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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-05

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 782995126

Nr faksu E-mail emilia.pyrz@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

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Fundacja Sport Twoją Szansą została założona 13 marca 2014 roku. Powołano ją w celu wspierania talentów oraz 
organizacji sportowych poprzez szeroko rozumianą pomoc - od merytorycznej po finansową. Fundacja Sport Twoją 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Szansą wspiera sportowców z całego kraju. Prowadzi działania na rzecz rozwoju polskiego sportu, motywuje do 
działania i pomaga w urządzaniu odpowiedniego zaplecza treningowego. Zamienia umiejętności i determinację w 
realne sukcesy. Fundacja Sport Twoją Szansą stawia sobie za cel wspomaganie różnego rodzaju inicjatyw 
związanych z rozwojem polskiego sportu. Swoje wsparcie kieruje zarówno do osób indywidualnych, jak i prawnych, 
bez względu na to, 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 2021 roku Fundacja podjęła następujące działania:
1. 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. 
Akademia w swojej ofercie ma zajęcia z gimnastyki sportowej, artystycznej, obozy i półkolonie, warsztaty z 
elementów gimnastycznych. Jej założycielem jest 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. W 2021 roku Fundacja Sport Twoją Szansą wsparła organizację w jej dalszym 
funkcjonowaniu i realizacji celów statutowych. 

2. 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. 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, mimo ograniczeń finansowych, infrastrukturalnych i społecznych. 
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 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 2021 roku Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej poprzez dofinansowanie wynajmu boisk 
treningowych.

3. Ewa Ochocka - zawodniczka specjalizująca 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 roku zdobyła brązowy medal halowych mistrzostw Polski juniorek na 60 m przez 
płotki, w 2015 roku wywalczyła złoto halowych mistrzostw kraju juniorek w tej samej konkurencji oraz brązowy medal 
na 60 m i mistrzostwo Polski juniorek na 100 m przez płotki. W 2016 roku została halową wicemistrzynią Polski, a 
także brązową medalistką mistrzostw Polski w sztafecie 4x100 metrów. Zajęła także 4. miejsce w sztafecie 4x100 m 
podczas młodzieżowych mistrzostw Europy, które odbyły się w 2017 roku w Bydgoszczy oraz 9. miejsce na 
mistrzostwach świata juniorów młodszych w 2013 roku w Doniecku. W 2020 roku zawodniczka - oprócz treningów 
oraz startów w zawodach - zaangażowała się w realizację nowej inicjatywy. Mianowicie zajęła się tworzeniem 
spersonalizowanych planów treningowych oraz planów dietetycznych. W 2021 roku Fundacja Sport Twoją Szansą 
wsparła zawodniczkę, m.in. w zakupie odzieży, sprzętu sportowego oraz badań czy usług fizjoterapeutycznych.

Ponadto Fundacja Sport Twoją Szansą w 2021 roku przeprowadziła trzy licytacje koszulek Lecha Poznań, w których 
piłkarze klubu zagrali w eliminacjach Ligi Europy UEFA oraz dwie licytacje koszulek Pogoni Szczecin, w których 
piłkarze wystąpili w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Licytacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Środki z aukcji koszulek Lecha Poznań zostały przekazane na rzecz trzech osób/organizacji: Konrada Ostajewskiego 
(młodego piłkarza, który zmaga się z poważną kontuzją i chce jak najszybciej wrócić do uprawiania sportu; środki 
zostały przeznaczone na rehabilitację), CukierAsów (stowarzyszenie zrzeszające dzieci chore na cukrzycę typu 1, 
ich rodziców i opiekunów. Ich głównym celem jest udowadnianie, że cukrzyca nie musi być barierą dla sportowych 
marzeń dzieci. Działalność CukierAsów skupia się przede wszystkim wokół piłki nożnej, a ich flagowym projektem są 
Halowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą – Czerwona Kartka dla Cukrzycy. Dzięki 
akcji CukierAsy mogły pojechać na obóz sportowy), Błażeja Waśkowiaka (trenera piłki nożnej zmagającego się z 
nowotworem; środki zostały przeznaczone na leczenie i rehabilitację). Środki z licytacji koszulek Pogoni Szczecin 
zostały przeznaczone dla drużyny Goalball Szczecin (goalball to sport osób niewidomych i niedowidzących; środki 
zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz odżywek, które pomogły na funkcjonowanie drużyny)  oraz 
dla Adriana Nowakowskiego (kibica z niepełnosprawnością, który środki przeznaczył na zakup nowego wózka 
inwalidzkiego).
 
W 2021 roku Fundacja Sport Twoją Szansą wspólnie z firmą STS przeprowadziła dla pracowników firmy STS 
aktywację z okazji mistrzostw Europy w piłce nożnej. Dzięki zaangażowaniu pracowników udało się zebrać 6 500 zł 
na cel charytatywny. Został on wybrany w głosowaniu przez pracowników i kwota trafiła do Oddziału Regionalnego 
Olimpiad Specjalnych Polska - Śląsk. 
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Oprócz tego fundacja przekazała również darowiznę dla Wojciecha Onsorge - piłkarza Lecha Poznań, który 
zachorował złośliwy nowotwór mózgu. Środki zostały przekazane na leczenie zawodnika.

