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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica HENRYKA PROBUSA Nr domu 9 Nr lokalu 4

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-242 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 713210871

Nr faksu 713210871 E-mail biuro@tratwa.org Strona www www.tratwa.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-03-22

2009-11-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93196934100000 6. Numer KRS 0000200183

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

Robert Drogoś prezes 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

Barbara Kołaczkiewicz członek zarządu TAK

Jacek Pomian członek zarządu TAK

CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - "TRATWA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Granting - wsparcie finansowe dla innych organizacji, stymulowanie i 
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie 
finansowe, merytoryczne i organizacyjne działalności innych podmiotów w 
szczególności poprzez przyjmowanie, wykorzystywanie i redystrybucję 
środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych w ramach pomocy dla 
Polski ze strony Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, 
zagranicznych oraz krajowych, rządowych i prywatnych.
•  Wszechstronne propagowanie metod i technik działania stosowanych w 
zakresie działalności Stowarzyszenia pod nazwą "Centrum ds. Katastrof i 
Klęsk Żywiołowych Tratwa".
•  Współdziałanie z administracją rządową i samorządową.
•  Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, 
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
•  Niesienie pomocy humanitarnej.
•  Działalność charytatywna na rzecz poprawy warunków socjalnych oraz 
wspomaganie rzeczowo - finansowe osób i rodzin poszkodowanych 
wskutek katastrof i kataklizmów.
•  Prowadzenie działalności szkoleniowo - edukacyjnej.
•  Prowadzenie działalności wydawniczej.
•  Organizacja warsztatów, spotkań, konferencji i imprez
• Organizacja koncertów i przedstawień
• Użyczanie i wynajem pomieszczeń
• Prowadzenie Pracowni Projektów Miedzykulturowych „ZAJEZDNIA” w 
oparciu o system wolontariatu praktyk i również międzynarodowych
• Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1.Realizując powyższe cele "Tratwa" opiera się na społecznej pracy 
członków. Może jednak zatrudniać pracowników do realizacji swoich 
zadań.
2.Działalność „Tratwy” może być prowadzona w następujących sferach 
zadań publicznych: 
     1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3) działalności charytatywnej;
 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;
 6) ochrony i promocji zdrowia;
 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19) turystyki i krajoznawstwa;
 20) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 21) ratownictwa i ochrony ludności;
 22) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
 23) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;
 24) promocji i organizacji wolontariatu;
 25) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 26) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 27) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 28) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 29) działalności na rzecz organizacji pozarządowych, działających w 
powyższych sferach.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Projekty Stowarzyszenia „TRATWA” realizowane w 2020 roku:
1.„Organizacja i Prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego "PRACOWNIA PROJEKTÓW MIĘDZYKULTUROWYCH" 
ZAJEZDNIA Gmina Wrocław D/BPS/2101/1/2018-2020 01.01.2018-31.12.2020 
Rezultatem głównym zadania jest aktywizacja mieszkańców Wrocławia, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób 
starszych do działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych poprzez udział w
warsztatach, spotkaniach, miniprojektach i akcjach miejskich. 
W ramach wsparcia infrastrukturalnego i animacyjno-kulturalnego udostępniliśmy pomieszczenia dla inicjatyw lokalnych, 
organizacji pozarządowych. Zarejestrowaliśmy ogółem 6000 odwiedzin. 
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Zrealizowano i wsparto 36 miniprojektów i akcji miejskich kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Wrocławia,
Wsparliśmy edukację i stworzyliśmy warunki do samorozwoju dla 18 młodych osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Z 
działań prowadzonych w klubie młodzieżowym skorzystało 47 osób.  
Odbyło się dożywianie młodzieży z grupy ryzyka objętej projektem, z którego skorzystało 47 osób. 
Nastąpił rozwój osobisty osób starszych poprzez organizację 449 h warsztatów językowych. Zaktywizowano 86 seniorów.
Nastąpił rozwój partnerstw krajowych i międzynarodowych w ramach realizowanych przedsięwzięć - 5 długofalowych działań 
partnerskich.

