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SPRAWOZDANIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
STOWARZYSZENIE „ABRAHAM I SARA”
Opis głównych działań podjętych przez organizację w roku 2019:
 
 Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność 
pożytku publicznego nieprzerwanie od chwili powstania (data rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze 
Sądowym: 24.09.2013 r.). Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego na podstawie 
Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 10.01.2019 r. W roku 2019 
Stowarzyszenie nie miało możliwości otrzymania środków z tzw. 1 %. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie 
wartości etycznych płynących ze społecznej nauki Kościoła Rzymskokatolickiego, ze szczególnym naciskiem na 
ochronę życia ludzkiego, płodności i rozwoju rodziny oraz pomoc małżeństwom dotkniętym problemem niepłodności. 
Naszej działalności przyświeca hasło: „Aby nikt ze swoją niepłodnością nie pozostał sam”. Do celów statutowych 
Stowarzyszenia należy m.in.: organizacja wydarzeń związanych z tematyką niepłodności i zdrowia prokreacyjnego 
oraz prowadzenie portalu internetowego www.abrahamisara.pl. Realizując swoje cele w roku 2019 r. Stowarzyszenie 
podejmowało następujące inicjatywy:
 1. Organizowanie comiesięcznych spotkań otwartych Krakowskiego Duszpasterstwa Małżeństw Niepłodnych, w 
których udział mogą brać na zasadzie dobrowolności wszystkie osoby zainteresowane problematyką zdrowia 
prokreacyjnego i niepłodności. Spotkania są od wielu lat skierowane do ogółu społeczności i służą m.in. integracji 
społecznej osób dotkniętych niepłodnością i chcących poznać inne osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji. 
Wydarzenia te są dobrą okazją do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także do 
zdobywania nowych informacji np. na temat psychologicznych, społecznych, etycznych i duchowych aspektów 
diagnozowania i leczenia niepłodności. Wydarzenia organizowane są w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu przy ul. Nazaretańskiej 1 w Krakowie, opiekunką Duszpasterstwa z ramienia s. nazaretanek jest 
s. Lidia Ćwirbut, kapelanem Duszpasterstwa jest ks. dr Mirosław Czapla. W roku 2019 odbyły się spotkania w 
następujących terminach:
 - 12.01.2019 r., godz. 16:00-19:00 – Msza św., a po niej spotkanie otwarte;
 - 09.02.2019 r., godz. 16:00-19:00 – Msza św., a po niej spotkanie otwarte;
 - 09.03.2019 r. - Wielkopostny Dzień Skupienia (zob. niżej);
 - 13.04.2019 r., godz. 16:00-19:00 – Msza św., a po niej spotkanie otwarte;
 - 11.05.2019 r., godz. 16:00-19:00 – Msza św., a po niej spotkanie otwarte;
 - 08.06.2019 r., godz. 16:00-19:00 – Msza św., a po niej spotkanie otwarte;
 - 14.09.2019 r., godz. 16:00-19:00 – Msza św., a po niej spotkanie otwarte;
 - 12.10.2019 r., godz. 16:00-19:00 – Msza św., a po niej spotkanie otwarte;
 - 09.11.2019 r., godz. 16:00-19:00 – Msza św., a po niej spotkanie otwarte;
 - 14.12.2019 r. - Wielkopostny Dzień Skupienia (zob. niżej).
  
