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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 506688754

Nr faksu E-mail katarzyna.mikolajczyk@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

2014-03-13

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 :
(a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 
społeczeństwie ,
(b) promowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu polskiego, w 
szczególności rozwoju piłki nożnej,
(c) promowanie i rozwój zdrowego trybu życia i aktywności sportowej,
(d) udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom,
(e) udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym,
(f) promowanie młodych zawodników sportowych,
(g) promowanie klubów i organizacji sportowych,
(h) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
(i) organizowanie imprez sportowych i integracyjnych,
(j) praca na rzecz profesjonalizacji sportu,
(k) promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i 
samorządowej oraz podmiotów gospodarczych z organizacjami 
zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
(l) działalność charytatywna,
(m) 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:
(a) organizowanie i finansowanie konkursów, fundowanie nagród i 
stypendiów dla młodych sportowców,
(b) organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i 
rekreacyjnych oraz kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji kultury 
fizycznej i sportu oraz podejmowanie szerokich inicjatyw charytatywnych,
edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i 
rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form 
aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
(d) organizowanie i finansowanie niedochodowej działalności klubowej, 
kształceniowej,
(e) organizowanie i finansowanie niedochodowych konferencji, 
seminariów, szkoleń poświęconych problemom sportu w Polsce,
(f) współpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami 
sportowymi, społecznymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za 
granicą,
(g) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w 
zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej 
działalności Fundacji,
(h) 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 2019 r. Fundacja Sport Twoją Szansą podjęła następujące działania skierowane do osób fizycznych i prawnych:   

1. Integracyjny Klub Sportowy w Cieszynie:
Zawodnicy IKS Cieszyn dzięki pomocy Fundacji mogli w dniach 19 - 21.07.2019 r. wziąć udział w 47. Otwartych 
Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Polski WPA Grand Prix w Bydgoszczy. Uczestniczyła w nich 11 osobowa ekipa IKS Cieszyn. 
Już od pierwszego dnia Mistrzostw było wiadomo, że dla cieszyńskich sportowców będą to fenomenalne zawody. Jako pierwszy 
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worek z medalami otworzył Mirosław Madzia, zdobywając złoto w pchnięciu kulą (gr. F11-13). Dla zawodnika ze Skoczowa rzut 
dyskiem także nie stanowił problemu i wywalczył tu srebrny krążek. Z kolei podium rzutu dyskiem (gr. F55) należało do Kamila 
Fałek i Joachima Krężelok. Zawodnicy odpowiednio wywalczyli złoty i srebrny medal. Mateusz Czudek zdobył srebro w pchnięciu 
kulą (F35-38). Później po raz kolejny podium rzutu dyskiem okupowane było zawodnikami IKS Cieszyn - Rokicki Janusz wywalczył 
złoty, a Damian Kulig brązowy medal. Ci dwaj Panowie nie spoczęli jednak na laurach i w pchnięciu kulą wywalczyli odpowiednio 
mistrzostwo oraz wicemistrzostwo Polski. Katarzyna Słomka poszła za śladem swoich klubowych kolegów i zdobyła złoto w 
rzucie maczugą (gr. F32), a w pchnięciu kulą uplasowała się na 10. pozycji (F32-34). W ostatnim sukcesy osiągnęli oszczepnicy - 
Joachim Krężelok oraz Tomasz Wróbel zostali Mistrzami Polski w swoich grupach startowych (F55 i F56/57), a Damian Kulig 
zdobył brąz w tej konkurencji (gr. F56/57). Trochę mniej szczęścia miał Piotr Cieślik-w rzucie dyskiem, pchnięciu kulą oraz w 
rzucie oszczepem uplasował się kolejno na 4., 5. i 6. pozycji (gr. F32-34). O podium otarła się także Beata Świderska-Kaleta, 
zajmując 4 pozycję w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem (gr. F32-34). Najmłodszy sportowiec z IKS - Kacper Kudyba zajął bardzo 
dobre drugie miejsce w rzucie dyskiem (gr. F56). W klasyfikacji medalowej IKS Cieszyn zajął 3 miejsce, zgarniając w sumie 13 
medali (7 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe). Mistrzostwa Polski były wyjątkowe nie tylko dla podopiecznych trenerów (Zbigniewa 
Gryżboń, Marty Rokickiej oraz Jarosława Sobczyka), ale również dla polskiej lekkoatletyki osób z niepełnosprawnościami. 
Stadion im. Krześkowiaka gościł 500 zawodników z 35 krajów z całego świata. Były to pierwsze w historii międzynarodowe 
zmagania niepełnosprawnych lekkoatletów organizowane na tak dużą skalę w Polsce oraz sprawdzianem przed Mistrzostwami 
Europy, które miały odbyć się w Bydgoszczy. Celem Integracyjnego Klubu Sportowego jest pomoc ludziom po wypadkach, 
niepełnosprawnym oraz tym, którzy borykają się z różnymi problemami, przede wszystkim zdrowotnymi. 

