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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 2019-07-15

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 biuro@botafe.pl 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

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 TAK

Łukasz Knosala wiceprezes TAK

Malwina Sędkowska sekretarz 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 TAK

Daniel Breguła wiceprzewodniczący TAK

Gabriela Midek-Botor sekretarz TAK

Eugeniusz Ploch członek TAK

Marcin Cytrycki członek 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,
l. pozyskiwanie darczyńców dla prowadzenia działalności statutowej;
m. 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

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

560

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Opolska Fundacja Młodych Bota Fe wspiera przede wszystkim zintegrowany rozwój młodego człowieka (w wymiarze fizycznym, 
psychicznym, społecznym i duchowym). W 2018 roku Fundacja realizowała swoje cele głównie poprzez: 
a) współorganizację spotkań wychowawczo-rekreacyjnych dla młodzieży w wieku 16-25 lat z terenu województwa opolskiego. 
Fundacja współorganizuje powyższe wydarzenia wraz z Diecezją Opolską. W roku 2018 spotkania te treścią obejmowały 
zagadnienia z tematyki integralnego rozwoju człowieka, a przede wszystkim rozwoju psychicznego, społecznego i duchowego. 
Wkład Fundacji w organizację to: udostępnienie siedziby Fundacji do spotkań organizacyjnych, zaangażowanie wolontariuszy w 
przygotowania i przebieg imprezy, wkład rzeczowy (sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie sceny, scenografia), przygotowanie 
grafik, promocja imprezy oraz koordynowanie przygotowań przez pracownika Fundacji. 
W 2018 roku odbyły się spotkania: 
• "Ławka Festiwal" - 4-8 lipca 2018
• „Ławka Go!” - 25-27 października 2018 
b) organizację zajęć muzycznych. W miesiącach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2018 r. kontynuowana była 
praca z grupą wokalną utworzoną dwa lata wcześniej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 2 h zegarowe. Zajęcia 
obejmowały ćwiczenia rytmiczne i emisyjne, pracę nad dykcją, intonacją głosu oraz poprawną postawą ciała. Ponadto 
uczestnicy zajęć wokalnych zapoznali się z różnymi gatunkami muzycznymi zarówno poprzez słuchowe poznawanie dzieł 
muzycznych jak i przez przygotowanie danego repertuaru do wykonania przez zespół. Zajęcia prowadzone były przez p. Annę 
Humeniuk absolwentkę jazzu i muzyki estradowej na PWSZ w Nysie. 
c) współorganizację weekendowego spotkania formacyjnego pn. „Ładowarka” adresowanego do dzieci i młodzieży 13-16 lat. 
Podczas tego spotkania młodzież uczestniczyła w zajęciach z programu profilaktyki zintegrowanej przygotowanych i 
przeprowadzonych przez trenerów Archipelagu Skarbów. 
d) przeprowadzanie szkolenia dla duszpasterzy młodzieży (19-20.09.2018) na temat: „Katecheza w szkole pomocą dla 
duszpasterstwa młodzieży”.  
e) prowadzenie „Szkoły Animatorów”, której celem jest przygotowanie uczestników do podejmowania działań na rzecz 
młodzieży w środowiskach lokalnych. Do treści wykładowych należą: podstawy komunikacji, dynamika małych grup, 
projektowanie materiałów formacyjnych, elementy teologii pastoralnej, wiedza z zakresu integralnego rozwoju człowieka. 
Uczestnikami Szkoły mogą być osoby pełnoletnie. Jedna edycja Szkoły trwa dwa lata i obejmuje 12 zjazdów weekendowych.

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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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

Działalność organizacji religijnych w tym przede 
wszystkim organizacja koncertów muzyki 
chrześcijańskiej, promowanie kultury i wartości 
chrześcijańskich, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń modlitewnych dla młodzieży, 
promowanie wśród młodzieży najnowszych 
publikacji katolickich, organizacja wykładów, 
prelekcji oraz warsztatów na tematy związane z 
duchowością chrześcijańską i teologią. 
Organizacja spotkań z artystami, muzykami, 
społecznikami, podróżnikami itp., promującymi 
wartości chrześcijańskie.

94.91.Z 0,00 zł

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

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej w tym 
prowadzenie zespołu wokalnego, organizacja 
warsztatów artystycznych między innymi: 
tanecznych, muzycznych, tworzenia grafik i 
designu rzeczy użytkowych. Zespół wokalny 
prowadzony jest przez dyplomowaną wokalistkę. 
Próby odbywają się w siedzibie Fundacji raz w 
tygodniu i trwają dwie godziny zegarowe. 
Podczas zajęć wokalnych uczestnicy zaznajamiają 
się z budową aparatu głosowego człowieka, 
ćwiczą swoje umiejętności emisyjne, 
intonacyjne, pracują nad poprawną dykcją i 
poprawną postawą ciała. Poznają różne gatunki 
muzyczne oraz przygotowują zadane utwory 
wokalne zarówno jednogłosowe jak i 
wielogłosowe.

85.52.Z 0,00 zł
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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) 131 138,99 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 63 270,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 53 640,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 228,99 zł

d) przychody finansowe 100,00 zł

e) pozostałe przychody 12 900,00 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

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane. Fundacja 
organizuje kilkudniowe spotkania dla 
młodzieży, podczas których dla uczestników 
przygotowywane są tematyczne 
konferencje wraz z ćwiczeniami 
prowadzonymi w małych, rówieśniczych 
grupach. Prace w grupach animują według 
konspektu osoby wcześniej do tego 
przygotowane. Ponadto uczestnicy takich 
wydarzeń mają możliwość aby wziąć udział 
w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, 
warsztatach, koncertach, rozrywkowych 
punktach programu, grach i zabawach 
integracyjnych.

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 przygotowywaniem do druku. Powyższa działalność 
obejmuje: wybór bądź przygotowanie treści, obróbkę materiału tekstowego, stworzenie grafik 
towarzyszących tekstowi, skład i łamanie tekstu, projekt okładki, projekt wydruku. W ramach 
tej działalności przygotowywane zostają: plakaty, broszury, ulotki, zakładki, książki, banery, 
wielkoformatowe i małoformatowe naklejki, smycze, ołówki, papier firmowy, etykiety, 
wizytówki, okładki płyt CD. Projekty są dostosowywane na rzecz potrzeb zarówno druku 
offsetowego jak i cyfrowego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 64 498,99 zł

2.4. Z innych źródeł 56 640,00 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 0,00 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: 153 725,93 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

117 173,31 zł 0,00 zł

23 535,00 zł 0,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 10 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

10 000,00 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

680,00 zł

62 590,00 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)

1 228,99 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 -53 903,31 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 30 105,00 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

2 224,16 zł

60,56 zł

10 732,90 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 -995,17 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)

1 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)

1,00 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

3 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 34 162,33 zł

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

34 162,33 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

948,95 zł

17 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) 

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

16 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

27 852,33 zł

27 852,33 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 310,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 460,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 31 702,33 zł

Druk: NIW-CRSO 10



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

1 Ławka Festiwal Rozwój kulturalny młodego 
człowieka; promowanie wśród 
młodzieży sztuki muzycznej; 
promowanie wśród młodzieży 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu przede wszystkim poprzez 
kontakt z kulturą.

Zarząd Województwa Opolskiego 10 000,00 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

2 344,51 zł

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

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

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

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
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

2019-07-15
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