2„Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Czasoprzestrzeń” Gmina Wrocław 
D/BPS/2100/1/2018-2020 01.01.2018-31.12.2020 
Zaktywizowano mieszkańców Wrocławia, w tym w szczególności dzieci i młodzież, osoby starsze i studentów, społeczność 
lokalną osiedli Sępolno - Biskupin - Dąbie - Bartoszowice do działań społeczno-kulturalno–edukacyjnych poprzez udział w 
warsztatach, miniprojektach i imprezach. Ilość odbiorców – ponad 23000 osób oraz 116 tysięcy wyświetleń np. 
streemingowanych koncertów.
Zaprosiliśmy adresatów zadania do udziału w rozmaitych wydarzeniach społecznych, kulturowych,
artystycznych i działań na rzecz społeczności lokalnej. Zachęciliśmy odbiorców do partycypacji w kulturze, lokalnej polityce i do 
wspólnego budowania tożsamości miejsca. Poprzez uczestnictwo w w/w działaniach, a także dzięki udostępnieniu obiektów i 
przestrzeni zajezdni, udało się zwiększyć aktywizację odbiorców.
Osiągnięte rezultaty: 
1. 500 uczestników warsztatów, 10110 uczestników eventów.
2. Udzielono wsparcia infrastrukturalnego i animacyjno-kulturalnego dla ponad 10 tysięcy mieszkańców Wrocławia - udział w 
warsztatach, eventach, wsparcie liderów i artystów. 
3. Zorganizowano i współorganizowano 43 wydarzenia dla ok. 10110 osób, zapewniono wsparcie
infrastrukturalne, merytoryczne, techniczne, promocyjne. 
4. Zintegrowano społeczność lokalną osiedli Sępolno–Biskupin–Dąbie-Bartoszowice poprzez organizację eventów/mini 
projektów – 43 wydarzenia.
5. Wsparto działania wolontariackie- udział 136 wolontariuszy.
6.Wsparto rozwój partnerstw krajowych i międzynarodowych w ramach realizowanych przedsięwzięć spotkania partnerskie.
7. Wsparcie artystów i liderów poprzez udostępnienie przestrzeni oraz pomoc techniczną, organizacyjną – 25 grup.
6.Wsparto rozwój partnerstw krajowych i międzynarodowych w ramach realizowanych przedsięwzięć spotkania partnerskie - 
ewidencja własna działań.
7. Wsparcie artystów i liderów poprzez udostępnienie przestrzeni oraz pomoc techniczną, organizacyjną – 25 grup.
3.Przegląd Kultury Studenckiej 2020- Gmina Wrocław D/WSS/2545/1/2020 01.02.2020 - 31.12.2020
Rezultat: Wykonanie prac modernizacyjnych w Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Czasoprzestrzeń przy ul. 
Tramwajowej 1-3 we Wrocławiu, dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie. Zajezdnia ta jest wpisana do rejestru zabytków.   
Przeprowadzono szereg robót modernizacyjnych i naprawczych na terenie kompleksu przygotowujących obiekt do organizacji 
imprez o charakterze kulturalnym, w tym również w okresie zimowym. Wykonano modernizację węzłów sanitarnych, częściową 
modernizacja węzła co, fragmentaryczną rewitalizację ścian ceglanych, naprawę dachów hal, etc. Usunięte zostały awarie 
wadliwych instalacji. Wykonano podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowano oświetlenie w jednej 
z hal. Zrealizowano również działania skupione na zagospodarowaniu terenu wokół budynków oraz przygotowaniu 
dokumentacji projektowej obiektu.
Rezultat: Organizacja Przeglądu Kultury Studenckiej
Zorganizowano Przegląd Kultury Studenckiej zgodnie z przewidywanym terminem tj. w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 
W ramach PKS zaprezentowano różnorodne formy twórczości wrocławskich artystów wywodzących się ze środowisk 
studenckich (5 koncertów, 2 wystawy, 2 spektakle, pokaz filmów). Z uwagi na panująca pandemię Covid-19, szereg z nich 
zaprezentowano w sieci (streaming wydarzeń). 
4.Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
1/I/2019 , 2020-01-01 - 2020-11-30 
Projekt regrantingowy realizowany w partnerstwie trzech organizacji pozarządowych: Dolnośląskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowej i Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych 
TRATWA.
Stowarzyszenie Tratwa jako jeden z operatorów  umożliwił realizację projektów społecznych, inicjatyw oddolnych 7 młodym 
organizacjom i 5 grupom  nieformalnym z terenu woj. dolnośląskiego.
Wzmocniono merytoryczny potencjał 7 młodych organizacji poprzez przyznanie im mikrodotacji. 
Wzmocniono rozwój wspólnot lokalnych poprzez przyznanie mikrodotacji 5 grupom nieformalnym i samopomocowym.
Nastąpił wzrost liczby obywateli (członków organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych), którzy 
zrealizowali mikroprojekty społeczne/ inicjatywy oddolne) i aktywnie zaangażowali się w realizację działań na rzecz rozwoju 
wspólnot lokalnych- 18 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 15 przedstawicieli grup nieformalnych.
Zwiększyła się liczba obywateli, którzy uczestniczyli w działaniach na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych realizowanych przez 
młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne i samopomocowe. Bezpośredni uczestnicy działań : 6057 osób. Pośredni 
odbiorcy działań: 22 651 osób. Zrealizowano 13 spotkań animacyjnych dla młodych ngo i grup nieformalnych. 
Zwiększyła się wiedza wśród przedstawicieli samorządów, młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych poprzez 
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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