2. Polski Związek Koszykówki - reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach:
Fundacja wspierała Polski Związek Koszykówki i reprezentację Polski w koszykówce na wózkach od 2016 r. W 2019 r. Fundacja 
zapewniła koszykarzom wsparcie finansowe, które pomogło im w osiąganiu jak najlepszych wyników. Reprezentacja - dzięki 
wsparciu Fundacji - zorganizowała w dniach 23 – 27 lipca 2019 r. w Hali Aqua - Zdrój w Wałbrzychu V Międzynarodowy Turniej 
Mężczyzn w koszykówce na wózkach o Puchar Prezydenta Wałbrzycha. O tytuł najlepszej drużyny walczyły reprezentacje: Polski, 
Holandii, Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Izraela. Kadra Biało - Czerwonych rozegrała w turnieju pięć spotkań, wygrywając aż 
cztery. Polacy pokonali Holandię, Kanadę, Izrael i Turcję, a jedyną porażkę zanotowali w starciu z aktualnymi mistrzami świata, 
Brytyjczykami 85:90. W turnieju zwyciężyła Wielka Brytania. Polacy zajęli drugie miejsce. W 2019 roku Polska była także 
organizatorem i gospodarzem mistrzostw Europy w koszykówce na wózkach, które odbyły się w dniach 30 sierpnia – 8 września 
2019 r. w Wałbrzychu i Świebodzicach. Po raz pierwszy w historii impreza tej rangi miała miejsce w Europie Środkowo-
Wschodniej. Polska – gospodarz imprezy – rywalizowała w grupie A z Wielką Brytanią, Włochami, Niemcami, Austrią i 
Szwajcarią. W grupie B zagrały zaś Hiszpania, Izrael, Rosja, Holandia, Turcja i Francja. Mistrzostwa – 30 sierpnia – otworzył 
Marcin Gortat, reprezentant Polski i czołowy gracz NBA. Mistrzem Europy została Wielka Brytania, która w finale pokonała 
Hiszpanię. Najniższy stopień podium przypadł Turcji. Polacy mistrzostwa zakończyli na 6 miejscu.

3. Janusz Rokicki:
Od sierpnia 2016 r. Janusz Rokicki jest podopiecznym Fundacji Sport Twoją Szansą. Fundacja wspomaga finansowo starty 
paraolimpijczyka w zawodach, udział w treningach oraz wspiera ogólny rozwój jego kariery sportowej. Ponadto, w trakcie 
sezonu dostarcza sportowcowi sprzęt potrzebny w codziennym treningu. Janusz Rokicki jest czterokrotnym uczestnikiem Igrzysk 
Paraolimpijskich, w których trzykrotnie zdobywał srebrny medal w pchnięciu kulą. W Pekinie z kolei znalazł się tuż za podium, na 
4 miejscu. Na swoim koncie ma także medale mistrzostw Polski, Europy i świata. W 2019 r. Janusz Rokicki zajął 5 miejsce w 
pchnięciu kulą na mistrzostwach świata w Dubaju, zajął 1 miejsce w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem podczas mistrzostw Polski w 
Bydgoszczy, wywalczył 1 miejsce w pchnięciu kulą podczas Grand Prix Polski, które odbywało się w Słubicach i Białymstoku. 

4. Kamil Popowski:
Utalentowany lekkoatleta pochodzi z Podlasia. Trenuje bobsleje oraz ćwiczy trójskok w KS Podlasie Białystok. Fundacja 
zapewniła zawodnikowi potrzebny sprzęt oraz wsparła go w realizacji jego ambitnych celów. Ponadto, sfinansowała odzież 
sportową, odżywki a także rehabilitację po odniesionej kontuzji. Pod koniec 2019 r. zawodnik ze względów sportowych 
zmuszony był zakończyć swoją karierę sportową. 

5. Paweł Juraszek:
Sportowiec przygodę z pływaniem rozpoczął w wieku 4 lat. Specjalizuje się na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Mimo 
młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Był 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 s. został nowym rekordem Polski. Fundacja 
zapewniła sportowcowi wsparcie w rozwoju kariery poprzez dofinansowanie przygotowań na krajowe i międzynarodowe 
zawody oraz zakup odzieży, odżywek i sprzętu sportowego. W dniach 4 – 8 grudnia 2019 r. w Glasgow Paweł wystąpił na 
mistrzostwach Europy w pływaniu. Pływak startował w dwóch kategoriach, drużynowej i indywidualnej. Paweł Juraszek w 
występie w sztafecie 4 x 50 metrów stylem dowolnym wywalczył srebrny medal. Drużyna osiągnęła czas 1:23,74 s., poprawiając 
tym samym dotychczasowy rekord Polski o 0,7 s. W swoim występie indywidualnym zawodnik podczas startu finałowego stylem 
dowolnym na 50 m. zajął w klasyfikacji końcowej czwarte miejsce z czasem 20,97 s. 

5. Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych - reprezentacja Polski w rugby na wózkach:
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Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych od 2005 roku 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 grą sportową dla osób z najcięższymi schorzeniami narządu ruchu, tj. z uszkodzeniami rdzenia 
kręgowego w odcinku szyjnym. Stowarzyszenie odpowiada i opiekuje się reprezentacją Polski a także prowadzi aktywizację 
społeczną oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych przez sport. W 2019 r. Fundacja Sport Twoją Szansą wsparła finansowo 
Stowarzyszenie, pomagając w organizacji turniejów i zakupie potrzebnej odzieży i sprzętu. W dniach 4 – 6 lipca 2019 r. na Arenie 
Ursynów w Warszawie odbył się międzynarodowy turniej w rugby na wózkach, organizowany przez Stowarzyszenie Sportu Osób 
Niepełnosprawnych. O tytuł najlepszej drużyny walczyły reprezentacje Polski, Brazylii, Francji, Danii, Szwecji, Rosji, Holandii i 
Niemiec, które podzielono na dwie grupy. Reprezentacja Polski znalazła się w grupie B rywalizując z Francją, Danią i Holandią. 
Polacy w turnieju zajęli 6 miejsce. Ponadto, dnia 7 sierpnia 2019 r. w duńskiej miejscowości Vejle reprezentacja Polski w rugby 
na wózkach rozpoczęła swój udział w mistrzostwach Europy w rugby. W turnieju uczestniczyło 8 najlepszych europejskich 
drużyn, które walczyły o tytuł oraz kwalifikacje na igrzyska paraolimpijskie w 2020 roku. Reprezentacja Polski w grupie B 
rywalizowała z Danią, Wielką Brytanią oraz Szwajcarią. Mistrzostwa Europy reprezentacja Polski skończyła na 8 miejscu, 
rozgrywając 5 meczów (4 przegrane i 1 wygrany).

6. Tarnowska Szkółka Bokserska Global Boxing:
Tarnowska Szkółka Bokserska 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. Szkółka 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 bokserskich w kraju. Fundacja Sport Twoją Szansą w 2019 r. 
dofinansowała Szkółce udział w zgrupowaniach i zawodach a także sfinansowała zakup niezbędnego sprzętu i odzieży. W 
rozgrywanych w Krakowie - w dniach 22-24 luty 2019 roku - Mistrzostwach Małopolski, zawodnicy Global Boxing Tarnów łącznie 
zdobyli 10 medali: 4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe. 

7. 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. Organizacja realizuje 
swoje cele w trzech głównych projektach:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
Fundacja Sport Twoją Szansą wsparła w 2019 roku Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej poprzez dofinansowanie 
wynajmu boisk treningowych oraz zakupie sprzętu i odzieży sportowej. 

8. Aneta Stankiewicz:
Aneta Stankiewicz trenuje strzelectwo sportowe. 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 reprezentantką kadry Polski. Na swoim 
koncie posiada wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej, m.in. jest dwukrotną złotą medalistką mistrzostw Polski 
młodzieżowców z 2016 i 2017 r. W 2019 r. Fundacja Sport Twoją Szansą wsparła rozwój kariery zawodniczki poprzez 
dofinansowanie udziału w zawodach oraz zakupie sprzętu i odzieży sportowej. W dniach 3 – 14 lipca 2019 r. w Neapolu odbyła 
się 30 edycja letniej Uniwersjady, w której Aneta Stankiewicz wraz z kadrą Polski zdobyła złoto w strzelaniu z karabinu 
pneumatycznego z 10 metrów. Dodatkowo, zawodniczka zajęła 4 miejsce w występie indywidualnym. Z kolei podczas występu w 
Pucharze Polski Aneta Stankiewicz zdobyła dwa złote medale oraz dwa brązowe. 
  
9. Rafał Czuper: 
Rafał Czuper to czołowy tenisista stołowy, paraolimpijczyk, medalista letnich igrzysk paraolimpijskich, multimedalista mistrzostw 
świata i Europy. Na swoim koncie posiada około 50 medali 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. W 2019 roku Fundacja dofinansowała udział zawodnika w treningach i zawodach, sfinansowała 
zakup sprzętu, odzieży oraz suplementów diety. Rafał Czuper podczas mistrzostw w szwedzkim Helsingborgu – które odbyły się 
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14-22 września 2019 r. - zdobył wicemistrzostwo Europy w klasie 2 i brązowy medal zespołowo w połączonych klasach 1-2. 
Dodatkowo, tenisista wywalczył złoto i srebro podczas Turnieju China Open 2019, który odbył się w Hangzhou w Chinach.

10. 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. W 2019 r. Fundacja Sport Twoją Szansą wsparła zawodniczkę poprzez 
dofinansowanie rehabilitacji po odniesionej kontuzji, zakupie sprzętu i odzieży. 

