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

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. LEGNICKA Nr domu 65 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-206 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail hello@orion.fm Strona www www.orion.fm

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-02-26

2019-10-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06165757000000 6. Numer KRS 0000499971

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

ANNA KIEŁB PREZES ZARZĄDU NIE

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

AGNIESZKA PAŁYS PRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

NIE

EWA KWIATKOWSKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

NIE

ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

FUNDUSZ WSPIERANIA ADOPCJI ZWIERZĄT

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
• Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a także dziedzictwa przyrodniczego.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Fundusz Wspierania Adopcji Zwierząt powstał jako akcja partnerka z wrocławską Fundacją 2 Plus 2 oraz we 
współpracy z firmami Brain Code oraz Secret Room. Fundacja 2 Plus 4 zajmuje się udzielaniem pomocy zwierzętom 
(głównie psom) przebywających obecnie w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, pochodzącym z interwencji, 
niechcianym, często mającym za sobą ciężkie przeżycia i/lub sprawiającym problemy behawioralne. 
Zdecydowaliśmy się na wsparcie tej fundacji ze względu na ich szczytny cel oraz świadomość wysokich kosztów 
leczenia takich zwierząt.

Środki pozyskiwane podczas tej zbiórki przeznaczane są na:
• finansowanie (w tym współfinansowanie) specjalistycznej opieki weterynaryjnej i środków medycznych;
• zakup karmy wskazanej przez Beneficjenta dla psów, kotów i innych zwierząt przebywających w domach 
tymczasowych stowarzyszonych z Beneficjentem.
W styczniu 2019 r. zakończona została zbiórka publiczna Fundacji Praca Moc Energia zarejestrowana przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 2018/680/OR. W wyniku zbiórki uzyskano kwotę 
932,06 zł, która w całości została przeznaczona na koszty specjalistycznego leczenia zwierzęcia odratowanego w 
ramach interwencji Fundacji 2 Plus 4. Koszty organizacyjne, administracyjne i koszty kampanii informacyjnej w  
całości poniosła Fundacja oraz wolontariusze związani ze zbiórką.

PROJEKT  MAGAZYN ENERGIA CITY

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
• Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na świecie, w tym swobodnego przepływu i 
dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju życia kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz ochrony i 
promocji zdrowia.
• Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz 
nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
• Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego poprzez kontakt z nowościami z zakresu 
nauki o człowieku, neurologii, psychologii.
• Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii; budowęplatform edukacyjnych i szkoleniowych.

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
• W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Na łamach magazynu w ramach projektu ENERGIA CITY staramy się przedstawić wiele składowych naszego życia, 
które w naszym subiektywnym odczuciu wpływają na definicję człowieczeństwa, oddziałują na jego rozwój oraz 
stanowią pomost pomiędzy myśleniem logicznym, a czysto abstrakcyjnym czy surrealistycznym. Stąd na Magazynie 
Kompresja obok zagadnień nauki są również tematy dotyczące bezpośrednio człowieka czy otaczającej go natury. 
Zagadnienia te nie mogą obejść się bez ekspresji duchowej części człowieka, jak ogólnie rozumiana sztuka i kultura.

W roku 2019 naszą stronę odwiedziło – głównie z powodu magazynu – 307 000 unikalnych użytkowników. Z 
uzyskanych danych z Google Analytics wynika, że 40% naszych odbiorców to osoby w wieku 25-34 lata. Następny 
przedział wiekowy to 18-24 (22%).Połowa ruchu prowadząca na stronę www.energia.city to “organic search” z 
Google oraz Bing. Ten wynik jest również efektem oceny uzyskanej w Google Insight na poziomie 96/100. 
Praktycznie druga połowa ruchu to wejścia bezpośrednie (42%).Niecałe 6% to social media oraz 2% to tzw. 
“referral”, czyli poprzez link umieszczone na innych stronach, jak m.in. producenta mikrofonów binauralnych 3DIO, 
który zamieścił link do wywiadu z nimi na swojej stronie www. Strona była odwiedzana głównie przez użytkowników 
mieszkających w Polsce, ale w roku 2019 aż 17% ruchu skierowane zostało ze Stanów Zjednoczonych, gdzie 
Fundacja rozwija swoje kontakty z tamtejszą Polonią. 