szkolenia na temat przepisów z Tarczy Antykryzysowej, RODO, dostępności oraz zarządzania projektem- 3 szkolenia.
Przedstawiciele młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych poprzez udział w doradztwie zdobyli wiedzy dot. 
realizacji i rozliczania projektów społecznych - 10 godzin doradztwa. 
Poniże dane dot. tylko rezultatów osiągniętych przez Operatora- Stowarzyszenie Tratwa. 
5. Paczka w koronie – Gmina Wrocław, D/COVID-19/MOPS/2/2020, 10.04.2020-31.05.2020
Przygotowano i dostarczono paczki z produktami żywnościowymi dla mieszkańców Wrocławia, którzy w związku z epidemią 
wirusa SARS-CoV-2 znaleźli się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Zadanie zrealizowano przy ścisłej współpracy z 
koordynatorami poszczególnych komórek organizacyjnych MOPS, którzy wskazywali adresy, pod które produkty żywnościowe 
zostały dostarczone. Łącznie przygotowano 1292 pojedynczych paczek, w tym dla osób samotnych – 786 paczek, dla rodzin – 
253 paczki.
Za wydawanie paczek do transportu odpowiedzialni byli wolontariusze „Czasoprzestrzeni”. Transport odbywał się przy udziale 
korporacji taksówkarskiej, której pracownicy za niewielką opłatą dostarczyli paczki pod wskazane adresy. W ciągu jednego dnia 
dostarczano maksymalnie 200 paczek. Dostawa paczek odbyła się przy zachowaniu zaleceń higieniczno-sanitarnych, w celu 
zapobieżenia zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku niedostarczenia paczek trafiały one na kolejną listą 
transportową. Zapleczem infrastrukturalnym realizacji zadania były pomieszczenia kompleksu „Czasoprzestrzeń” przy ul. 
Tramwajowej 1-3 we Wrocławiu.
6. Volunteering is Solidarity.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Europejski Korpus Solidarności 2018-1-PL01-ESC11-061369, 
01.02.2019 – 31.10. 2020 
Projekt propagujący wolontariat długoterminowy, skierowany do młodzieży z Europy. W projekcie wzięło udział 12 
wolontariuszy, przebywających na wolontariacie rocznym w naszym stowarzyszeniu. Wolontariusze w ramach działań zajmowali 
się: wydarzeniami, animacjami w „Czasoprzestrzeni”, prowadzili warsztat dla seniorów w  PPM Zajezdni, prowadzili lekcje 
europejskie w szkołach na terenie woj. dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Jazda z Pomysłami”. Każdy z wolontariuszy 
zrealizował indywidualny projekt. 
Zrealizowane działania:
Zajęcia cykliczne PPM Zajezdnia: - wsparcie klubu młodzieżowego (2x w tygodniu),  język angielski dla seniorów (poziom 
podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany, język francuski dla seniorów, język włoski oraz warsztaty kulinarne dla 
seniorów i osobno dla dzieci,  kawiarenka językowa dla młodzieży i dorosłych (1x w tygodniu). Zajęcia cykliczne w 
Czasoprzestrzeni: - Language Factory – interaktywne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-10 lat (2x w tygodniu), - 
język włoski dla dorosłych (poziom podstawowy 1x w tygodniu), - język hiszpański (poziom podstawowy 2x w tygodniu), ´ - język 
angielski (poziom podstawowy i średnio zaawansowany – każda grupa 1x w tygodniu), - wydarzania kulturalne przyjazne 
obcokrajowcom - spotkania o rożnej tematyce: wystawy, koncerty, wykłady, debaty. 
7. Wolontariat jest solidarnością vol.2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Europejski Korpus 
Solidarności, 2019-3-PL01-ESC11-078007, 1.02.2020- 31.01.2022
Projekt propagujący wolontariat długoterminowy, skierowany do młodzieży z Europy. W projekcie wzięło udział 14 
wolontariuszy z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec przebywających na wolontariacie rocznym w naszym 
stowarzyszeniu. Wolontariusze w ramach działań zajmowali się: wydarzeniami, animacjami w „Czasoprzestrzeni”, prowadzili 
warsztat dla seniorów w  PPM Zajezdni, w okresie pandemii zajęcia prowadzone były częściowo online. Każdy z wolontariuszy 
zrealizował indywidualny projekt. 
Wolontariusze zrealizowali projekty grupowe (muzyczne, społeczne, promocyjne) i indywidualne. Prowadzili animacje dla dzieci 
zorganizowali koncert i pokaz dla podopiecznych hospicjum dziecięcego. Zorganizowali zbiórkę odzieży dla osób bezdomnych. 
Pomagali w przygotowaniu świątecznych paczek zwinnościowych  dla ubogich oraz zestawów animacyjnych dla dzieci  (Creative 
Box). Aktywnie uczestniczyli w organizacja wystaw, koncertów i warsztatów.  
8. Europejska Solidarność w Akcji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Europejski Korpus 
Solidarności, 2020-2-PL01-ESC11-082990 01.11.2020-31.12.2021
 W 2020 r. prowadzono jedynie prace przygotowawcze bez odbiorców, same działania zrealizowano w 2021r. Projekt skierowany 
jest do 90 młodych ludzi z Europy, z których każdy odbędzie dwumiesięczny wolontariat w naszym stowarzyszeniu.  

