia jego zaufania. Marketing Fundacji jest ukierunkowany na budowanie wizerunku Fundacji 
jako organizacji społecznie odpowiedzialnej i użytecznej. Działalność Fundacji była szeroko komentowana w różnego rodzaju 
mediach takich jak prasa, prasa internetowa oraz radio. Fundacja obecna jest również w Internecie oraz podczas imprez 
sportowych, w tym na strojach swoich podopiecznych. Od 2016 roku w sposób ciągły funkcjonuje strona internetowa Fundacji 
Sport Twoją Szansą, mieszcząca się pod adresem internetowym www.sporttwojaszansa.pl. Strona internetowa Fundacji na 
bieżąco jest uzupełniana o aktualności z działalności Fundacji. Za pośrednictwem strony internetowej można również złożyć 
wniosek o udzielenie wsparcia oraz dokonać darowizny na rzecz Fundacji. Fundacja posiada również swój kanał na portalu 
YouTube, w którym publikowane są materiały filmowe z działań Fundacji oraz wywiady z podopiecznymi. Nadto, Fundacja 
prowadzi swój profil na stronie społecznościowej Facebook oraz Twitter. Działania Fundacji podejmowane na portalach 
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społecznościowych mają na celu nawiązanie kontaktu z osobami, organizacjami oraz potencjalnymi podopiecznymi, jak również 
mają na celu promocję i informowanie o działaniach podejmowanych przez Fundację. 
Fundacja stara się eksponować swoje materiały promocyjne takie jak bannery, stojaki reklamowe podczas wydarzeń, których 
organizację wsparła. Materiały Fundacji można było zobaczyć m.in. podczas wydarzeń takich jak: mecze Reprezentacji Polski w 
koszykówce i rugby na wózkach czy na meczach piłkarskich prowadzonych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki 
Nożnej. Nadto, w 2018 r. logotyp fundacji eksponowany był na koszulkach naszych podopiecznych, m.in. Julii Siepetowskiej, 
Pawła Juraszka, Kamila Popowskiego, Anety Stankiewicz czy Janusza Rokickiego. 

Fundacja Sport Twoją Szansą skupia ludzi różnych profesji pragnących wspomagać polski sport i wspierać sportowców w 
realizacji ich sportowych pasji. Struktura organizacyjna składa się z Zarządu, Rady Fundacji oraz Rady Honorowej Fundacji.

Zarząd:
Stanowi organ zarządzający Fundacją. Odpowiedzialny jest za wypełnianie celów statutowych, pozyskiwanie środków na 
spełnianie celów statutowych oraz ich prawidłowe wydatkowanie. Zarząd odpowiada również za realizowanie misji Fundacji 
Sport Twoją Szansą. Przygotowuje sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe, reprezentuje Fundację w 
kontaktach z administracją państwową oraz ze sponsorami i partnerami.

Prezes zarządu Fundacji - Mateusz Juroszek -– polski przedsiębiorca, Prezes Fundacji Sport Twoją Szansą oraz największej w 
Polsce firmy bukmacherskiej - STS. Ponadto wiceprezes zarządu ogólnopolskiego dewelopera ATAL, gdzie odpowiada za 
planowanie strategii rozwoju, zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz nadzór nad działaniami z zakresu 
marketingu i PR. Od najmłodszych lat interesował się sportem, a jednym z jego zasadniczych celów jest szeroko rozumiane 
wsparcie polskiego sportu od najwyższych ogólnopolskich szczebli aż po lokalne.

Organ nadzoru – Rada Fundacji
Rada Fundacji stanowi organ nadzoru nad prawidłową realizacją celów statutowych Fundacji. Członkowie Rady opiniują kierunki 
działania i rozwoju Fundacji, przyjmują sprawozdania z działalności, czuwają nad prawidłowym wydatkowaniem powierzonych 
Fundacji środków finansowych. W skład Rady Fundacji wchodzą Zdzisław Kostrubała, Mateusz Bromboszcz oraz Marcin 
Walczysko. 