W roku 2019 opublikowaliśmy 138 artykułów związanych z ogólnie rozumianą nauką i kulturą oraz dodatkowo 
aktualności związane bezpośrednio z fundacją.

Dziesięcioma najbardziej popularnymi artykułami były:
• ESENCJA ZŁA cz.1: Seks z dziećmi coraz bardziej intratnym biznesem nie tylko w Ameryce
https://energia.city/esencja-zla-cz-1-seks-dziecmi-coraz-bardziej-intratnym-biznesem-nie-tylko-ameryce/
• Ziemia broni się i pomaga rozwiązać problem z plastikiem. Wyjątkowe odkrycie.
https://energia.city/ziemia-broni-sie-i-pomaga-rozwiazac-problem-z-plastikiem-wyjatkowe-odkrycie/
• Czy muzyka może uzdrowić traumę?
https://energia.city/czy-muzyka-moze-uzdrowic-traume/
• Narodziłeś się z komunikatu błędu, a dzisiaj obchodzimy twoje 50 urodziny. Wszystkiego najlepszego Internecie!
https://energia.city/narodziles-sie-z-komunikatu-bledu-a-dzisiaj-obchodzimy-twoje-50-urodziny-wszystkiego-
najlepszego-internecie/
• Zostało 11 lat do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Co tak na prawdę robimy?
https://energia.city/zostalo-11-lat-do-przeciwdzialania-zmianom-klimatycznym-co-tak-na-prawde-robimy/
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• Lepiej, gdy kupujesz mniej niż robisz eko-zakupy – dla naszej planety i Twojego szczęścia
https://energia.city/lepiej-gdy-kupujesz-mniej-niz-robisz-eko-zakupy-dla-naszej-planety-i-twojego-szczescia/
• W erze fake-newsów i manipulacji, to my jesteśmy na polu bitwy
https://energia.city/w-erze-fake-newsow-i-manipulacji-to-my-jestesmy-na-polu-bitwy/
• 5 wielkich wymierań. Czy żyjemy w szóstym?
https://energia.city/5-wielkich-wymieran-czy-zyjemy-w-szostym/
• Zaduszone na śmierć. Tysiące zwierząt umiera rocznie w testach botoksu
https://energia.city/zaduszone-na-smierc-tysiace-zwierzat-umiera-rocznie-w-testach-botoksu/
• FaceApp posiada dostęp do ponad 150 milionów twarzy i imion
https://energia.city/faceapp-posiada-dostep-do-ponad-150-milionow-twarzy-i-imion/

PROJEKT  POLSKA BRZMI FAJNIE!

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
•  Inicjowanie działań podkreślających rolę dźwięku oraz muzyki w życiu człowieka, poprzez organizację konferencji, 
wydawanie publikacji, wydawanie materiałów audio, tworzenie audiomap oraz zachowywanie dziedzictwa 
akustycznego kraju.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie turystyki i krajoznawstwa;
• W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Polska brzmi fajnie! To  projekt naszej Fundacji związany z dźwiękiem, akustyką, skierowany zarówno do osób 
niewidomych, niepełnosprawnych, jak i entuzjastów turystyki, a także osób, którym nie jest obojętne zachowanie 
dziedzictwa akustycznego naszego kraju oraz wszystkich osób ciekawych świata.

Cele społeczne to przede wszystkim poniesienie poziomu świadomości ekologicznej odbiorców, zwiększenie 
możliwości turystycznych osób niewidomych i niepełnosprawnych, zachowanie akustycznego dziedzictwa kraju, 
promocja coraz lepiej rozwijającej się turystyki dźwiękowej, a także turystyki tradycyjnej, w tym i ogólnie rozumiana 
promocja kraju. Ponadto projekt będzie stanowił podstawy do działań związanych z muzykoterapią, relaksacją oraz 
regeneracją psychofizyczną. Dodatkowo projekt wspiera zrównoważony rozwój oraz ochronę przed hałasem.