9.Projekt Mikrogranty 2020/2022- ścieżki ngo i młodzieżowa Gmina Wrocław D/WSS/2536/1/2020-2022 2020-02-01- 2022-12-
31 Stowarzyszenie Tratwa jest partnerem w ścieżce regrantingu dla młodych ngo. Realizatorem projektu jest Fundacja 
Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", z którą podpisana jest umowa i to ona posiada budżet.
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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)

Prace modernizacyjne w Zajezdni tramwajowej Dąbie ( ul. Tramwajowa 1-3 Wrocław) wpisanej 
do rejestru zabytków, gdzie funkcjonuje Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych- 
CZASOPRZESTRZEŃ zwiększające możliwości obiektu, w tym umożliwiające organizację wydarzeń 
o charakterze kulturalnym.

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

36122

35

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Centrum Wolontariatu Akcyjnego (CWA) przy 
PPM Zajezdnia i CZASOPRZESTRZENI : realizacja i 
wspieranie wydarzeń/ działań o charakterze 
woluntarystycznym, w tym akcji miejskich 
adresowanych do mieszkańców Wrocławia. 
Udostępnienie infrastruktury na potrzeby 
Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego. Włączenie 
w działania wolontaryjne np. podczas dużych 
imprez organizowanych na terenie Wrocławia 
oraz udostępnianie infrastruktury na potrzeby 
realizacji projektów społeczno-kulturalno-
edukacyjnych. Praca międzynarodowych 
wolontariuszy z projektu ERASMUS+ z 
Europejskiego Korpusu Solidarności oraz 
niemieckich wolontariuszy z projektu Tandem na 
rzecz stowarzyszenia i mieszkańców Dolnego 
Śląska.

