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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     OPOLSKIE

Gmina OPOLE

Powiat OPOLE

Ulica PL. ADAMA 
MICKIEWICZA

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-367 Poczta OPOLE Nr telefonu 533313342

Nr faksu E-mail fundacja@lawka.org Strona www www.botafe.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-10-08

2018-11-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36269551000000 6. Numer KRS 0000579694

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

Łukasz Knieć Prezes Zarządu TAK

Łukasz Knosala Wiceprezes Zarządu TAK

Malwina Sędkowska Sekretarz 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

Waldemar Musioł Przewodniczący Rady TAK

Eugeniusz Ploch Członek Rady TAK

Marcin Cytrycki Członek Rady TAK

Gabriela Midek-Botor Sekretarz Rady TAK

Daniel Breguła Wiceprzewodniczący 
Rady

TAK

OPOLSKA FUNDACJA MŁODYCH BOTA FE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wspieranie działalności Fundatora, a w szczególności:
a. wspieranie działalności formacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży;
b. prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie wszechstronnego 
wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w wymiarze psychicznym, fizycznym 
i duchowym;
c. rozwój kultu religijnego wśród dzieci i młodzieży
d. współorgaznizacja Światowych Dni Młodzieży w diecezji opolskiej;
e. wspomaganie udziału młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży 
organizowanych poza granicami kraju;
f. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
g. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
h. działalność charytatywna;
i. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
j. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
k. ochrona i promocja zdrowia;
l. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
m. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
n. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
o. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
p. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania;
q. wypoczynek dzieci i młodzieży;
r. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
s. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
t. rozwój turystyki i krajoznawstwa;
u. działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
v. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji;
w. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
x. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
y. promocja i organizacja wolontariatu;
z. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
aa.działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
bb. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
cc. promowanie tradycji i kultury narodowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzanie działalności:
- formacyjnej,
- wychowawczej,
- kulturalnej,
- profilaktycznej,
- edukacyjnej,
- integracyjnej,
- diagnostycznej,
- socjoterapeutycznej,
- socjalnej,
- doradczej,
- informacyjnej,
- rekreacyjnej,
- religijnej.
b. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz wszelkimi organami
i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji, w 
tym współpracę z instytucjami Kościoła Katolickiego, instytucjami 
rządowymi, samorządowymi i społecznymi,
c. organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, warsztatów, sesji 
naukowych, kolonii letnich, zimowisk oraz innych form wypoczynkowo-
dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców czy opiekunów 
odpowiednich dla realizacji celów Fundacji,
d. udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z zagranicy,
e. tworzenie i realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych, 
wychowawczych i terapeutycznych,
f. działalność społeczną i charytatywną,
g. organizację i promocję wolontariatu,
h. wsparcie działalności formacyjno – wychowawczej młodzieżowych
i dziecięcych grup działających w ramach Liturgicznej Służby Ołtarza,
i. prowadzenie szkoleń i poradnictwa w szeroko pojętym zakresie,
j. udzielanie pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej,
k. tworzenie placówek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
a. pozyskiwanie darczyńców dla prowadzenia działalności statutowej;
l. podejmowanie innych działań służących realizacji statutowych celów 
Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1. Współorganizacja wyjazdów młodzieży: 
- W dniach 01-03 stycznia 2019 odbył się wyjazd młodzieży do Madrytu na Europejskie Spotkanie Młodych. W wyjeździe udział 
wzięło 90 osób. 
- W dniach od 19 stycznia do 02 lutego odbył się wyjazd młodzieży do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. W wyjeździe udział 
wzięło 90 osób. 
- W dniach 28-31 grudnia odbył się wyjazd młodzieży do Wrocławia na Europejskie Spotkanie Młodych. W wyjeździe udział 
wzięło 34 osoby. 
Powyższe wyjazdy Fundacja współorganizowała wraz z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży, przy czym Fundacja 
odpowiadała za promocję, zapisy i program, a także towarzyszenie młodzieży w czasie wyjazdów. 

2. Prowadzenie Szkoły Animatora - to dwuletnia szkoła dla małej grupy osób, której celem jest przeszkolenie młodych osób do 
podjęcia funkcji animatora młodzieżowego w swoim lokalnym środowisku. Jeden rok Szkoły obejmuje 6 zjazdów weekendowych 
oraz 1 zjazd pięciodniowy w czasie wakacji. Tematy Szkoły obejmują:
- podstawy komunikacji;
- dynamikę małych grup;
- projektowanie programów formacyjnych;
- formacja ludzką;
- formacja duchową. 

3. Organizacja i przeprowadzenie spotkań młodzieży:
spotkanie o nazwie “Ładowarka” odbyło się w dniach 15-17.03.2019 i uczestniczyło w nim 319 osób. 
spotkanie o nazwie “Ławka PNP” odbyło się 13.04.2019 i zgromadziło 394 uczestników.
wakacyjne spotkanie młodzieży o nazwie “Ławka Festiwal” odbyło się w dniach 03-07.07.2019, w którym udział wzięło 140 
osób. 
spotkanie o nazwie “Ławka Go!” odbyło się w dniach 25-27.10.2019 i udział w nim wzięło 248 osób. 

