
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA WSPÓLNOTA POKOLEŃ UL. ŻEGIESTOWSKA 13E 1 50-542 WROCŁAW WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE, nr
KRS0000378653

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021-31.12.2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie stwierdzono okoliczności, które
wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Środki trwałe są to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, zdatne do
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa majątkowe wykorzystywane przez
jednostkę do prowadzenia działalności gospodarczej, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Należności
zalicza się do należności długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do należności
krótkoterminowych, jeżeli okres spłaty jest krótszy niż jeden rok. Do aktywów pieniężnych zalicza się znaki pieniężne w gotówce, środki na
rachunkach bankowych, lokaty pieniężne płatne w ciągu 3 miesięcy oraz czeki, weksle obce oraz podobne dokumenty, jeżeli są one płatne w
ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Odsetki
otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych. Zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych, jeżeli okres
spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy
niż jeden rok. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub według wartości
przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Rzeczowe aktywa
trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w wartości księgowej netto, to jest według ich wartości początkowej pomniejszonej o
odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Na wartość początkową środków trwałych oraz środków trwałych w
budowie składa się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, ulepszenia i przystosowania składnika aktywów do
używania, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszt zaciągniętych zobowiązań pomniejszony o
przychody z tego tytułu. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę i
wykazuje w wartości netto (tj. pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego, który odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub
kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe
należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów. Zapasy są wyceniane według
rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Cena nabycia jest to rzeczywista cena zakupu materiałów obejmująca
kwotę należną sprzedającemu (bez naliczonego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego), a w przypadku importu powiększona
o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem, łącznie z kosztami transportu,
załadunku i wyładunku, a pomniejszona o zmniejszenie ceny (rabaty, opusty). Odpisy aktualizujące wartość zapasów dokonane w związku z
utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia/zakupu lub kosztów wytworzenia zalicza
się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych (materiały), kosztów wytworzenia sprzedanych produktów (produkty gotowe) lub
kosztów sprzedaży (towary). Koszt wytworzenia produktu lub cena nabycia towaru obejmuje również koszt zobowiązań zaciągniętych w celu
finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia, pomniejszone o przychody z tego
tytułu. Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty tj. łącznie z
odsetkami przypadającymi na dzień bilansowy. Odsetki te są księgowane ciężar kosztów finansowych. Rachunek zysków i strat jednostka
sporządza w wariancie kalkulacyjnym. Sprawozdanie finansowe przygotowano według wzoru dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o
których mowa w art.3 ust.3 pkt 1 i 2 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z
2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12
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Data sporządzenia: 2022-09-14

Data zatwierdzenia: 2022-09-14

Marta Grzegorczyk Rafał Kufieta

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-09-14

Marta Grzegorczyk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Rafał Kufieta

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA WSPÓLNOTA POKOLEŃ
50-542 WROCŁAW
UL. ŻEGIESTOWSKA 13E 1
0000378653

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 7 060,91 621 150,95

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 060,91 621 150,95

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 802 632,26 767 014,03

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 235 141,76 245 945,83

III. Inwestycje krótkoterminowe 567 490,50 521 068,20

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 809 693,17 1 388 164,98

PASYWA

A. Fundusz własny 65 977,33 1 180 588,40

I. Fundusz statutowy 2 000,00 2 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 268 699,31 105 359,46

IV. Zysk (strata) netto -204 721,98 1 073 228,94

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 743 715,84 207 576,58

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 555 117,84 18 978,58

IV. Rozliczenia międzyokresowe 188 598,00 188 598,00

PASYWA razem 809 693,17 1 388 164,98

Data zatwierdzenia: 2022-09-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-09-14

Marta Grzegorczyk

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Rafał Kufieta

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA WSPÓLNOTA POKOLEŃ
50-542 WROCŁAW
UL. ŻEGIESTOWSKA 13E 1
0000378653

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 2 533 495,71 3 645 807,02

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 533 495,71 3 596 507,02

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 49 300,00

B. Koszty działalności statutowej 2 707 996,92 2 371 436,33

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 707 996,92 2 371 436,33

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -174 501,21 1 274 370,69

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 30 220,77 31 894,02

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -204 721,98 1 242 476,67

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 6 752,27

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 176 000,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -204 721,98 1 073 228,94

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -204 721,98 1 073 228,94

Data zatwierdzenia: 2022-09-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zapis ten nie dotyczy Fundacji Wspólnota Pokoleń.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Zapis ten nie dotyczy Fundacji Wspólnota Pokoleń

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się :

Aktywa trwałe:

- komputer PC o wartości brutto 8650 zł, zamortyzowany,

- Laptop Lenovo o wartości brutto 2959 zł, zamortyzowany, - Laptop Asus o wartości brutto 3575,63 zł, zamortyzowany,