11. Joanna Mazur i Michał Stawicki wraz z Klubem Sportowym Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha z siedzibą w Krakowie:
Zawodnicy trenują lekkoatletykę i specjalizują się w biegach. Niewidoma lekkoatletka Joanna Mazur w zawodach startuje ze 
swoim przewodnikiem – Michałem Stawickim, byłym triathlonistą. W 2016 roku podczas mistrzostw Europy osób 
niepełnosprawnych we Włoszech sportowcy zdobyli złoty medal na dystansie 200 m oraz srebrny na 100 m. Rok później, na 
lekkoatletycznych mistrzostwach świata osób niepełnosprawnych w Londynie wywalczyli złoto w biegu na 1500 m, srebro za 
bieg na 800 m i brąz na dystansie 400 m. Zawodnicy mieli także okazję zaprezentować się na igrzyskach paraolimpijskich w Rio 
de Janeiro. Za swój dorobek Joanna i Michał zostali uhonorowani tytułem najlepszego polskiego sportowca niepełnosprawnego 
2017 r. W 2019 roku Fundacja Sport Twoją Szansą udzieliła wsparcia dwójce zawodników trenujących w Klubie Sportowym 
Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z siedzibą w Krakowie poprzez 
dofinansowanie w zakupie sprzętu i odzieży sportowej.

Fundacja za pośrednictwem swojej strony internetowej (www.sporttwojaszansa.pl) przyjmuje w sposób ciągły wnioski o 
wsparcie od osób fizycznych i organizacji szukających pomocy w rozwijaniu sportowej pasji. W 2019 r. 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 wyselekcjonowano 12 najlepszych wniosków, które wzięły udział w specjalnym głosowaniu. Do plebiscytu 
zakwalifikowało się 5 organizacji oraz 7 sportowców. W terminie 2 - 23 lipca 2019 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 – bo aż 
22,3% – wszystkich głosów zdobyła Akademia Leszka Blanika. Nieco mniej wskazań kibiców zebrała sekcja "Mikrusów" Klubu 
Hokejowego Polonia Bytom – 21,0% głosów. Organizacja charytatywna wsparła również Akademię Piłkarskie Perełki ( 10,3% 
głosów), Kamila Kuczyńskiego trenującego kolarstwo (8,9% głosów), lekkoatletkę Ewę Ochocką (8,7% głosów), lekkoatletkę 
Justynę Saganiak (7,4% głosów), tenisistkę stołową Karolinę Pęk (6,0% głosów) oraz trenującego rzut oszczepem Cypriana 
Mrzygłoda (5,2% głosów).

Poniżej przedstawiono szczegóły wsparcia ww. osobom i organizacjom (numeracja kolejno podopiecznych):
12. Akademia Leszka Blanika - Głównym celem Akademii jest wspieranie sportowców trenujących gimnastykę sportową. 
Akademia prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Jej założycielem jest 
Leszek Blanik – mistrz olimpijski, mistrz świata i Europy w gimnastyce sportowej. Trenerami w Akademii są wykwalifikowane 
osoby, od lat związane ze sportem i posiadające doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi. Fundacja Sport Twoją 
Szansą wesprze Akademię w zakupie sprzętu i odzieży sportowej. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 r. 

13. Sekcja "Mikrusów" Hokejowego Klubu Polonia Bytom - Polonia Bytom to klub o wieloletniej (sięgającej 1946 roku) tradycji w 
hokeju na lodzie. Celem i misją klubu jest popularyzacja hokeja i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na tafli 
lodowiska. Doświadczona kadra trenerów prowadzi bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Bytomia i okolic, które są okazją do 
zdobywania pierwszych doświadczeń związanych z tym sportem oraz okazją do pracy nad sportowym rozwojem. Sukcesy 
seniorskiej drużyny – sześciokrotnie zdobywała mistrzostwo Polski – są wzorem do naśladowania dla młodych zawodników, 
którzy mogą już pochwalić się licznymi sukcesami zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Fundacja Sport Twoją 
Szansą wesprze sekcję "Mikrusów" w zakupie sprzętu i odzieży sportowej. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 r.  

14. Akademia Piłkarskie Perełki - Głównym celem Akademii Piłkarskie Perełki jest poszerzanie pasji sportowych oraz 
zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieciom. Doświadczona kadra trenerska zapewnia młodym zawodnikom 
kompleksowe treningi oraz zajęcia sportowe, które mają na celu zaszczepienie w dzieciach miłości do sportu, przede wszystkim 
piłki nożnej. Akademia współpracuje także z sportowym psychologiem i dietetykiem budując tym samym od najmłodszych lat 
większe zrozumienie dla potrzeb młodych sportowców i świadomość żywieniową dzieci a także ich rodziców. Cała kadra 
Akademii Piłkarskiej Perełki dokłada wszelkich starań aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do sportowego rozwoju. 
Fundacja Sport Twoją Szansą wesprze organizację w zakupie sprzętu i odzieży sportowej oraz dofinansuje udział w turniejach. 
Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 r. 