Grupami adresatów są:
• Osoby niewidome i niepełnosprawne, z ograniczonymi możliwościami turystycznymi.
• Osoby zainteresowane turystyką i rekreacją, doceniające inne oferty turystyczne.
• Osoby zamieszkujące poza granicami kraju, które są zainteresowane turystyką w środkowo-wschodniej Europie.
• Osoby związane z Polonią i Polacy mieszkający poza granicami kraju, wykazujący naturalne zainteresowanie i 
tęsknotę za Polską.
• Osoby świadomie wspierające zrównoważony rozwój, w tym dbające o zachowanie równowagi w środowisku 
naturalnym i zmniejszenie ingerencji człowieka w naturę.
• Osoby korzystające z dźwiękowych materiałów wspierających muzykoterapię i relaksację opartą o dźwięki 
przyrody.
• Osoby generalnie otwarte na nowe doświadczenia, ciekawe świata.

W roku sprawozdawczym opublikowane zostały:
• Kopania Złota w Złotym Stoku (wersja z lektorem i bez lektora)

W roku 2019 zostały opracowane studyjnie i opublikowane na kanale Fundacji Youtube następujące miejsca:
• Las Osobowicki we Wrocławiu;
• Zachód słońca nad Bałtykiem (Dąbki)
• Burza w Dąbkach
• Arboretum w Karniszewicach
• Wschód Słońca (Dąbki)

W roku 2019 oraz poprzednich zostały zrealizowane częściowo poniższe lokalizacje, jednakże ze względu na brak 
środków finansowych na współpracę ze studio muzycznym, ich publikacja została przełożona na rok 2020. 
• Nysa Kłodzka (Długopole Zdrój)
• Białe Skały (Dolny Śląsk)
• Osobowice, pola irygacyjne
• Park Zdrojowy (Długopole Zdrój)
W roku 2019 materiały opublikowane tego roku uzyskały łączną sumę niespełna 11000 wyświetleń. 

PROJEKT WROCŁAW - KULTURA NIEZNANA

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
• Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków 
komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących
• Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

kultury i dziedzictwa narodowego
• Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji.
• Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz 
nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Każde miasto posiada swoją unikalną duszę. Na ten niepowtarzalny charakter ma wpływ wiele czynników, a jednym 
z nich jest bogactwo oferty kulturalnej. Wrocław uzyskuje swój wyjątkowy smak dzięki mnogości artystów, wernisaży, 
małych galerii oraz innych miejsc związanych z kulturą i sztuką.

Projekt Fundacji Praca Moc Energia zakłada realizację serialu internetowego “Wrocław – Kultura Nieznana”, który 
wpisuje się w kanon programów kulturalno-edukacyjnych. W serialu możemy zobaczyć:
• reportaże audio-video z wydarzeń kulturalnych Wrocławia,
• rozmowy i wywiady z artystami, ekspertami, kuratorami wystaw.
• interesujące prace artystyczne – obrazy, zdjęcia, rzeźby
• a także relacje z koncertów, spektakli czy innych miejsc związanych z kulturą i sztuką.

W roku 2019 zostały nagrane lub nagranei opublikowanenastępujące odcinki:
• #1: Galeria DNA
• #2 : Etno Jam
• #3: Wystawa Zenity, Muzeum Współczesne Wrocław
• #4: Viva Frida! Browar Mieszczański
• #5: By the Spirits, Rites of Fall; Ghosts of Breslau; Park Szczytnicki
• #6: Ludzie jak Bogowie; TIFF Festival
• #7: Wycinki w termosie
• #8: Ostatnio robiłam kwiaty z bibuły, Be Together

Wszystkie odcinki łącznie wyświetlono niespełna 12000 razy. Najpopularniejszym odcinkiem był #3 z Muzeum 
Współczesnego Wrocław, który obejrzano ponad 5000 razy. Fundacja ze strony Muzeum otrzymała referencje, które 
stanowią załącznik niniejszego sprawozdania. 

