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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. JÓZEFIŃSKA Nr domu 31 Nr lokalu 2

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 35-529 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail andrzejpakulski@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-07-31

2016-10-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14623158000000 6. Numer KRS 0000427673

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

Bartosz Przybył-Ołowski Prezes Zarządu TAK

Jan Swianiewicz Członek Zarządu TAK

Dominik Kuryłek Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

FILIP SZPERL Członek Organu Nadzoru TAK

ANDRZEJ FRANCISZEK 
TAUDUL

Członek Organu Nadzoru TAK

PIOTR TOMASZ BŁACHUT Członek Organu Nadzoru TAK

FUNDACJA RAZEMPAMOJA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z 
naciskiem na kształcenie w zakresie wrażliwości społecznej, otwartości, 
humanitaryzmu, etyki i filozofii;
b) działalność charytatywna, w szczególności niesienie pomocy 
rozwojowej i edukacyjnej krajom światowego Południa;
c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
zwłaszcza w zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy 
oraz wymianie doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi 
w krajach światowego Południa;
d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji w 
Polsce i w krajach światowego Południa;
e) rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w 
zakresie uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze 
globalnym oraz potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy;
f) działalności na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego 
Południa;
g) promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności w zakresie nauki, 
edukacji i twórczości artystycznej;
h) wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, w 
szczególności w zakresie promowania dialogu międzykulturowego;
i) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym 
naciskiem na działalność na rzecz stwarzania szans życiowych 
mieszkańcom światowego Południa;
j) organizacja wypoczynku wykluczonej społecznie młodzieży z krajów 
światowego Południa;
k) działalność na rzecz mniejszości narodowych, szczególnie w zakresie 
zmniejszania anomii społecznej pośród emigrantów z krajów światowego 
Południa;
l) działalność wspierająca rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w 
zakresie kształtowania umiejętności współpracy i pracy metodą projektu;
m) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji zadań pożytku 
publicznego określonych tą ustawą, a szczególnie integrowanie partnerów 
społecznych zainteresowanych edukacją społeczną i globalną oraz pomocą 
krajom światowego południa oraz współpracą z nimi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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a) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjno-
pomocowych opartych na współpracy między społecznościami z Polski i z 
krajów światowego Południa;
b) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjnych 
mających na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w 
społeczeństwie globalnych;
c) otwieranie kanałów i platform umożliwiających komunikację i wymianę 
idei między społecznościami z Polski i z krajów światowego;
d) inicjowanie powstawania długoterminowych partnerstw i koalicji 
między społecznościami z Polski i z krajów światowego Południa, ze 
szczególnym uwzględnieniem szkół i organizacji;
e) upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży filozoficznego nastawienia 
do świata, humanitarnych i rozwojowych wzorców zachowań oraz 
umiejętności etycznego postępowania;
f) prowadzenie szkoleń oraz udostępnianie materiałów związanych z 
celami działania Fundacji;
g) organizowanie wyjazdów dla młodzieży z Polski i z krajów światowego 
Południa;
h) organizowanie wyjazdów wolontariuszy;
i) organizowanie konferencji, seminariów, imprez oświatowo - 
kulturalnych i kampanii informacyjnych związanych z celami działania 
Fundacji;
j) prowadzenie działalności wydawniczej oraz redagowanie i prowadzenie 
serwisów internetowych oraz innych form udostępniania;
k) prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
l) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji 
publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i zagranicą;
m) organizowanie zbiórek publicznych;
n) zbieranie i udostępnianie środków finansowych na stypendia edukacyjn

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

By realizować cele statutowe, Fundacja, w 2019 roku prowadziła nieodpłatną działalność pożytku publicznego prowadząc 
następujące projekty i programy:
a) COOPERATIVE SPÓŁDZIELNIA USHIRIKA – spółdzielnia skupiająca społeczność ze slumsu Mathare w stolicy Kenii – Nairobi;
b) SESAMA – dom kultury/ spółdzielnia skupiająca społeczność Yogjakarty w Indonezji;
c) KSIĘGARNIA | WYSTAWA – galeria o szerokim spektrum działania funkcjonująca w Krakowie;
d) SALON WYSTAWOWY W WARSZAWIE – przestrzeń wystawiennicza założona w Warszawie, powiększająca spektrum działań 
edukacyjnych i artystycznych Fundacji;
e) PAMOJA PRESS – wydawnictwo Fundacji promujące prace artystyczne i edukacyjne;
f) MATHARE ART GALLERY – pierwsza i jedyna galeria realizująca działania artystyczne i edukacyjne w slumsie Mathare w stolicy 
Kenii – Nairobi;
g) PAMOJA GOODS – wydzielona w ramach krakowskiej Księgarni | Wystawy przestrzeń wystawowa umożliwiająca prezentację 
wyrobów skojarzonych działalnością spółdzielni Ushirika;
h) MCEDO – realizowany ostatni etap budowy centrum rekreacyjno-edukacyjnego w ramach szkoły MCEDO w slumsie Mathare 
w stolicy Kenii – Nairobi;
i) JACMEL – realizowany drugi etap budowy szkoły w Jacmel na terenie Haiti;
j) ANYWAY THE KITE GOES – projekt skupiony wokół młodzieży z Polski i Kenii, który zainicjował wielokierunkowe działania;
k) DOM PUŁKOWNIKÓW | DZIEWCZYNA I PISTOLET – wielowątkowy projekt realizowany w Polsce i w Hiszpanii badający relacje 
skrajnych supozycji w świecie aksjologii;
l) ZBIERANIE I UDOSTĘPNIANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH – pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Fundacji, oraz 
udostępnianie środków finansowych na stypendia edukacyjne, socjalne i artystyczne.
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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)