15. Kamil Kuczyński - Kamil to 34-letni zawodnik uprawiający kolarstwo torowe i tandemowe. Sportowiec może się poszczycić 
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wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej. Kamil jest multimedalistą mistrzostw Polski, trzykrotnie 
reprezentował nasz kraj podczas Igrzysk Olimpijskich - w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro. Zawodnik jest mistrzem Europy z 
2005 i 2016 r., wicemistrzem Europy z 2012 i 2016 r. oraz brązowym medalistą z 2011 r.  i zwycięzcą Pucharu Świata w 2016 r. Po 
zakończeniu kariery reprezentacyjnej Kamil zdecydował się na przejście do tandemowej kadry paraolimpijskiej i w 2019 r. zdobył 
brąz podczas paraolimpijskich mistrzostw świata. Obecnie, wraz z niedowidzącym partnerem sportowym, przygotowuje się do 
walki o kwalifikacje na igrzyska paraolimpijskie w Tokio oraz pomaga w treningach paraolimpijskiej drużynie kobiecego 
tandemu. Fundacja Sport Twoją Szansą wesprze zawodnika w zakupie sprzętu sportowego w postaci roweru tandemowego. 
Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 r. 

16. Ewa Ochocka - zawodniczka specjalizuje się w biegach sprinterskich i płotkarskich. Swoją karierę sportową zaczynała w 
wieku 12 lat. Zawodniczka może pochwalić się wieloma sukcesami. Ewa w swoim dorobku ma 12 medali mistrzostw Polski. W 
2014 r. zdobyła brązowy medal halowych mistrzostw Polski juniorek na 60 m przez płotki, w 2015 r. wywalczyła złoto halowych 
mistrzostw kraju juniorek w tej samej konkurencji oraz brązowy medal na 60 m oraz mistrzostwo Polski juniorek na 100 m przez 
płotki. W 2016 r. została halową wicemistrzynią Polski, a także brązową medalistką mistrzostw Polski w sztafecie 4×100 m. Zajęła 
także 4. miejsce w sztafecie 4x100 m podczas młodzieżowych mistrzostw Europy, które odbyły się w 2017 r. w Bydgoszczy oraz 9. 
miejsce na mistrzostwach świata juniorów młodszych w 2013 r. w Doniecku. Jej celem są starty i medale na kolejnych imprezach 
krajowych i międzynarodowych. Fundacja Sport Twoją Szansą wesprze zawodniczkę w zakupie odzieży i sprzętu sportowego 
oraz dofinansuje jej treningi indywidualne. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 r. 

17. Justyna Saganiak - zawodniczka specjalizuje się w biegach przez płotki. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów na arenie 
krajowej i międzynarodowej. Justyna zajęła 5. miejsce na mistrzostwach świata sztafet w Jokohamie w 2019 r. w sztafecie 
mieszanej 4x400 metrów. Wystąpiła także w półfinale mistrzostw Europy w Berlinie w 2018 r. na dystansie 400 metrów przez 
płotki. Zawodniczka jest również wicemistrzynią Polski z 2018 r. w biegu na 400 m  Jej celem są starty i medale na kolejnych 
imprezach krajowych i międzynarodowych, w szczególności na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Fundacja Sport Twoją Szansą 
wesprze zawodniczkę w zakupie odzieży i sprzętu sportowego oraz dofinansuje jej treningi indywidualne i udział w 
zgrupowaniach. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 r. 

18. Karolina Pęk - zawodniczka trenuje tenis stołowy osób niepełnosprawnych. Karolina rozpoczęła treningi w wieku 9 lat i może 
się pochwalić wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej. Karolina jest złotą medalistką paraolimpijską w 
drużynie oraz brązową w singlu z Rio de Janeiro. Zawodniczka zdobyła także brązowy medal w występie drużynowym na 
igrzyskach w Londynie. Jest multimedalistką mistrzostw Polski oraz reprezentantką naszego kraju. Na swoim koncie posiada 
także medale mistrzostw Europy. Rywalizuje również w zawodach z osobami pełnosprawnymi. Jej celem jest medal na 
igrzyskach w Tokio i kolejne medale na turniejach. Fundacja Sport Twoją Szansą wesprze zawodniczkę w zakupie odzieży i 
sprzętu sportowego oraz dofinansuje jej treningi indywidualne i udział w zgrupowaniach. Umowa została zawarta do 31 grudnia 
2020 r. 

19. Cyprian Mrzygłód - lekkoatleta specjalizuje się w rzucie oszczepem. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów na arenie 
krajowej i międzynarodowej. Na mistrzostwach Europy juniorów w 2017 r. w Grosseto zajął pierwsze miejsce, zaś na 
mistrzostwach Europy w Berlinie w 2018 r. uplasował się na dziewiątym miejscu. Jest także wicemistrzem Polski seniorów z 2018
 r. Cyprian ustanowił rekord Polski juniorów (80,52 m) oraz juniorów młodszych (81,50 m). Został ogłoszony odkryciem roku 
2017 przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Jego celem są medale na kolejnych imprezach międzynarodowych i start na 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Fundacja Sport Twoją Szansą wesprze zawodnika w zakupie odzieży i sprzętu sportowego. 
Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 r.

