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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

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

Fundacja powstała 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 Sport Twoją Szansą prowadzi 
działania na rzecz rozwoju polskiego sportu. 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. 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 2017 r. Fundacja Sport Twoją Szansą podjęła następujące działania skierowane do osób fizycznych i 
prawnych: 

Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn w Cieszynie
Fundacja Sport Twoją Szansą wsparła niepełnosprawnych sportowców z Integracyjnego Klubu 
Sportowego w Cieszynie. Zawodnicy dzięki pomocy Fundacji mogli wziąć udział mitingach w Bydgoszczy 
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(5 - 7 maja 2017 r.) i Słubicach (12 – 14 maja 2017 r.). Podczas zawodów sportowcy IKS mieli możliwość 
uzyskać minima kwalifikacyjne na Mistrzostwa Świata w Londynie w lipcu 2017 r., a także zdobyć 
dodatkowe punkty do rankingu ogólnego. Jednym z zawodników Klubu jest Janusz Rokicki – 
multimedalista igrzysk olimpijskich, a także dotychczasowy podopieczny Fundacji, który w Bydgoszczy 
został najlepszym zawodnikiem mitingu i wygrał w ogólnej klasyfikacji punktowej. IKS Cieszyn istnieje 
od jesieni 2016 roku. Jest to klub integracyjny, w którym trenują zawodnicy niepełnosprawni oraz 
pełnosprawni. Obecnie Klub liczy 12 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.

Kamil Brzozowski
Ambitny i uzdolniony żużlowiec Kamil Brzozowski został podopiecznym Fundacji na początku lutego 
2017 roku. Kamil to srebrny (2007) i brązowy (2005) medalista młodzieżowych mistrzostw Polski par 
klubowych. Dwukrotny (2004, 2007) srebrny medalista młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. 
Uczestnik finału (jako zawodnik rezerwowy) indywidualnych mistrzostw świata juniorów w Pardubicach 
(2008). Fundacja wsparła finansowo starty Kamila w zawodach żużlowych aż do grudnia 2017 r.

Polski Związek Koszykówki – Reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach
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 2017 roku – Mistrzostw Europy, które odbyły 
się w Hiszpanii. Reprezentacja zajęła 6 miejsce i uzyskała kwalifikację do Mistrzostw Świata 2018, które 
odbędą się w Hamburgu w Niemczech. Fundacja zapewnia wsparcie Polskiemu Związkowi Koszykówki 
do końca 2018 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 
2017 r. Janusz Rokicki zdobył brązowy medal w pchnięciu kulą podczas Mistrzostw Świata 2017, które 
odbyły się w Londynie. Dodatkowo, sportowiec odniósł zwycięstwo podczas ósmego Memoriału Kamili 
Skolimowskiej, który w sierpniu 2017 r. miał miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie. 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 urodzony w 1997 r. 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, odżywki sportowe w kwocie 3 
000,00 zł rocznie. Fundacja pokryła również koszty rehabilitacji Kamila po doznanej kontuzji. Fundacja 
zobowiązała się do wspierania Kamila przez okres wynoszący 4 lata, tj. do końca 2020 roku.

Reprezentacja Polski w amp futbolu 
We wrześniu 2017 r. Fundacja Sport Twoja Szansą została partnerem Reprezentacji Polski w amp 
futbolu – jest to rodzaj piłki nożnej rozgrywanej przez drużyny, w których biorą udział zawodnicy po 
amputacji kończyny dolnej w przypadku graczy z pola lub kończyny górnej w przypadku bramkarzy. 
Fundacja udzieliła finansowego wsparcia podczas wyjazdu na Mistrzostwa Europy, które odbywały się 
w Turcji w dniach 1 – 10 października 2017 r.  W czasie turnieju reprezentacja Polski zaprezentowała się 
z bardzo dobrej strony. Fazę grupową Polacy zakończyli z kompletem 9 punktów, zwyciężając po kolei 
Francję 5:1, następnie Belgię 4:0 oraz Włochów 3:0. W ćwierćfinale nasi reprezentanci zwyciężyli z kolei 
Irlandię 5:0. Mecz półfinałowy rozgrywany był z gospodarzami turnieju – Turcją, której niestety Polacy 
ulegli 2:0. W meczu o 3 miejsce nasi reprezentanci zmierzyli się z Hiszpanią, którą pokonali 3 - 1 po 
dogrywce. Ceremonia zakończenia i wręczenia brązowych medali zawodnikom Polski odbyła się na 
wypełnionym kibicami 40 - tysięcznym stadionie Vodafone Park w Stambule. Zwycięstwo i trzecie 

