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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

✓ 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  
 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji  

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj                            POLSKA Województwo    DOLNOŚLĄSKIE Powiat        TRZEBNICKI 

Gmina       TRZEBNICA Ulica               ŚW. JADWIGI Nr domu            14 Nr lokalu        ------------------------------- 

Miejscowość         KUŹNICZYSKO Kod pocztowy            55-100 Poczta                TRZEBNICA Nr telefonu                692 242 577 

 Nr faksu          ---------------------- E-mail        fundacja@kuzniczysko.pl Strona www                fundacja.kuzniczysko.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

16.02.2014 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

------------------------- 

5. Numer REGON 022349850 6. Numer KRS  0000494660 

za rok 2016 
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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 

Ewelina Gryniuk prezes   TAK 

Mariusz Gryniuk w-ce prezes    TAK 

Walenty Jankun 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 

--------------------- --------------------- 
 

 tak
   

 nie
 

--------------------- --------------------- 
 

 tak
   

 nie
 

--------------------- --------------------- 
 

 tak
   

 nie
 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych przez 
organizację 
 

Fundacja prowadzi działalność w zakresie: 

Ochrony dziedzictwa kulturowego szczególnie w zakresie ratowania zabytków oraz zachowania 

w świadomości społeczeństwa wielopokoleniowych tradycji. 

 

Pozostałymi celami fundacji są: 

1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

2. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

3. turystyka, rekreacja i krajoznawstwo; 

4. wspieranie, upowszechnianie i działanie na rzecz kultury fizycznej; 

5. działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju 

cywilizacji, poznania świata oraz zbliżenia ludzi; 

6. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

9. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych; 

10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

działalność na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwój odnawialnych źródeł 

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

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

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          

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 960 

 

Osoby prawne -------------- 

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

 

 

 
ZABYTKOWY MŁYN WODNY W KUŹNICZYSKU 

 
 
 
 
 

 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

 
TAK 

  

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
Sfera działalności pożytku 

publicznego 
Przedmiot działalności 
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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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), 

zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 

przedmiotem działalności 

KULTURA, SZTUKA, 
OCHRONA DÓBR KULTURY I 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

1. FUNDACJA MA POD 
SWOJĄ OPIEKĄ 
NAJSTARSZY ZABYTEK 
WE WSI KUŹNICZYSKO – 
SZACHULCOWY MŁYN 
WODNY Z 1698 ROKU. W 
ROKU 2015 PO 
PRZEPROWADZONYEJ 
PRZEZ NASZĄ 
ORGNIZACJĘ 
KWERENDZIE, 
KONSERWATOR 
ZABYTKÓW WPISAŁ 
OBIEKT DO 
WOJEWÓDZKIEGO 
REJESTRU ZABYTKÓW. 
DZIĘKI NASZYM 
STARANIOM ZAŁOŻONO 
25 KART ZABYTKÓW DLA 
URZĄDZEŃ 
ZACHOWANYCH W 
MŁYNIE I SAMEGO 
OBIEKTU. TO KOLEJNY 
KROK DO MOŻLIWOŚCI 
POZYSKIWAIA 
ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH. 

2. ZE ŚRODKÓW 
WŁASNYCH W MARCU 
2016 ROKU 
ZRWITALIZOWALIŚMY 
DUŻY STAW MŁYŃSKI, 
KTÓRY OD POŁOWY 
XIX WIEKU DO LAT 80-
TYCH XX WIEKU 
ZASILAŁ MŁYN 
WODNY. 

3. ZE ŚRODKÓW 
WŁASNYCH 
ODTWORZYLIŚMY 
DĘBOWE KORYTO 
DOPROWADZAJĄCE 
WODĘ NA 
NASIĘBIERNE 
MŁYŃSKIE KOŁO 
WODNE PRZY MŁYNIE. 
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PODTRZYMYWANIE I 
UPOWSZECHNIANIE 
TRADYCJI NARODOWEJ; 
PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI 
ORAZ ROZWÓJ 
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, 
OBYWATELSKIEJ I 
KULTUROWEJ; 

1. P
PODMUCHY HISTORII” 
– 3 EDYCJA 
PROJEKTU 
HISTORYCZNEGO - 
REALIZACJA ZADANIA 
PUBLICZNEGO 
POWIRZONEGO I 
DOFINANSOWANEGO 
PRZEZ STAROSTWO 
POWIATOWE W 
TRZEBNICY 

2. „
PROMOCJA WSI 
KUŹNICZYSKO – 
PROMOCJĄ IDEII 
ODNOWY WSI 
DOLNOŚLĄSKIEJ” – 
PROJEKT 
SFINANSOWANY PRZEZ 
URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

 

DZIEŁALNOŚĆ 
WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ 
WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH 

1. „JEDNA BABA 
DRUGIEJ BABIE” 
WARSZTATY 
RĘKODZIEŁA DLA 
MIESZKANEK GMINY – 
REALIZACJA ZADANIA 
PUBLICZNEGO 
POWIRZONEGO I 
DOFINANSOWANEGO 
PRZEZ URZĄD MIASTA 
I GMINY TRZEBNICA 

 
2. MARSZ PO ZDROWIE” 

– POWOŁANIE DO 
ŻYCIA I SEKCJI 
NORDIK WALKING - 
REALIZACJA ZADANIA 
PUBLICZNEGO 
POWIRZONEGO I 
DOFINANSOWANEGO 
PRZEZ STAROSTWO 
POWIATOWE W 
TRZEBNICY. 
 

3. REALIZACJA „PIKNIKU 
RODZINNEGO” 
PODCZAS 
„SKOTNICKIEGO 
ROWEROWEGO 
RODZINNEGO RAJDU 
ULICZNEGO SRRRU 
2016”  
 

 

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym  
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4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
NIE 
 

 

 

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 

---------------- -------------------- 

  

  

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

NIE 
 

 

  

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 

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

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

Kod PKD: 
 
 

Kod PKD: 
 
 

Kod PKD: 
 
 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

 
 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

 

  13440,12   zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego      ,   zł 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego                              0, zł 

c) Przychody z działalności gospodarczej                               0, zł 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)                               ,   zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

                              
11500,00   zł    

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem             1940,12   zł 

2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 

              116,00    zł 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 ,    zł 

b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 ,    zł 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
,    zł 

d) Koszty administracyjne 
,    zł 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 
 ,    zł 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego 
 w okresie sprawozdawczym 

-110,96    zł 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków  

4.1. Przychody z 1% podatku      ,    zł 

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

     ,    zł 

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

 

1 
 
 

  ,    zł 

2 
 

 
    ,    zł 

3 
 
 

    ,    zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia) 
 
 

 

z podatku dochodowego od osób prawnych
 

z podatku od nieruchomości
                     

 
z opłaty skarbowej

                                       
z opłat sądowych

                                       

z innych zwolnień
 

-> jakich?__________________________          
 

 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

NIE 

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) 

 

 

 
 

 
 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

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

                                                                                                                                              
0 osób 

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

                                               0 etatów 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
                                                0 osób 

  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków 
TAK 
 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 

                                   3  osób 
fizycznych 

                                  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) 

TAK 
 

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) 

15 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

a) z tytułu umów o pracę   0,    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych   ,    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 

 ,    zł 

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

  ,    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 

TAK 

 

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

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 ------------------------ ------------------------ 

2 ------------------------ ------------------------ 

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

 

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

organizacji 

 
 

 
 
 
 
 

(imię i nazwisko) 
 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

 

 
22.12.2017r 

 
(dd.mm.rrrr) 

 

 