 2. Organizowanie ogólnopolskich rekolekcji dla małżeństw niepłodnych dwa razy w roku - w okresie Adwentu i 
Wielkiego Postu. Udział w wydarzeniach, które odbywają się cyklicznie od wielu lat jest otwarty, mogą się na nie 
zapisać wszystkie chętne osoby z różnych części Polski, bez spełniania żadnych wymogów wstępnych, ponieważ 
inicjatywy te skierowane są do ogółu społeczności. Wydarzenia organizowane są w klasztorze Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu przy ul. Nazaretańskiej 1 w Krakowie i oprócz części duchowej obejmują spotkania 
służące integracji środowiska małżeństw niepłodnych, wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi w 
zakresie radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi bezpośrednio lub pośrednio związanymi z doświadczanymi 
przez nie problemami w staraniu się o potomstwo. Ponadto, w czasie organizowanych wydarzeń odbywają się 
spotkania ze specjalistami takimi jak np. lekarze, pracownicy ośrodków adopcyjnych, instruktorzy Modelu Creightona, 
mediatorzy, a także z małżeństwami, które zdecydowały się na poszczególne formy leczenia niepłodności lub są 
rodzinami zastępczymi albo adopcyjnymi. Wydarzenia te służą pomocy zainteresowanym osobom oraz do ułatwiania 
podejmowanie przez nie świadomych decyzji na temat psychologicznych, społecznych, etycznych i duchowych 
aspektów diagnozowania i leczenia niepłodności w ich konkretnych sytuacjach. W 2019 r. odbyły się następujące 
rekolekcje:
 - 9.03.2019 r. - Ogólnopolski Wielkopostny Dzień Skupienia dla Małżeństw Niepłodnych pt. „Dlaczego Sara się 
śmieje?”; prowadzący: ks. dr Leszek Harasz - proboszcz parafii w Porębie, koordynator Odnowy w Duchu Świętym w 
Archidiecezji Krakowskiej,  założyciel  Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret” w Myślenicach; mgr Bożena 
Pawłowska - dietetyk, na co dzień współpracuje z parami, które borykają się z niepłodnością, pomaga im zmieniać 
nawyki żywieniowe i wprowadza zdrową „rewolucję” w ich jadłospisach. Udziela konsultacji żywieniowych, opierając 
się na podejściu medycyny holistycznej, współpracuje z lekarzami leczącymi niepłodność. Gośćmi rekolekcji były 
również dwie rodziny adopcyjne. 
Program:
8:30 – Zapisy, poczęstunek
9:00 – Powitanie
9:15 – Prelekcja pt. „Dieta przy problemach z płodnością” - mgr Bożena Pawłowska 
10:15 – Konferencja I - ks. dr Leszek Harasz
10:45 – Przerwa: kawa, herbata, przekąski
11:15 – Droga Krzyżowa
12:15 - Świadectwo rodziny adopcyjnej 1
13:15 – Wspólny obiad
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14:00 – Świadectwo rodziny adopcyjnej 2
14:45 – Przerwa: kawa, herbata, przekąski
15:15 – Konferencja II -  ks. dr Leszek Harasz
15:45 – Adoracja w kaplicy, w tym czasie także: możliwość spowiedzi lub rozmowy z kapłanem; konsultacje z 
instruktorem Modelu Creightona; swobodne rozmowy uczestników rekolekcji
17:00 – Eucharystia 
18:00 – Kolacja
ok. 19:00 – Zakończenie
Z relacją z rekolekcji można zapoznać się pod linkiem: http://abrahamisara.pl/nauka-kosciola/sara-sie-smiala-a-czy-
my-potrafimy-zawierzyc/

 - 14.12.2019 r.  9.03.2019 r. - Ogólnopolski Adwentowy Dzień Skupienia dla Małżeństw Niepłodnych pt. „Miłość mi 
wszystko wyjaśniła”; prowadzący: ks. dr Jerzy Smoleń - psycholog i medioznawca, szczególnie zainteresowany 
współczesnymi formami przekazu wiary. Wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie; mgr Katarzyna Uroda – 
pracownik Działu Rodzin Zastępczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie; mgr Edyta Szklarz - 
psychoterapeuta rodzin, par i osób indywidualnych. Gośćmi rekolekcji była też rodzina adopcyjna oraz wspólnota 
katolicka „Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji”.
Program:
8:15 – Zapisy, poczęstunek
8:45 – Powitanie
9:00 – Prelekcja  o pieczy zastępczej – mgr Katarzyna Uroda 
10:00 – Konferencja I - ks. dr Jerzy Smoleń
10:45 – Przerwa: kawa, herbata, przekąski
11:15 – Konferencja II - ks. dr Jerzy Smoleń
12:00 - Świadectwo rodziny adopcyjnej
13:15 – Obiad
14:00 – Warsztat o poszukiwaniu siebie w relacjach pt. „Gdzie przebywa moja miłość?”- mgr Edyta Szklarz
15:15 – Przerwa: kawa, herbata, przekąski,
15:30 – Adoracja w kaplicy, w tym czasie także: możliwość spowiedzi lub rozmowy z kapłanem; konsultacje z 
instruktorem Modelu Creightona; swobodne rozmowy uczestników rekolekcji 
16:00 – Eucharystia 
17:00 - Uwielbienie z modlitwą wstawienniczą - Saletyńska Wspólnota Nowej Ewangelizacji
18:45 - Kolacja
19:30 – Zakończenie
Z relacją z rekolekcji można zapoznać się pod linkiem: http://abrahamisara.pl/duchowosc/jak-obudzic-nadzieje-
relacja-z-adwentowego-dnia-skupienia-dla-malzenstw-nieplodnych/