Spotkania młodzieży adresowane są do osób w wieku 16-25 lat głównie z terenu województwa opolskiego. W trakcie spotkań 
wykorzystywane są różne formy pracy z młodzieżą w oparciu o jeden wybrany temat spotkania, a program zawiera w sobie: 
konferencje, prace w małych grupach, warsztaty, spotkania z gośćmi, koncerty, teleturnieje i zabawy integracyjne. Podczas 
konferencji specjalista omawia dany temat, a następnie uczestnicy spotykają się w małych grupach i w nich mają możliwość 
dyskusji, wymiany myśli wśród rówieśników. Małe grupy prowadzone są przez animatorów, którzy przy pomocy konspektów 
animują dyskusje bądź zaproponowane zadania. Podczas głównych punktów programu obecny jest zespół muzyczny, który 
tworzy oprawę artystyczną, spełniając jednocześnie rolę rozrywkową i integracyjną młodzieży. Spotkania z gośćmi, prelekcje 
osób, które realizują swoje pasje bądź mają doświadczenia w danym temacie.

4. Szkolenia:
- w dniach 10-11.09.2019 zorganizowany został warsztat na temat: “Katecheza wobec wyzwań współczesności - jak rozmawiać o 
homoseksualizmie”.

5. Prowadzenie wolontariatu - w 2019 roku Fundacja korzystała ze świadczeń 21 wolontariuszy. Wolontariuszy Fundacji to w 
większości osoby młode w wieku 16-25 lat. Przy okazji wykonywania świadczeń na rzecz Fundacji wolontariusze są uczeni np. 
korzystania ze sprzętu biurowego, obsługi programów komputerowych, obsługi sprzętu audiowizualnego, przyjmowania 
petentów w recepcji, prowadzenia programu scenicznego itp. Wolontariusze biorą także czynny udział w tworzeniu programu 
spotkań dla młodzieży.

6. Prowadzenie zespołu muzycznego - Fundacja organizowała zajęcia muzyczne w miesiącach od stycznia do czerwca oraz od 
września do grudnia. Zajęcia zespołu odbywały się raz w tygodniu przez dwie godziny zegarowe. Fundacja opłacała koszty 
wynagrodzenia prowadzącego zajęcia oraz zapewniała miejsce do prób.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1345

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej w tym 
organizacja i prowadzenie zespołu muzycznego. 
Zajęcia prowadzone przez dyplomowanego 
muzyka odbywają się raz w tygodniu przez dwie 
godziny zegarowe. Tematy obejmują: ćwiczenia 
emisyjne, rytmiczne, ćwiczenie prawidłowej 
postawy ciała i prawidłowej dykcji, zapoznanie z 
różnymi gatunkami muzyki, praca z utworami 
jedno i wielogłosowymi. Organizacja koncertów i 
występów zespołu jako możliwość sprawdzenia 
się zespołu i ćwiczenia w prezentacji 
przygotowanych utworów muzycznych, 
obeznanie ze sceną, sprzętem scenicznym.

85.52.Z 451,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Działalność organizacji religijnych w tym: 
promowanie kultury i wartości chrześcijańskich 
wśród młodzieży; organizacja koncertów muzyki 
chrześcijańskiej; organizacja wykładów i prelekcji 
z artystami, sportowcami, podróżnikami, 
społecznikami; organizacja i prowadzanie 
warsztatów tematycznych, prac w małych 
grupach; oddziaływanie wychowawcze; 
organizacja spotkań modlitewnych; organizacja  
spotkań o tematyce teologii lub duchowości 
chrześcijańskiej; przygotowywanie programów 
formacyjnych, konspektów spotkań; 
przygotowanie i produkcja drobnych publikacji o 
tematyce religijnej.

94.91.Z 0,00 zł

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 201 772,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 118 987,20 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 79 885,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 900,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane. Fundacja organizuje 
spotkania dla młodzieży trwające od 1 do 5 
dni. Są to eventy podczas, których młodzież 
korzysta z konferencji, wykładów, 
warsztatów, zajęć tematycznych w małych 
grupach, koncertów, paneli dyskusyjnych w 
małym rówieśniczym gronie. Każde ze 
spotkań jest przygotowywane w całości 
wokół jednego tematu i według niego 
zapraszani są prelegenci czy też artyści. 
Przygotowywane są części rozrywkowe, 
spektakle teatralne, konkursy, gry i zabawy, 
strefa chillout.

85.59.B 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku. Działalność obejmuje: wybór lub 
przygotowanie treści, obróbkę materiału tekstowego, projektowanie grafik towarzyszących 
danemu tekstowi, skład i łamanie tekstu, projekt i opracowanie okładki, projekt wydruku. 
Przygotowanie  graficzne innych materiałów, tj.: plakaty, broszury, ulotki, zakładki, książki, 
banery wielkoformatowe i małoformatowe, naklejki, smycze, ołówki, papier firmowy, etykiety, 
identyfikatory, wizytówki, okładki płyt CD. Projekty przygotowywane są z dostosowaniem 
zarówno do druku offsetowego jak i cyfrowego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 115 536,20 zł

2.4. Z innych źródeł 82 785,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 451,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 209 741,94 zł 451,00 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

169 295,17 zł 451,00 zł

38 031,20 zł 0,00 zł

1 Koszty prowadzenia zajęć muzycznych - honorarium prowadzącego. 451,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 451,00 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

211,20 zł

115 325,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -50 307,97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 41 853,80 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

2 415,57 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

2 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,83 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 81 385,82 zł

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

81 385,82 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

3 178,59 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 603,57 zł

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

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

14 osób

w 
tym:

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

14 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

6 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

71 483,82 zł

71 483,82 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 9 902,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 81 385,82 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

3 343,27 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Ławka Festiwal 2019 Celem zadania jest rozwój 
kulturalny młodego człowieka i 
promowanie kultury 
chrześcijańskiej wśród 
młodzieży w wieku 16-25 lat, a 
także promocja aktywnego 
spędzania czasu poprzez 
korzystanie z dorobków kultury i 
sztuki.

Województwo Opolskie 3 000,00 zł

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

0,00 zł

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

5 841,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Łukasz Knieć
Łukasz Knosala
Malwina Sędkowska

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-14
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