94.99.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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 6



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

2 promocja i organizacja wolontariatu

Centrum Wolontariatu Akcyjnego (CWA) przy 
PPM Zajezdnia i CZASOPRZESTRZENI : realizacja i 
wspieranie wydarzeń/ działań o charakterze 
woluntarystycznym, w tym akcji miejskich 
adresowanych do mieszkańców Wrocławia. 
Udostępnienie infrastruktury na potrzeby 
Miejskiego Wolontariatu Akcyjnego. Włączenie 
w działania wolontaryjne np. podczas dużych 
imprez organizowanych na terenie Wrocławia 
oraz udostępnianie infrastruktury na potrzeby 
realizacji projektów społeczno-kulturalno-
edukacyjnych. Praca międzynarodowych 
wolontariuszy z projektu ERASMUS+ z 
Europejskiego Korpusu Solidarności oraz 
niemieckich wolontariuszy z projektu Tandem na 
rzecz stowarzyszenia i mieszkańców Dolnego 
Śląska. Stowarzyszenie koordynowało pracą 
wolontariuszy np. w projekcie Paczka w Koronie, 
gdzie wolontariusze przygotowywali i dostarczali 
paczki dla potrzebujących mieszkańców 
Wrocławia podczas lookdownu.

94.99.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

udostępnianie sal na potrzeby 
przeprowadzenia prób muzycznych, 
kameralnych koncertów, spektakli 
teatralnych, pokazów filmowych, 
warsztatów oraz różnorodnych imprez 
kulturalnych : ZAJEZDNIA pełni rolę 
nieformalnego domu kultury. W budynku 
prężnie działają dwa studia muzyczne 
SOUND DEPOT, które na co dzień stanowią 
profesjonalne sale prób dla ok. 15 
zespołów. Cyklicznie odbywają się warsztaty 
filmowe, artystyczne, kulinarne. Przestrzeń 
jest również animowana przez młodzież z 
projektu MOJE MIEJSCE NGO, która właśnie 
w ZAJEZDNI stawia swoje pierwsze kroki 
projektowe.

94.99.Z 0,00 zł

2 promocja i organizacja 
wolontariatu

PPM ZAJEZDNIA i Czasoprzestrzeń są 
ukierunkowane na wsparcie różnorodnych 
działań WOLONTARIACKICH. Działania 
prowadzone w PPM ZAJEZDNI i 
CZASPRZESTRZENII w sposób naturalny od 
samego początku ich funkcjonowania łączą 
się z WOLONTARIATEM. Jako CENTRUM 
WOLONTARIATU AKCYJNEGO wspieramy 
organizację dużych imprez we Wrocławiu, 
stając się zapleczem infrastrukturalnym dla 
wolontariuszy zaangażowanych w obsługę 
wydarzeń. Wolontariusze wspomagają 
również działalność obu obiektów, m.in. 
poprzez udział w pracach porządkowych, 
zagospodarowaniu przestrzeni - działanie 
Czasocrew.

94.99.Z 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
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6 493,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 233 851,29 zł

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) 2 376 510,34 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 883 620,26 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 350 231,03 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 99 357,56 zł

d) przychody finansowe 0,01 zł

e) pozostałe przychody 43 301,48 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 136 162,80 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.11.Z

Sprzedaż napojów oraz przekąsek w opakowaniach jednorazowych. Sprzedaż prowadzona 
była w sklepiku zlokalizowanym w kompleksie Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw 
Lokalnych "Czasoprzestrzeń" przy ul. Tramwajowej we Wrocławiu. Sklepik działał okazjonalnie, 
otwierany był jedynie podczas imprez organizowanych w budynku, takich jak koncerty, 
wystawy i inne, stanowiąc uzupełnienie oferty działalności rekreacyjne w "Czasoprzestrzeni". 
W ramach zadania przeprowadziliśy wcześniej prace mające na celu dostosowanie 
pomieszczenia do tego typu działalności.