 3. Organizacja indywidualnych konsultacji ze specjalistami. Możliwość kontaktu osób dotkniętych problemem 
niepłodności ze specjalistą w zakresie psychologii pozwala im w lepszy sposób radzić sobie z tą skomplikowaną 
sytuacją, przyczynia się do wzrostu ich poziomu wiedzy na temat psychologicznych aspektów radzenia sobie z nią 
(np. możliwe konflikty małżeńskie, osłabienie więzi małżeńskiej, duże natężenie stresu związanego ze staraniami o 
potomstwo), a także do zdobywania umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów z nią związanych 
(podejmowanie decyzji na temat podjęcia/kontynuowania/zakończenia leczenia, staranie o zostanie rodziną 
zastępczą lub rodziną adopcyjną). W czasie organizowanych przez Stowarzyszenie Dni Skupienia odbywają się 
spotkania i warsztaty z innymi specjalistami, np. z lekarzami, pracownikami ośrodków adopcyjnych, instruktorami 
Modelu Creightona (element leczenia naprotechnologicznego) czy mediatorami. Ponadto w 2019 r. odbyły się 
konsultacje psychologiczne dla małżeństw doświadczających problemów z płodnością w dniu 16.11.2019 r. 
Konsultacje prowadziła mgr Aleksandra Siódmak, psycholog.

 4. Stałe prowadzenie ogólnopolskiego Telefonu Wsparcia dla Małżeństw Niepłodnych oraz obsługa skrzynki 
internetowej: wsparcie@abrahamisara.pl. Inicjatywa ta jest platformą wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy osobami bezpośrednio lub pośrednio dotkniętymi problemem niepłodności lub zainteresowanymi 
zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym zdrowiem prokreacyjnym. Przeszkoleni wolontariusze Telefonu to 
osoby, które najczęściej same były lub są dotknięte trudnościami związanymi ze staraniami o potomstwo, przez co 
mogą dobrze zrozumieć potrzeby osób zgłaszających się po pomoc. Niepłodność jest w wielu środowiskach 
traktowana jako temat tabu, przez co do tego typu problemów ludzie często nie chcą się przyznawać, nawet w gronie 
swojej rodziny lub najbliższych znajomych. W tej sytuacji inicjatywa Stowarzyszenia daje możliwość uzyskania 
anonimowej pomocy osobom rozważającym podjęcie leczenia lub po prostu szukającym kogoś, z kim będzie można 
podzielić się doświadczanym cierpieniem. Stowarzyszenie od 2014 roku opłaca abonament telefoniczny w sieci Play 
obsługujący numer 881 206 661, który zadysponowany jest na poczet Telefonu Wsparcia. Osoby dyżurujące to 
świeccy wolontariusze posiadający doświadczenia z niepłodnością, którzy zostali przeszkoleni przez psychologa w 
zakresie towarzyszenia osobom przeżywającym trudności życiowe i podlegają superwizji psychologa. Po nawiązaniu 
kontaktu z Telefonem Wsparcia dzwoniący proponuje dogodny termin i wtedy ustalany jest termin rozmowy. Istnieje 
również możliwość kontaktu z wolontariuszami za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mailowy: 
wsparcie@abrahamisara.pl). Nasi wolontariusze dysponują bazą danych, w której zebrane są dane m.in. na temat 
ośrodków leczenia niepłodności z całego kraju, w tym metodą naprotechnologii, specjalistów towarzyszących w 
diagnostyce niepowodzenia prokreacji oraz kontakty do grup wsparcia, a także inne pomocne informacje. Telefon nie 
świadczy specjalistycznej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, ani duchowej, a jego głównym powodem 
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działania jest wzajemna wymiana doświadczeń i udzielanie wsparcia osobom, dla których problem niepłodności staje 
się zbyt trudny. Wśród osób korzystających z tej inicjatywy znajdują się nie tylko pary niepłodne. Dzwonią także ich 
zatroskani rodzice, członkowie rodzin przeżywający stres związany z trudnościami swoich bliskich i przede wszystkim 
chcący pomóc w tej trudnej sytuacji. Średnio udzielamy różnego rodzaju wsparcia od kilku do kilkunastu osobom 
rocznie. W ostatnim czasie przeważa pomoc za pośrednictwem skrzynki e-mailowej. Zdarza się, że rozmówcy 
dzwonią regularnie, bo kontakt z osobami, które rozumieją problematykę tak delikatną i osobistą, jak niepłodność, 
ma niewątpliwie pozytywny wpływ na radzenie sobie z emocjami towarzyszącymi przedłużającym się staraniom o 
potomstwo (etap diagnozowania niepłodności, etap leczenia medycznego lub przygotowywania się do procedury 
adopcji lub do bycia rodziną zastępczą) oraz na decyzje podejmowane przez pary w związku z tą sytuacją. Jest to 
możliwe dzięki zapewnieniu pełnej anonimowości osobom korzystającym z Telefonu Wsparcia oraz poufności 
przekazywanych przez nie informacji.
      