 
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 
organizacji jako podmiotu społecznie odpowiedzialnej i użytecznej. Działania promocyjne fundacji prowadzone są 
przede wszystkim w internecie. Od 2016 roku w sposób ciągły funkcjonuje strona internetowa fundacji, która znajduje 
się pod adresem www.sporttwojaszansa.pl, która na bieżąco jest uzupełniana o informacje dotyczące działalności 
organizacji. Fundacja Sport Twoją Szansą posiada także swoje kanały w mediach społecznościowych na portalach 
Facebook oraz Twitter, którą aktualizowane o nowe informacje. Działania organizacji na portalach 
społecznościowych mają na celu przede wszystkim promować i informować o działaniach podejmowanych przez 
fundację. Dodatkowo służą do nawiązywania kontaktu z innymi osobami i organizacjami, a także potencjalnymi 
podopiecznymi. 
Fundacja 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. Przygotowuje sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe, reprezentuje fundację w 
kontaktach z administracją państwową oraz z 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 kluczowych 
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 raz Marcin Walczysko. 

RADA HONOROWA FUNDACJI
Rada honorowa 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, prezes, założyciel i główny akcjonariusz działającej od 1990 roku grupy 
ATAL

b) Michał Listkiewicz - były polski sędzia piłkarski, działacz sportowy, były prezes PZPN. Działa aktywnie w 
środowisku międzynarodowym. Zasiadał w komisjach UEFA i FIFA. 

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

d) Karol Klimczak - doktor nauk ekonomicznych, prezes zarządu Lecha Poznań, wykładowca akademicki

e) Monika Pyrek - jedna z najlepszych polskich lekkoatletek, 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 dekady działa na 
rzecz sportowców w organizacjach sportowych. Była członkinią komisji zawodniczej EAA i World Athletics, a w latach 
2009-2013 członkinią zarządu PKOl i przewodniczącą komisji zawodniczej PKOl.

f) Piotr Koźmiński - dziennikarz sportowy. Relacjonował największe imprezy piłkarskie (mistrzostwa Europy i świata), 
konkursy skoków narciarskich, mistrzostw 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 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 
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 nożnej i rozgrywek ekstraklasy. Znany z żywiołowych relacji i emocjonalnego 
komentowania. 

j) Sebastian Mila - znany piłkarz występujący na pozycji pomocnika, 38-krotny reprezentant 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.

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

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

5
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

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 zapleczna treningowego. 
Zamienia umiejętności i determinację w realne sukcesy. 
Fundacja Sport Twoją Szansą stawia sobie za cel 
wspomaganie różnego rodzaju inicjatyw związanych z 
rozwojem polskiego sportu. Swoje wsparcie kieruje 
zarówno do osób indywidualnych, jak i prawnych, bez 
względu na to, 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 
2021 roku fundacja wsparła finansowo, m.in. Akademię 
Leszka Blanika, Fundację Na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki 
Nożnej, Ewę Ochocką, Konrada Ostajewskiego, 
CukierAsy, Błażeja Waśkowiaka, Goalball Szczecin, 
Adriana Nowakowskiego, Wojciecha Onsorge.

3 000,00 zł

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 2021 roku fundacja przekazała swoje 
wsparcie m.in. Fundacji Na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki 
Nożnej - celem organizacji jest upowszechnienie 
dostępu do bezpłatnej i profesjonalnej edukacji 
piłkarskiej dzieci i młodzieży, a także trenerów piłki 
nożnej, Akademii Leszka Blanika - głównym celem 
akademii jest wspieranie sportowców trenujących 
gimnastykę sportową; akademia prowadzi zajęcia 
indywidualne i grupowe skierowane do dzieci i 
młodzieży, Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci 
z Cukrzycą "CukierAsy" - ich głównym celem jest 
udowadnianie, że cukrzyca nie musi być barierą dla 
sportowych marzeń dzieci; działalność CukierAsów 
skupia się przede wszystkim wokół piłki nożnej, a ich 
flagowym projektem są Halowe Mistrzostwa Polski w 
Piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą – Czerwona 
Kartka dla Cukrzycy.

1 994,20 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 58 714,07 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 58 714,07 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

3 działalność charytatywnej W 2021 roku Fundacja Sport Twoją Szansą 
przeprowadziła trzy licytacje koszulek Lecha Poznań, w 
których piłkarze klubu zagrali w eliminacjach Ligi Europy 
UEFA oraz dwie licytacje koszulek Pogoni Szczecin, w 
których piłkarze wystąpili w eliminacjach Ligi 
Konferencji UEFA. Ostajewskiego (młodego piłkarza, 
który zmaga się z poważną kontuzją i chce jak 
najszybciej wrócić do uprawiania sportu; środki zostały 
przeznaczone na rehabilitację), CukierAsów 
(stowarzyszenie zrzeszające dzieci chore na cukrzycę 
typu 1, ich rodziców i opiekunów. Ich głównym celem 
jest udowadnianie, że cukrzyca nie musi być barierą dla 
sportowych marzeń dzieci. Działalność CukierAsów 
skupia się przede wszystkim wokół piłki nożnej, a ich 
flagowym projektem są Halowe Mistrzostwa Polski w 
Piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą – Czerwona 
Kartka dla Cukrzycy. Dzięki akcji CukierAsy mogły 
pojechać na obóz sportowy), Błażeja Waśkowiaka 
(trenera piłki nożnej zmagającego się z nowotworem; 
środki zostały przeznaczone na leczenie i rehabilitację). 
Środki z licytacji koszulek Pogoni Szczecin zostały 
przeznaczone dla drużyny Goalball Szczecin (goalball to 
sport osób niewidomych i niedowidzących; środki 
zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz 
odżywek, które pomogły na funkcjonowanie drużyny)  
oraz dla Adriana Nowakowskiego (kibica z 
niepełnosprawnością, który środki przeznaczył na zakup 
nowego wózka).

1 000,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 52 719,87 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 994,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5 994,20 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

84 061,23 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 755,50 zł

0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 88 816,73 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -30 102,66 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

4 856,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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.

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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

2 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 450,54 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 450,54 zł

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

102,10 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 761,54 zł

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

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

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

organizacji

Mateusz Juroszek Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-05

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