2 82.30.Z

Organizacja imprez i spotkań. W 2019 roku zorganizowaliśmy imprezy, koncerty i spotkania na 
terenie Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych "Czasoprzestrzeń" przy ul. 
Tramwajowej 1 we Wrocławiu. W ramach organizacji wydarzeń zapewnialiśmy miejsce, 
wyposażenie, obsługę techniczną. Zapraszaliśmy w szczególności wrocławskie kapele, które 
rarynku muzycznym stawiają swoje pierwsze kroki. Regularnie organizowaliśmy koncerty 
młodych zespołów. Uczestnicy podczas imprez, spotkań korzystać mogą z prowadzonego przez 
nas sklepu, w którym prowadzona jest sprzedaż piwa i innych napojów.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

368 045,31 zł

167 687,23 zł

1 698 118,75 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
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2.4. Z innych źródeł 3,25 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -112 691,65 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 6 493,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 493,00 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: 2 484 874,30 zł 6 493,00 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 996 311,91 zł 6 493,00 zł

339 070,11 zł 0,00 zł

108 003,24 zł

5 368,69 zł

7 936,50 zł

28 183,85 zł 0,00 zł

1 wkłady własne do projektów realizowanych przez stowarzyszenie -działalność nieodpłatna pożytku 6 493,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

30,00 zł

36 775,24 zł

0,00 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)

99 357,56 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 11 160,92 zł

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

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)

12 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)

11,75 etatów

43 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej -8 645,68 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

1 926 918,50 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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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

17 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)

80 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

80 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 257 786,57 zł

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

1 215 654,77 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 

42 131,80 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)

6 578,87 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)  

1 790,53 zł

41 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)

2 osób

w 
tym:

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

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

13 osób

28 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

602 685,66 zł

602 685,66 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 655 100,91 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 67 992,38 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 147 662,39 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

7 193,64 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)

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

1 Organizacja i prowadzenie 
Centrum Społeczno-
Kulturalno-Edukacyjnego 
Czasoprzestrzeń”

aktywizacja mieszkańców 
Wrocławia, w tym w 
szczególności dzieci i młodzieży, 
osób starszych i studentów, 
społeczności lokalnej osiedli 
Sępolno - Biskupin - Dąbie - 
Bartoszowice do działań 
społeczno- kulturalno 
–edukacyjnych poprzez udział w 
warsztatach, miniprojektach i 
imprezach; - tworzenie postaw 
zaangażowanych społecznie; - 
wspomaganie i rozwijanie 
poczucia tożsamości, 
przynależności i 
odpowiedzialności za miejsce, 
zainteresowania i wiedzy na 
temat społeczności lokalnej.

Gmina Wrocław 496 126,74 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

38 788,19 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

2 „Organizacja i Prowadzenie 
Centrum Społeczno-
Kulturalno-Edukacyjnego 
"PRACOWNIA PROJEKTÓW 
MIĘDZYKULTUROWYCH" 
ZAJEZDNIA

Edukacja, rozwój osobisty, 
dostęp do kultury dla 
mieszkańców Wrocławia - 
młodzieży i seniorów poprzez 
działania animacyjno 
edukacyjne i udostępnienie 
infrastruktury

Gmina Wrocław 440 689,01 zł

3 Paczka w koronie Przygotowanie i dostarczenie 
paczek z produktami 
żywnościowymi dla 
mieszkańców Wrocławia, którzy 
w związku z epidemią wirusa 
SARS-CoV-2 znaleźli się w 
trudnej sytuacji materialno-
bytowej.

Gmina Wrocław 119 367,38 zł

4 Przegląd Kultury Studenckiej 
2020

Organizacja Przeglądu Kultury 
Studenckiej ma na celu 
stworzenie przestrzeni dla 
studentów do prezentacji ich 
artystycznych umiejętności i 
umożliwienia im możliwości 
kooperacji ze społecznością 
lokalną.

Gmina Wrocław 277 872,80 zł

5 Wigilia2018 Wigilia Gmina Wrocław 13 831,79 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Dolnośląski Fundusz Małych 
Inicjatyw

Głównym celem projektu jest 
rozwój, wzmacnianie oraz 
zwiększenie zaangażowania 
wspólnot lokalnych na Dolnym 
Śląsku poprzez umożliwienie im 
realizacji mikroprojektów

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

167 687,23 zł
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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

Robert Drogoś-prezes
Barbara Kołaczkiewicz - członek 

zarządu
Jacek Pomian- członek zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-14 16