Druk: MPiPS 3



miejsce w Europie byłoby największym sukcesem w historii tej dyscypliny w naszym kraju. Zawodnicy 
wystąpili w koszulkach meczowych z logo Fundacji Sport Twoją Szansą, szerząc tym samym naszą ideę 
wspierania polskiego sportu. 

Pierwsze spotkanie Rady Honorowej i wybór wniosków złożonych za pośrednictwem strony 
internetowej Fundacji www.sporttwojaszansa.pl
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 strony www.sporttwojaszansa.pl.  Dnia 20 czerwca 2017 
roku w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Honorowej Fundacji Sport Twoją Szansą, podczas którego 
Rada dokonała 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 10 najlepszych wniosków, które 
wzięły udział w specjalnym głosowaniu. Do plebiscytu zakwalifikowało się ośmiu obiecujących 
sportowców oraz dwie organizacje sportowe. W terminie 29 sierpnia – 14 września 2017 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 55,2% – 
zdobyła Reprezentacja Polski w rugby na wózkach. Dodatkowo, Fundacja wsparciem objęła także 
lekkoatletkę Magdalenę Stefanowicz (12,2% głosów), Kamelię Babicką trenującą jazdę konno (11,7% 
głosów), młodą gimnastyczkę Julię Siepetowską (5,9% głosów), szkółkę bokserską Global Boxing (4,9% 
głosów) i pływaka Pawła Juraszka (2,9% głosów). Poniżej przedstawiono szczegóły udzielonego wsparcia 
nowym podopiecznym Fundacji. 

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., dzięki któremu zapewniła sobie udział 
w turnieju barażowym w 2018 r. Podczas turnieju Polacy wywalczyli awans na mistrzostwa świata, 
które w sierpniu 2018 r. odbędą się w Sydney w Australii. Fundacja zobowiązała się wspierać 
Stowarzyszenie i reprezentację do 31 grudnia 2018 r. 

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. Po dużym 
międzynarodowym sukcesie dalsze plany i cele na 2018 r. to: start indywidualny w biegu na 100 
metrów oraz sztafecie 4 x 100 metrów w Mistrzostwach Świata Juniorów w Tampere 2018 r., a także 
zakwalifikowanie się do kobiecej sztafety 4 x 100 metrów na Mistrzostwa Europy Seniorów w Berlinie 
2018 r. Jej upragnionym celem jest występ na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020 r. Fundacja zapewni 
zawodniczce wsparcie w dalszej karierze poprzez dofinansowanie przygotowań i wyjazdów na 
ogólnopolskie i międzynarodowe zawody oraz zakup odzieży i sprzętu sportowego. Fundacja 
zobowiązała się wspierać Magdalenę do 31 grudnia 2018 r.

Kamelia Babicka
Kamelia Babicka od 9 lat 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. Fundacja zapewni zawodniczce 
wsparcie w dalszej karierze poprzez dofinansowanie przygotowań i wyjazdów na zawody oraz zakup 
odzieży i sprzętu sportowego. Fundacja zobowiązała się wspierać Kamelię do 31 grudnia 2018 r.

Julia Siepetowska 
Julia uprawia piękną dyscyplinę sportową, jaką są gimnastyczne skoki na trampolinie. Jest bardzo 
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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. Fundacja zapewni 
młodej zawodniczce wsparcie w dalszej karierze sportowej poprzez dofinansowanie przygotowań i 
wyjazdów na ogólnopolskie i międzynarodowe zawody oraz zakup odzieży sportowej. Fundacja 
zobowiązała się wspierać Julię do 31 grudnia 2018 r.