INNE DZIAŁANIA

W roku 2019 Fundacja przygotowała się do pierwszej kampanii związanej z pozyskiwaniem środków pochodzących z 
1% podatku. W tym celu zostały wykonane materiały graficzne, jak i animacje skierowane do poszczególnych grup 
społecznych. 

W ramach rozwijanego projektu POŻYTECZNI PEŁNĄ MOCĄ, w którym chcemy ukazywać działania pożytku 
publicznego realizowane przez innego organizacje pozarządowe, przeprowadziliśmy wywiad z managerem 
Czerwonego Roweru – jest to placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z Warszawy, pomagające 
wychodzić z bezdomności młodym mężczyznom. Materiał został opublikowany na naszym kanale Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=d9nlAeZ44Vo Materiał został wyświetlony 2100 razy. 

W ramach rozwijanego projektu MOC BIZNESU, w którym Fundacja chce pokazywać działania działalności 
gospodarczych przejawiających odpowiedzialność i wrażliwość społeczną, przeprowadziliśmy wywiad z właścicielką 
Studio Fryzur Black & Blond z Wrocławia. Materiał został zamieszczony na naszym kanale Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=2J7YHg9pKZQ i uzyskał liczbę 1100 wyświetleń.
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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

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

Zwierzęta (w ramach projektu FUNDUSZ WSPIERANIA ADOPCJI ZWIERZĄT)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji 
celów statutowych fundacji: 
• Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów 
niezależnych w Polsce i na świecie, w tym swobodnego 
przepływu i dostępu do informacji niezbędnej dla 
rozwoju życia kulturalnego i artystycznego, edukacji 
społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
• Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań 
dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów 
artystycznych oraz nauki i dostępu do nowinek 
naukowych i technologicznych.
• Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju 
indywidualnego poprzez kontakt z nowościami z zakresu 
nauki o człowieku, neurologii, psychologii.
• Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych 
technologii; budowę platform edukacyjnych i 
szkoleniowych.

0,00 zł

2 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji 
celów statutowych fundacji:
• Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, 
sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków 
komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących
• Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na 
kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
• Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć 
służących rozwojowi kultury i edukacji.
• Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań 
dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów 
artystycznych oraz nauki i dostępu do nowinek 
naukowych i technologicznych.

0,00 zł

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

306756

0
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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) 2 676,92 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 452,04 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 650,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 574,88 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

1 63.12.Z

Działalność portali internetowych: Fundacja w ramach pozyskiwania środków finansowych na 
prowadzenie magazynu online (hosting oraz domena), oferowała możliwość publikowania 
artykułów sponsorowanych na łamach swojego portalu. Artykuły musiały zawierać wartość 
merytoryczną, ale mogły wskazywać na firmę zamawiającą artykuł. Artykuły miały również 
wartość związaną z pozycjonowaniem strony www klienta (SEO). Działalność gospodarcza 
prowadzona w 2019 roku jest uboczna względem działalności statutowej. Liczna opublikowanych 
artykułów sponsorowanych jest znacznie mniejsza od publikacji realizowanych w ramach misji 
prowadzenia magazynu online popularyzującego naukę oraz upowszechniającego kulturę.

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) 13 389,19 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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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 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

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)

4 228,66 zł

0,00 zł

8 287,03 zł

0,00 zł

873,50 zł

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

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -10 712,27 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 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

0 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)

2 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

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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)

0,00 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

0,00 zł

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

Fundacja 14 lipca 2020 roku zmieniła nazwę organizacji, skład zarządu oraz rady fundacji i zrezygnowała z 
prowadzenia działalności gospodarczej, a także naniosła wymagane zmiany w statucie. Na dzień składania 
sprawozdania zmiany nie zostały jeszcze uwzględnione w rejestrze KRS.

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

organizacji

Anna Kiełb Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-14

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