Fundacja w 2019 r. rozpoczęła także ogólnopolską akcję "Kibicuj z nami", w ramach której organizowała wyjazdy dzieci na 
wydarzenia sportowe. Wyjścia skierowane były do dzieci z klubów i akademii sportowych, a także przebywających w 
placówkach opiekuńczych i oświatowych, ośrodkach pomocy i domach dziecka. W ramach akcji „Kibicuj z nami” – poza biletami 
dla dzieci i ich opiekunów – fundacja zapewniła także transport na stadion oraz posiłki. W 2019 r. zorganizowano 7  takich wyjść:
1. Fundacja zaprosiła 50 dzieci z Cieszyńskiego Klubu Sportowego Piast na mecz 34 kolejki LOTTO Ekstraklasy. Młodzi kibice, 
wraz z opiekunami, pojechali na mecz Górnik Zabrze – Wisła Kraków, który został rozegrany 3 maja 2019 r. na stadionie im. 
Ernesta Pohla w Zabrzu.

2. Wychowankowie domów dziecka z Tanowa i Polic (prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach) 
obejrzeli na żywo spotkanie w ramach 36. kolejki LOTTO Ekstraklasy. Fundacja Sport Twoją Szansą zaprosiła 42 dzieci, wraz z 
opiekunami, na mecz Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, który został rozegrany 15 maja 2019 r. na stadionie im. Floriana Krygiera w 
Szczecinie.

3. Fundacja zaprosiła 33 wychowanków szkółki bokserskiej Global Boxing Tarnów na mecz 37. kolejki LOTTO Ekstraklasy, który 
został rozegrany 21 maja 2019 r. Dzieci, wraz z opiekunami, zobaczyli na żywo z trybun krakowskiego stadionu spotkanie 
Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin.

4. Wychowankowie Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej pojechali na mecz Polska – Austria w ramach eliminacji 
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mistrzostw Europy rozgrywany 9 września 2019 r. Fundacja Sport Twoją Szansą zaprosiła 25 dzieci, wraz z opiekunami, do 
kibicowania reprezentacji Polski na żywo z trybun PGE Narodowego.

5. Wychowankowie Akademii Piłkarskie Perełki z Wierzchoniowa obejrzeli na żywo spotkanie w ramach 8. kolejki Ekstraklasy. 
Fundacja Sport zaprosiła 50 dzieci, wraz z opiekunami, na mecz Korona Kielce – Wisła Kraków rozgrywany 14 września 2019 r. na 
kieleckim stadionie.

6. Członkowie Uczniowskiego Piłkarskiego Klubu Sportowego Poncio 2010 Lidzbark obejrzeli na żywo spotkanie w ramach 11. 
kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Fundacja zaprosiła 58 podopiecznych UPKS, wraz z opiekunami, na mecz Lech Poznań – 
Wisła Kraków, który został rozegrany  5 października 2019 r. na stadionie miejskim w Poznaniu.

7. Wychowankowie Akademii Piłkarskiej Niechanowo obejrzeli na żywo spotkanie w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. 
Fundacja zaprosiła 40 dzieci, wraz z ich opiekunami, na mecz Lech Poznań – Piast Gliwice rozgrywany 22 listopada 2019 r. na 
poznańskim stadionie.

Ponadto, Fundacja Sport Twoją Szansą w 2019 r. wystawiła na aukcję koszulki meczowe klubów piłkarskich z autografami 
zawodników. Do wylicytowania była koszulka Górnika Zabrze, Lecha Poznań oraz Jagiellonii Białystok. Licytacje cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem kibiców. Środki z aukcji zostały przeznaczone na wsparcie podopiecznych Fundacji. 

W 2019 r. Fundacja Sport Twoją Szansą wsparła także (w formie darowizny) następujące organizacje sportowe:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Przemyślu - Fundacja przekazała organizacji sześć piłek do gry w piłkę 
nożną jako nagrody dla drużyn w organizowanym turnieju piłki nożnej, który odbył się 14 września 2019 r. na stadionie 
sportowym "Juvenia" w Przemyślu.

2. Stowarzyszenie Sportowy Bohater - Fundacja przekazała organizacji jedną piłkę nożną z autografem piłkarza Michaela 
Ballacka. Przekazana piłka została wystawiona na aukcję w ramach ogólnopolskiej akcji "Wykopmy Raka".

3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej - Fundacja Sport Twoją Szansą przekazała organizacji sześć piłek do gry w 
piłkę nożną, które zostały przeznaczone jako nagrody dla drużyn w turnieju dziecięcym "Szansa CUP", rozgrywanym w dniach 7 - 
14 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu.

4. Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg - Fundacja przekazała organizacji stół do tenisa stołowego dla osób 
niepełnosprawnych. Stół został przeznaczony na organizację zajęć Integracyjnego Klubu Sportowego, na które uczęszczają osoby 
z niepełnosprawnością ruchową. 

5. UKS Szczypiorniak Lesznowola - Fundacja przekazała organizacji dwie pary butów sportowych, które przekazano dwóm 
zawodnikom występującym w klubie w celu rozwijania ich kariery sportowej.

Fundacja podjęła 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, m.in. Ewy Ochockiej, Akademii Piłkarskie Perełki, Janusza Rokickiego, Pawła Juraszka. Od 2016 r. 
w sposób ciągły funkcjonuje strona internetowa Fundacji mieszcząca się pod adresem www.sporttwojaszansa.pl, która na 
bieżąco jest uzupełniana o informacje dotyczące bieżącej działalności organizacji. Za pośrednictwem strony internetowej można 
również złożyć wniosek o udzielenie wsparcia oraz dokonać wpłaty darowizny. Fundacja Sport Twoją Szansą posiada swoje 
kanały w mediach społecznościowych na portalach Facebook, Twitter, Youtube, które są na bieżąco prowadzone i aktualizowane 
o nowe informacje. Działania organizacji na portalach społecznościowych mają przede wszystkim na celu promować i 
informować o działaniach podejmowanych przez Fundację. Dodatkowo, służą do nawiązywania kontaktu z innymi osobami i 
organizacjami a także potencjalnymi podopiecznymi. Organizacja stara się eksponować swoje materiały promocyjne, m.in. 
bannery, stojaki reklamowe, roll upy podczas wydarzeń sportowych, którym patronuje. Materiały Fundacji można było zobaczyć, 
m.in. na turnieju piłkarskim organizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej czy podczas meczów sekcji 
"Mikrusów" Hokejowej Polonii Bytom.  

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

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 
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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. Wspiera Fundację w opiniowaniu wniosków o pomoc skierowanych przez osoby fizyczne i organizacje.

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

b) Michał Listkiewicz - były 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.

c) 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.

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

e) 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. 

f) 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.

g) 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. 

h) Bartłomiej Wojciech Bonk – polski sztangista. Olimpijczyk z Pekinu (2008) (w kategorii do 94 kg) i Londynu (2012) oraz Rio de 
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.

i) 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.  

j) 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.
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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)

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

350

17

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-14 9



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

Fundacja Sport Twoją Szansą prowadzi działania 
na rzecz rozwoju polskiego sportu. Wspiera 
talenty sportowe, zapewniając im pomoc 
materialną oraz merytoryczną. Motywuje do 
działania i pomaga w urządzeniu odpowiedniego 
zaplecza treningowego. Zamienia umiejętności i 
determinacje 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.

W 2019 r. Fundacja wsparła finansowo i 
rzeczowo wiele organizacji sportowych oraz 
potrzebujących sportowców. Udzielono 
wsparcia, m.in. reprezentacji Polski w 
koszykówce na wózkach, reprezentacji Polski w 
rugby na wózkach, Integracyjnemu Klubowi 
Sportowemu w Cieszynie, Januszowi 
Rokickiemu, Kamilowi Popowskiemu, Pawłowi 
Juraszkowi, Tarnowskiej Szkółce Bokserskiej 
Global Boxing Tarnów, Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej, Anecie 
Stankiewicz, Rafałowi Czuperowi, Kamili 
Przybyle, Joannie Mazur i Michałowi 
Stawickiemu wraz z Klubem Sportowym AZS 
Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha, Akademii Leszka Blanika, 
Sekcji "Mikrusów" Hokejowej Polonii Bytom, 
Ewie Ochockiej.

93.19.Z 4 000,00 zł
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2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Fundacja Sport Twoją Szansą udziela wsparcia 
klubom i organizacjom sportowym, w których 
trenują dzieci i młodzież. W 2019 r. fundacja 
swoje wsparcie skierowała, m.in. do:

1. Tarnowska Szkółka Bokserska Global Boxing - 
zajmuje się organizowaniem treningów i zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży z Tarnowa i 
okolic.  Prowadzi także zajęcia dla szkolnych grup 
zorganizowanych oraz w czasie wolnym od zajęć 
(np. ferii zimowych). 

2. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiej Piłki 
Nożnej - celem organizacji jest upowszechnienie 
dostępu do bezpłatnej i profesjonalnej edukacji 
piłkarskiej dzieci i młodzieży oraz trenerów piłki 
nożnej. W Akademii trenuje nieodpłatnie około 
100 dzieci. 

3. Akademia Leszka Blanika - głównym celem 
Akademii jest wspieranie sportowców 
trenujących gimnastykę sportową. Akademia 
prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, 
skierowane do dzieci, młodzieży a także osób 
dorosłych.

4.  Sekcja "Mikrusów" Hokejowego Klubu 
Polonia Bytom - celem i misją jest popularyzacja 
wśród dzieci i młodzieży hokeja i zachęcanie do 
aktywnego spędzania czasu wolnego na tafli 
lodowiska.