 5. Stałe prowadzenie strony internetowej www.abrahamisara.pl, która jest jedynym w Polsce portalem 
informacyjnym oferującym tak kompleksowe informacje na temat metod leczenia niepłodności zgodnych z etyką 
chrześcijańską. Jest to inicjatywa skierowana do ogółu społeczności, służąca rozpowszechnianiu kompleksowych i 
aktualnych informacji na temat zdrowia prokreacyjnego i niepłodności. Oprócz informacji o wspólnotach działających 
w różnych miastach oraz o bieżących wydarzeniach organizowanych w Polsce w tym zakresie, w witrynie 
internetowej w sposób ciągły i systematyczny publikowane są teksty na temat psychologicznych, społecznych, 
etycznych i duchowych aspektów radzenia sobie z problemami doświadczanymi przez pary starające się o 
potomstwo. Poszczególne działy tematyczne portalu obejmują m.in. następujące zagadnienia: naprotechnologia, 
adopcja, duchowość, nauka Kościoła, leczenie niepłodności czy psychologia niepłodności. W dziale pt. „Nasze 
historie” publikowane są świadectwa małżeństw, które przez krótszy lub dłuższy czas były dotknięte problemem 
niepłodności i dzięki pomocy specjalistów doczekały się potomstwa.
 Uzupełnieniem portalu jest stale prowadzony i skierowany do ogółu społeczności profil Stowarzyszenia w serwisie 
społecznościowym Facebook (adres: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Abraham-i-
Sara-1496016587374838/). Działa również grupa dyskusyjna na Fb pt. „Nasze drogi do rodzicielstwa (naturalnego, 
zastępczego, adopcyjnego, duchowego) (adres: https://www.facebook.com/groups/537283103542817/?
multi_permalinks=706555309948928). Działają także dwie e-mailowe grupy dyskusyjne zrzeszające osoby 
zainteresowane tematyką leczenia niepłodności oraz osoby związane ze Stowarzyszenie „Abraham i Sara”, które 
dzięki wspólnie z newsletterem portalu służą promowaniu bieżących informacji i wydarzeń bezpośrednio lub 
pośrednio związanych ze zdrowiem prokreacyjnym.
 W 2019 r. na portalu ukazały się m.in.:
 - świadectwo pary niepłodnej, która doczekała się dziecka (http://abrahamisara.pl/duchowosc/wielki-post-czas-na-
rozwazanie-drogi-krzyzowej/);
 - świadectwo rodziny adopcyjnej (http://abrahamisara.pl/nasze-historie/co-to-jest-adoptowanie-%E2%80%A6-to-
mama-tata-i-ja/);
 - artykuł o rekolekcjach, które obyły się w adwencie 2018 r. (http://abrahamisara.pl/duchowosc/uczac-sie-wiary-
cierpliwej-relacja-z-dnia-skupienia/);
 - cykl materiałów formacyjnych pt. „Spotkanie z błogosławieństwami” (http://abrahamisara.pl/bez-kategorii/spotkanie-
z-blogoslawienstwami-%E2%80%93-cz-3/);
 - rozważania Drogi Krzyżowej opracowane przez małżeństwa niepłodne ze wspólnot w Krakowie i Warszawie 
(http://abrahamisara.pl/duchowosc/wielki-post-czas-na-rozwazanie-drogi-krzyzowej/);