Rada Honorowa Fundacji
Rada Honorowa Fundacji jest organem opiniodawczym, uprawnionym do głosu doradczego w zakresie realizacji celów i zadań 
Fundacji. Wpiera Fundację w opiniowaniu wniosków o pomoc skierowanych przez osoby fizyczne i organizacje.

Zbigniew Juroszek – polski przedsiębiorca z ponad 25-letnim doświadczeniem, prezes, założyciel i główny akcjonariusz 
działającej od 1990 roku grupy ATAL.

Michał Listkiewicz - polski sędzia piłkarski, działacz sportowy, były Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Działa aktywnie w 
środowisku międzynarodowym. Zasiadał w komisjach UEFA i FIFA. Obecnie jest szefem sędziów w Czechach oraz Delegatem 
UEFA.

Tomasz Smokowski - polski komentator i dziennikarz sportowy. W 2011 roku został dyrektorem redakcji sportowej Canal+ 
Polska. W grudniu 2014 został polskim ambasadorem gry FIFA Ultimate Team, promowanej przez firmę EA Sports.

Karol Klimczak - dr nauk ekonomicznych, Prezes Zarządu KKS Lech Poznań S.A., wykładowca akademicki. 

Monika Pyrek - jedna z najlepszych polskich lekkoatletek w historii tej dyscypliny, specjalizująca się w skoku o tyczce. Na swoim 
koncie ma dwa srebrne i jeden brązowy medal Mistrzostw Świata oraz dwa brązowe medale Halowych Mistrzostw Świata, a 
także srebro Mistrzostw Europy i dwa brązy Halowych Mistrzostw Europy. Monika Pyrek od ponad 10 lat działa na rzecz 
sportowców w organizacjach sportowych. Była członkiem komisji zawodniczej EAA i IAAF, a w latach 2009 - 2013 członkiem 
zarządu PKOL i przewodniczącą komisji zawodniczej PKOL. Do dziś pracuje w Komisji Zawodniczej PKOL i w Społecznej Radzie 
Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki. 

Piotr Koźmiński - dziennikarz sportowy. Relacjonował największe imprezy piłkarskie (Mistrzostwa Europy i Świata), konkursy 
skoków narciarskich, Mistrzostwa Świata w pływaniu, a także zawody Formuły 1. Od 2008 roku pracuje także dla UEFA, będąc 
korespondentem UEFA.com na Polskę. Obsługiwał finały EURO 2016 dla UEFA.

Grzegorz Tkaczyk - polski piłkarz ręczny, grający na pozycji środkowego lub lewego rozgrywającego, były reprezentant Polski i 
kapitan drużyny narodowej, uczestnik igrzysk olimpijskich i wicemistrz świata z 2007. Od 1 lipca 2011 zawodnik Vive Tauron 
Kielce. 

Bartłomiej Wojciech Bonk – polski sztangista. Olimpijczyk z Pekinu (2008) (w kategorii do 94 kg) i Londynu (2012) oraz Rio de 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

200

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Janeiro (2016) (w kategorii 105 kg). Brązowy medalista olimpijski z Londynu, mistrz Europy (2015). Brązowy medalista 
mistrzostw Świata Wrocław (2014). Multimedalista Mistrzostw Polski seniorów, jak i juniorów.

Tomasz Zimoch – dziennikarz i komentator sportowy. Przez lata związany z Polskim Radiem, komentował, m.in. mecze 
reprezentacji Polski w piłce nożne i rozgrywek ekstraklasy. Znany z żywiołowych relacji z imprez sportowych i bardzo 
emocjonalnego komentowania, w szczególności sukcesów polskich sportowców.  

Sebastian Mila – znany piłkarz występujący na pozycji pomocnika, 38 – krotny reprezentant kadry Polski, w której strzelił 8 
bramek. Mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław, mistrz Austrii z Austrią Wiedeń, a także zdobywca pucharu i superpucharu Polski 
oraz pucharu Austrii.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Nieprzerwalnie od 2016 r. fundacja wspiera 
Polski Związek Koszykówki oraz reprezentację 
Polski w koszykówce na wózkach. Fundacja 
Sport Twoją Szansą zapewniła koszykarzom 
wsparcie finansowe, które pomaga im w 
osiąganiu jak najlepszych wyników sportowych. 
Reprezentacja - dzięki wsparciu Fundacji - 
wywalczyła  awans do najważniejszej imprezy w 
2018 roku – Mistrzostw Świata, które odbyły się 
w Hamburgu w Niemczech. Reprezentacja Polski 
w klasyfikacji końcowej zajęła 6 miejsce. 