5. Fundacja w 2019 r. rozpoczęła także 
ogólnopolską akcję "Kibicuj z nami", w ramach 
której organizowała wyjazdy dzieci na 
wydarzenia sportowe. Wyjścia skierowane były 
do dzieci z klubów i akademii sportowych, a 
także przebywających w placówkach 
opiekuńczych i oświatowych, ośrodkach pomocy 
i domach dziecka.

85.51.Z 2 000,00 zł
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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

3 działalność charytatywnej

Fundacja Sport Twoją Szansą w 2019 r. wystawiła 
na aukcję koszulki meczowe klubów piłkarskich z 
autografami zawodników. Do wylicytowania była 
koszulka Górnika Zabrze, Lecha Poznań oraz 
Jagiellonii Białystok. Środki z aukcji zostały 
przeznaczone na wsparcie podopiecznych 
Fundacji Sport Twoją Szansą. 

W 2019 r. Fundacja Sport Twoją Szansą wsparła 
także (w formie darowizny) następujące 
organizacje sportowe:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Okręgowy w Przemyślu - Fundacja przekazała 
organizacji sześć piłek do gry w piłkę nożną jako 
nagrody dla drużyn w organizowanym turnieju 
piłki nożnej, który odbył się 14 września 2019 r. 
na stadionie sportowym "Juvenia" w Przemyślu.

2. Stowarzyszenie Sportowy Bohater - Fundacja 
przekazała organizacji jedną piłkę nożną z 
autografem piłkarza Michaela Ballacka. 
Przekazana piłka została wystawiona na aukcję w 
ramach ogólnopolskiej akcji "Wykopmy Raka".

3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki 
Nożnej - Fundacja Sport Twoją Szansą przekazała 
organizacji sześć piłek do gry w piłkę nożną, 
które zostały przeznaczone jako nagrody dla 
drużyn w turnieju dziecięcym "Szansa CUP", 
rozgrywanym w dniach 7 - 14 kwietnia 2019 r. 
we Wrocławiu.

4. Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg - 
Fundacja przekazała organizacji stół do tenisa 
stołowego dla osób niepełnosprawnych. 

5. UKS Szczypiorniak Lesznowola - przekazano 
dwie pary butów sportowych.

88.10.Z 540,60 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja Sport Twoją Szansą w 2019 r. 
wspierała rzeczowo i finansowo karierę 
sportową osób niepełnosprawnych. 
Fundacja udzieliła wsparcia następującym 
organizacjom i sportowcom, m.in.:

1. Polski Związek Koszykówki (reprezentacja 
Polski w koszykówce na wózkach) - fundacja 
wspierała reprezentację nieprzerwanie od 
2016. 

2. Stowarzyszenie Sportu Osób 
Niepełnosprawnych (reprezentacja Polski w 
rugby na wózkach) - rugby na wózkach jest 
najprężniej rozwijającą się w Polsce grą 
sportową dla osób z najcięższymi 
schorzeniami narządu ruchu, tj. z 
uszkodzeniami rdzenia kręgowego w 
odcinku szyjnym.

3. Integracyjny Klub Sportowy z Cieszyna - 
celem IKS Cieszyn jest pomoc ludziom po 
wypadkach, niepełnosprawnym oraz tym, 
którzy borykają się z różnymi problemami.

4. Janusz Rokicki - sportowiec jest 
czterokrotnym uczestnikiem Igrzysk 
Paraolimpijskich, w których trzykrotnie 
zdobywał srebrny medal w pchnięciu kulą. 
Fundacja wspiera zawodnika od sierpnia 
2016 r. 

5. Rafał Czuper - jest czołowym tenisistą 
stołowym, paraolimpijczykiem, medalistą 
letnich igrzysk paraolimpijskich, 
multimedalistą mistrzostw świata i Europy. 

6. Karolina Pęk - zawodniczka trenuje tenis 
stołowy osób niepełnosprawnych. Na 
swoim koncie posiada wiele medali 
mistrzostw Polski. Jest złotą medalistką 
paraolimpijską w drużynie oraz brązową w 
singlu z Rio de Janeiro.

7. Joanna Mazur i Michał Stawicki- trenują 
lekkoatletykę.

88.10.Z 1 000,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-14 13



7 540,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 121 628,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 118 514,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 781,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 333,50 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 110 973,60 zł

2.4. Z innych źródeł 3 114,50 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

6 178,60 zł

104 795,00 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 -103 650,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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 7 540,60 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: 229 357,52 zł 7 540,60 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

222 164,63 zł 6 540,60 zł

2 781,00 zł 1 000,00 zł

0,00 zł

154,70 zł

4 257,19 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

10 313,10 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

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

13 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)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 51 489,20 zł

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

51 489,20 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)  

330,06 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

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 51 489,20 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 031,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 49 458,20 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

Katarzyna Mikołajczyk Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-14
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