szkoły w slamsie Mathare w Nairob oraz w Jacmel na Haiti

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

1000

10

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

działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami

Projekt: Radio Ushirika
Miejsce: slums Mathare, Nairobi, Kenia
Termin: od VII 2019 r.
Opis: Ustanowienie lokalnej przekaźni radiowej. 
Artystki Edka Jarząb i Alicja Wysocka przyjechały 
do Kenii rozwijać radio społecznościowe w 
Mathare. Przywiozły sprzęty potrzebne do 
urządzenia podstawowego studia nagraniowego, 
zebrane własnym sumptem. Na miejscu czekali 
na nich muzycy, lokalne poetki, młodzi 
eksperymentujący z produkcją muzyczną, 
reporterzy-amatorzy. Radio ma działałać 
samodzielnie, wspólnotowo, niekomercyjnie, 
nagłaśniając lokalne talenty.

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
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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

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

2

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Projekt: Ushirika Baby Care Center
Miejsce: slums Mathare, Nairobi, Kenia
Termin: od XI 2019 r.
Opis: Stworzenie żłobka/ przedszkola dla dzieci 
Członkiń Cooperative Spółdzielni Ushirika. 
Rozwiązanie to pomaga kobietom, które ze 
względu na posiadanie potomstwa i brak opieki 
dla dzieci, nie mogłyby chodzić do pracy i 
zarabiać na utrzymanie rodziny. Cooperative 
Spółdzielnia Ushirika jest projektem społeczno-
artystycznym Alicji Wysockiej oraz Fundacji 
Razem Pamoja, działającym we współpracy ze 
społecznością slumsu Mathare w Nairobi. 
Ushirika powstała w 2017 roku i odwołuje się do 
tradycji ruchów spółdzielczych – za ideą 
stworzenia Ushiriki stoi siła, która wynika z pracy 
kolektywnej, plemiennej oraz z wymiany 
doświadczeń i umiejętności, rozwijania 
kreatywności, a także wspólnych rozmów, 
wycieczek czy wspólnego spożywania posiłków.

88.99.Z 0,00 zł

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Projekt: Zbieranie i udostępnianie środków 
finansowych
Miejsce: Kraków, Polska
Termin: I – XII 2019 r.
Opis: Fundacja w 2019 r. pozyskiwała i 
udostępniała stypendia i darowizny na rzecz: 20 
stypendystów Funduszu Stypendialnego, ze 
slumsu Mathare w Nairobi oraz na rzecz działań 
statutowych zgodnych działaniami Fundacji 
RazemPamoja 2 organizacji pozarządowych: 
Fundacji Grupy Nowolipie Uskrzydleni i 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie.
Fundusz Stypendialny Fundacji Razem Pamoja to 
jeden z pierwszych projektów edukacyjnych 
Fundacji, który dzięki wspólnej pracy artystek i 
artystów, projektantek i projektantów, przyjaciół 
Pamojy oraz społeczności wokół niej powstałych, 
jest realizowany do dziś.

85.59.B 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 609 606,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 604 764,56 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 4 482,64 zł

d) przychody finansowe 358,92 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 609 247,20 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.61.Z

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Fundacja może 
prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji. 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w 
stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód z działalności gospodarczej 
przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji. Fundacja w 2018 r. kontynuowała 
prowadzenie sklepu PamojaGoods, który miał za zadanie sprzedaż książek oraz prezentowanie 
i sprzedaż produktów wytwarzanych w Spółdzielni Ushirika.

2 47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Fundacja może 
prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji. 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w 
stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód z działalności gospodarczej 
przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji. Fundacja w 2018 r. kontynuowała 
prowadzenie sklepu PamojaGoods, który miał za zadanie sprzedaż książek oraz prezentowanie 
i sprzedaż produktów wytwarzanych w Spółdzielni Ushirika.

3 47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 
celów Fundacji. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność 
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód z działalności 
gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji. Fundacja w 2018 r. 
kontynuowała prowadzenie sklepu PamojaGoods, który miał za zadanie sprzedaż książek oraz 
prezentowanie i sprzedaż produktów wytwarzanych w Spółdzielni Ushirika.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 358,92 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 102 296,12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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: 685 936,00 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

502 468,44 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

183 467,56 zł 0,00 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:

0,00 zł

0,00 zł

604 764,56 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)

4 482,64 złg) z działalności gospodarczej
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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)

3 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)

1,50 etatów

10 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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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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 44 385,71 zł

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

43 200,00 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 

1 185,71 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)

1 200,00 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)  

10,00 zł

0 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)

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

43 200,00 zł

43 200,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 185,71 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 43 200,00 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

2 000,00 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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Bartosz Przybył-Ołowski, Prezes 
Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Razem Pamoja

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-14
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