Fundacja wspiera Stowarzyszenie Sportu Osób 
Niepełnosprawnych, które od 2005 r. sprawuje 
opiekę nad reprezentacją Polski w rugby na 
wózkach. Kadra od lat klasyfikuje się na 
wysokich miejscach rankingowych na świecie i w 
Europie. Podczas mistrzostw świata, które w 
2018 r. odbyły się w Sydney w Australii 
reprezentacja Polski zajęła 9 miejsce. 

Fundacja wspiera wspiera młodych bokserów z
Tarnowskiej Szkółki Bokserskiej Global Boxing 
oraz młodych piłkarzy trenujących w Fundacji na 
Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej. Fundacja 
udzieliła także wsparcia rozgrywkom Edu 
Esports League - ogólnopolskim zawodom 
akademickim w League of Legends dla graczy 
reprezentujących uczelnie wyższe z całego kraju. 

Fundacja Sport Twoją Szansą obejmuje także 
patronatem młodych i obiecujących sportowców 
z różnych dyscyplin sportowych.

93.19.Z 7 558,70 zł

2 działalność charytatywnej

Fundacja wspiera niepełnosprawnych 
sportowców, którzy są. m.in. reprezentantami 
Integracyjnego Klubu Sportowego w Cieszynie, 
reprezentacji Polski w rugby oraz koszykówce na 
wózkach. Fundacja udziela także wsparcia 
indywidualnym osobom niepełnosprawnym, 
m.in. Januszowi Rokickiemu i Rafałowi Czuper. 
Fundacja pomaga ww. organizacjom i osobom 
poprzez dostarczanie sprzętu i odzieży 
sportowej, odżywek czy wyjazdów na turnieje i 
mistrzostwa. Dzięki wsparciu fundacji i 
prowadzonej przez nią działań charytatywnych 
sportowcy oaz organizacje mieli możliwość 
startu w krajowych i międzynarodowych 
zawodach.

88.10.Z 6 000,00 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) 117 637,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 113 988,30 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 687,08 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 961,99 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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 charytatywnej

Fundacja Sport Twoją Szansą w 2018 r. 
wystawiła na licytacje na portalu Allegro 
dwie koszulki piłkarskie z autografami 
zawodników Górnika Zabrze oraz Pogoni 
Szczecin. Każda z aukcji trwała 10 dni i była 
szeroko komunikowana i komentowana w 
mediach. W akcję charytatywną 
zaangażowały się także ww. kluby sportowe 
oraz dziennikarze sportowi. Środki zebrane 
w czasie licytacji zostały w całości 
wykorzystane na działalność statutową 
Fundacji oraz wsparcie jej podopiecznych - 
sportowców i organizacje sportowe.

88.10.Z 0,00 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 13 558,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 9



2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 100 429,60 zł

2.4. Z innych źródeł 3 649,07 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 13 558,70 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: 162 254,66 zł 13 558,70 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 155 278,36 zł 13 558,70 zł

1 Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przeznaczone na 
wsparcie podopiecznych Fundacji Sport Twoją Szansą poprzez zakup niezbędnej odzieży i sprzętu 
sportowego, odżywek czy sfinansowanie udziału w turniejach i mistrzostwach o randze krajowej i 
międzynarodowej. Wsparcie zostało udzielone zarówno osobom fizycznym, jak i organizacjom.

13 558,70 zł

1 Dla Julii Siepetowskiej 19,30 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

429,60 zł

100 000,00 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 -41 290,06 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

2 687,08 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 229,22 zł

60,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

16 677,16 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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1.1. 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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

Druk: NIW-CRSO 12



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 41 967,00 zł

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

41 967,00 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)

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
(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)  

3 497,25 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 41 967,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 778,09 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 40 188,91 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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

3 674,72 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Mateusz Juroszek Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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