 6. Pozostałe działania służące realizacji celów i rozwojowi Stowarzyszenia: 
 - przeprowadzenie w styczniu 2019 r. ankiety wśród małżeństw niepłodnych na temat form pomocy, z których 
korzystają i na temat ich potrzeb dotyczących różnych metod wsparcia;
 - złożenie w styczniu 2019 r. wniosku o finansowanie projektu społecznego ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich – po ogłoszeniu wyników konkursu w marcu 2019 okazało się, że wniosek Stowarzyszenia nie 
uzyskał finansowania, został natomiast zakwalifikowany na listę rezerwową. Projekt dotyczył kampanii społecznej pt.: 
„Aby nikt ze swoją niepłodnością nie został sam”, kierunek działania: aktywizacja obywateli w sprawach 
wspólnotowych. Główne cele projektu to: wsparcie psychologiczne, informacyjne i duchowe małżeństw niepłodnych, 
„sieciowanie” regionalnych i ogólnopolskich środowisk małżeństw niepłodnych oraz promocja medycznego wsparcia 
naturalnej prokreacji i zdrowego trybu życia. Założenia projektu zostaną wykorzystane w kolejnych latach do 
uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych;
 - przygotowanie  w styczniu 2019 r. rozważań Drogi Krzyżowej na podstawie doświadczeń małżeństw niepłodnych. 
Rozważania zostały opublikowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin;
 - prace nad pozyskaniem środków finansowych na realizację projektów społecznych, poszukiwanie partnerów 
społecznych;
 - przygotowania do Jubileuszu 10-lecia istnienia Krakowskiego Duszpasterstwa Małżeństw Niepłodnych, który 
przypada na rok 2020 r.;
 - przygotowania do opracowania i uruchomienia nowej strony internetowej, ponieważ obecna wersja portalu wymaga 
modernizacji.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z 
TEMATYKĄ NIEPŁODNOSCI I ZDROWIA 
PROKREACYJNEGO. ORGANIZOWANIE 
OGÓLNOPOLSKICH REKOLEKCJI I DNI SKUPIENIA DLA 
MAŁZENSTW NIEPŁODNYCH. ORGANIZOWANIE 
COMIESIECZNYCH SPOTKAN OTWARTYCH DLA 
MAŁZENSTW NIEPŁODNYCH. ORGANIZOWANIE 
SPOTKAN I KONSULTACJI ZE SPECJALISTAMI (W TYM: 
LEKARZAMI., INSTRUKTORAMI MODELU CREIGHTONA, 
DIETETYKAMI, PSYCHOLOGAMI) DLA OSÓB 
BEZPOSREDNIO LUB POSREDNIO DOTKNIETYCH 
PROBLEMEM NIEPŁODNOSCI ORAZ DLA OSÓB
ZAINTERESOWANYCH ZDROWIEM PROKREACYJNYM. 
PROWADZENIE PORADNICTWA
SPOŁECZNEGO W FORMIE OGÓLNOPOLSKIEGO 
TELEFONU WSPARCIA DLA MAŁZENSTW
NIEPŁODNYCH.

0,00 zł

2 działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

PROWADZENIE PORTALU INTERNETOWEGO 
OFERUJACEGO KOMPLEKSOWE
INFORMACJE NA TEMAT ZDROWIA PROKREACYJNEGO I 
METOD LECZENIA NIEPŁODNOSCI
ZGODNYCH Z ETYKA CHRZESCIJANSKA.

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

300

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) 3 034,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 034,40 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

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

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 654,40 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

3 757,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 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

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

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 757,20 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

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -722,80 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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1.2. 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

28 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)

10 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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Mateusz Pękala, Anna 
Rachwalska, Izabela Salata Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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