Szkółka Bokserska Global Boxing Tarnów 
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, w ramach akcji „Stop zwolnieniom z WF-
u”. 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. Fundacja zapewni zawodnikom szkółki wsparcie w 
przygotowaniach do Mistrzostw Polski, będących kwalifikacjami do startu w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Świata i Europy w 2018 r. Fundacja zobowiązała się wspierać szkółkę do 31 grudnia 2018
 r.

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. Jego celem 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 2018 r.

Do końca 2017 r. Fundacja otrzymała w sumie 79 wniosków o wsparcie. Części z nich zostanie udzielone 
wsparcie w 2018 r.

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. 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 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. 

W czerwcu 2017 roku Fundacja otrzymała dotację w wysokości do 10 000,00 dolarów miesięcznie do 
wykorzystania na reklamę Fundacji w Internecie na portalu Google, co pozwoli Fundacji dotrzeć do 
sportowców, którzy dotychczas o niej nie słyszeli, a tym samym wesprzeć ich w realizacji planów i 
marzeń. Google Ad Grants to specjalny program opracowany przez firmę Google, który jest skierowany 
do organizacji pozarządowych. Jego celem jest wsparcie działań promocyjnych NGO w Internecie – jest 
to reklama w wyszukiwarce Google polegająca na wyświetlaniu linków sponsorowanych jako 
pierwszych na liście wyników wyszukiwania. Jak to działa w praktyce? Jeśli użytkownik korzystając z 
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wyszukiwarki Google poszukuje np. informacji na temat wsparcia dla utalentowanych sportowców czy 
fundacji sportowych, automatycznie na górze przeglądarki będzie mu się wyświetlać wizytówka strony 
internetowej Fundacji. Dzięki reklamie można dotrzeć do sportowców, którzy dotychczas nie słyszeli o 
Fundacji Sport Twoją Szansą, a tym samym wesprzeć ich w realizacji planów i marzeń. Google Ad 
Grants to doskonałe narzędzie promujące i wspierające działalność Fundacji na rzecz sportu.

We wrześniu 2017 r. organizacja pozyskała grant z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa na bezpłatną 
reklamę Fundacji Sport Twoją Szansą na ekranach komunikacji miejskiej. Spoty w autobusach, 
tramwajach i pociągach SKM pozwoliły Fundacji dotrzeć do utalentowanych sportowców z terenu 
Warszawy i okolic. Reklama była wyświetlana w terminie 4 – 10 września 2017 r. 

W listopadzie 2017 r. organizacja uzyskała wsparcie Miasta Katowice na emisję bezpłatnej reklamy 
Fundacji Sport Twoją Szansą. Spot filmowy w infokioskach zlokalizowanych w centrum miasta – na 
Rynku w Katowicach – pozwolił Fundacji dotrzeć do utalentowanych sportowców z terenu Śląska. 
Reklama była wyświetlana w terminie 13 listopada - 31 grudnia 2017 r.

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. Nadto, logotyp 
fundacji eksponowany był na koszulkach naszych podopiecznych, m.in. Julii Siepetowskiej, Pawła 
Juraszka, Kamila Popowskiego, Magdaleny Stefanowicz czy Janusza Rokickiego. 

Fundacja w swoich strukturach posiada Radę Honorową, która 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. Skład Rady Fundacji 
tworzą:

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. Szef 
sędziów w Czechach oraz Delegat 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 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.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100

6

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Fundacja wspiera Polski 
Związek Koszykarski. 
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 2017 roku – 
Mistrzostw Europy, 
które odbyły się w 
Hiszpanii. 
Reprezentacja zajęła 6 
miejsce i uzyskała 
kwalifikację do 
Mistrzostw Świata 
2018, które odbędą się 
w Hamburgu w 
Niemczech. Fundacja 
zapewnia wsparcie 
Polskiemu Związkowi 
Koszykówki do końca 
2018 roku.

Fundacja wspiera 
zawodników ze Szkółki 
Global Boxing z 
Tarnowa. Zapewnia 
zawodnikom szkółki 
wsparcie w 
przygotowaniach do 
Mistrzostw Polski, 
będących 
kwalifikacjami do startu 
w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Świata i 
Europy w 2018 r.

Fundacja wspiera 
również młodych i 
obiecujących 
sportowców z różnych 
dyscyplin sportowych.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Licytacja koszulek 
zawodników Lecha 
Poznań, Ruchu 
Chorzów i Śląska 
Wrocław na portalu 
Allegro -
Licytacja koszulek 
zawodników Ruchu 
Chorzów, Śląska 
Wrocław oraz Lecha 
Poznań, to 
ogólnopolska akcja 
zorganizowana przez 
Fundację, która 
odbywała się na portalu 
aukcyjnym Allegro 
pomiędzy 23 maja a 23 
czerwca 2017 roku. Na 
portalu aukcyjnym 
Fundacji Sport Twoją 
Szansą zostały 
wystawione aż 53 
podpisane przez 
zawodników w/w 

88.10.Z

działalność charytatywnej Fundacja Sport Twoją 
Szansą wsparła 
niepełnosprawnych 
sportowców z 
Integracyjnego Klubu 
Sportowego w 
Cieszynie. Fundacja 
wspiera finansowo 
paraolimpijczyków, 
osoby 
niepełnosprawne. 
Fundacja dostarcza 
sprzęt sportowy do 
podopiecznych do 
codziennych treningów. 
Fundacja sprawuje 
również opiekę nad 
reprezentacją Polski w 
rugby na wózkach oraz 
reprezentantów amp 
futbolu. Dofinansowuje 
wyjazdy na imprezy 
sportowe, oraz 
finansuje zakup odzieży 
sportowej, odżywek, 
sprzętu sportowego. 
Wspiera finansowo 
podczas organizacji 
wyjazdow na imprezy 
sportowe.

88.10.Z
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klubów piłkarskich 
koszulki. Środki zebrane 
w trakcie aukcji zostały 
w całości wykorzystane 
na działalność 
statutową Fundacji i 
wsparcie 
podopiecznych. Akcja 
ta odniosła wielki 
sukces, mówiono i 
pisano o Fundacji w 
ogólnopolskich 
mediach. W akcję 
charytatywną 
zachęcającą do licytacji 
włączyli się również 
sportowcy, kluby 
piłkarskiej Ekstraklasy, 
jak i działacze oraz 
dziennikarze sportowi. 

W październiku 2017 
roku Fundacja Sport 
Twoją Szansą wystawiła 
na licytację wyjątkową 
koszulkę Jagiellonii 
Białystok z meczu 
kwalifikacyjnego do Ligi 
Europejskiej z azerskim 
FK Gabala. Był to 
unikatowy trykot, 
ponieważ na boisku 
został użyty tylko raz, 
właśnie w tym 
spotkaniu. Dodatkowo, 
znalazły się na nim 
podpisy wszystkich 
zawodników Jagiellonii. 
Środki zebrane w 
trakcie aukcji zostały w 
całości wykorzystane na 
działalność statutową 
Fundacji i wsparcie 
podopiecznych.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 232,284.48 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 218,212.29 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 13,131.99 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 939.48 zł

e) Pozostałe przychody 0.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 218,212.29 zł

0.00 zł

6,770.79 zł

211,441.50 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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 14,072.19 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19,452.63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,300.55 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 219,151.79 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

198,759.66 zł 0.00 zł

11,831.44 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.04 zł

8,280.82 zł

279.83 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

z podatku od towarów i usług

33,415.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 29,896.71 zł

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 29,896.71 zł

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

29,896.71 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 29,896.71 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

2,491.39 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0.00 zł

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

3,319.78 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Mateusz Juroszek / 10.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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