- Kamera cyfrowa 4K Sony ze statywem o wartości brutto 11.450,00 zł, wartość netto 2.480,95 zł,

- Samochód Medibus o wartości brutto 90.000zł, wartość netto 75.300zł, - Samochód Medibus o wartości brutto 149.000zł, wartość netto
138.570zł,

- Samochód Medibus o wartości brutto 140.000zł, wartość netto 130.200zł,

- Środki trwałe w budowie wynoszą 274.600zł

Aktywa obrotowe: - środki finansowe na rachunku bankowym: 490.610,72 zł

- środki na rachunku lokat bankowych: 25.755 zł -

środki na kasie: 4.702,48zł

- należności: 245.945,83 zł

Pasywa – Fundusze Własne:

- fundusz statutowy: 2000 zł

- wynik finansowy: 1.178.588,40 zł

Pasywa – Zobowiązania i rezerwy:

- zobowiązania z tytułu dostaw: 16.857,48zł

- zobowiązania z tytułu ZUS: 2.002,34zł

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 118,76zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Darowizny/umowy darowizny, umowy wsparcia, umowy o dofinansowanie od osób prawnych) – 3360 072,00:

a) w tym: 956 066,00 z budżetu państwa (środki publiczne),

b) 46 300 z budżetu gminy (środki publiczne).

2. Darowizny finansowe od osób fizycznych – 116 435,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12
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3. Dotacje – 120 000,00 zł (środki ze źródeł publicznych, z budżetu państwa)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W 2021 struktura poniesionych kosztów przedstawiała się następująco:

1 Koszty działalności statutowej 2 371 436,33

2 Opłaty 1 038,00 3

Podróże służbowe 351,39

4 Materiały biurowe 79,98

5 Amortyzacja 4 579,96

6 Pozostałe koszty 25 844,69

7 Pozostałe koszty operacyjne 176 000,00

Razem 2 579 330,35

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Zapis ten nie dotyczy Fudacji, status OPP uzyskała 20.01.2021 r.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-09-14

Data zatwierdzenia: 2022-09-14

Marta Grzegorczyk Rafał Kufieta

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. ŻEGIESTOWSKA Nr domu 13E Nr lokalu 1

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-542 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 508132969

Nr faksu E-mail info@wspolnotapokolen.pl Strona www www.wspolnotapokolen.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-03-14

2021-01-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14288177200000 6. Numer KRS 0000378653

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

Andrzej Myc Prezes Zarządu TAK

Małgorzata Koronkiewicz-
Hupajło

Wiceprezes Zarządu TAK

Magdalena Szymerowska 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

Stanisław Skotny Przewodniczący Rady TAK

Joanna Frankiewicz Członek Rady TAK

Lechosław Stefan Członek Rady TAK

Krzysztof Jakubczak Członek Rady TAK

Piotr Pawełczyk Członek Rady TAK

FUNDACJA WSPÓLNOTA POKOLEŃ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

7.1. Celem Fundacji jest popieranie następujących dziedzin:

• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości obywatelskiej i narodowej;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• upamiętnianie i upowszechnianie działalności osób i grup 
zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski;
• działalności charytatywno- opiekuńczej;
• pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
• zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie;
• promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi 
międzypokoleniowej;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe;
• ochrony i promocji zdrowia;
• rozwój gospodarki i nauki; 
• rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną tj.:

 prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych, promujących 
rozwój kapitału społecznego, solidarności międzypokoleniowej i 
promujących inne cele Fundacji;
 organizowanie i finansowanie szkoleń, wykładów, badań naukowych 
prowadzonych w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej, 
prowadzących do umacniania kapitału społecznego;
 organizowanie i finansowanie działalności o charakterze wydawniczym, 
filmowym, multimedialnym, w szczególności związanej z rozwojem 
solidarności społecznej i międzypokoleniowej, rozwojem kapitału 
społecznego oraz innych celów fundacji;
 organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych 

organizacji; 
 udzielenie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom fizycznym, które 
znalazły się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej; 
 organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych 

organizacji, lub osób fizycznych; 
 udzielenie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom fizycznym, które 
znalazły się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej; 
 finansowanie i współfinansowanie budowy pomników upamiętniających 
ważne dla historii kraju osoby i wydarzenia; 
 dofinansowanie zakupów urządzeń i niezbędnego sprzętu medycznego, 
rehabilitacyjnego, materiałów medycznych i leków;
 współpracę i wsparcie instytucji, organizacji, które statutowo realizują i 
świadczą pomoc osobom poszkodowanym;
 wspieranie instytucji i organizacji społecznych prowadzących działalność 
kulturalną, oświatową i wychowawczą, dofinansowanie programów 
szkoleniowych, badawczych i informacyjnych tych instytucji;

Prowadzenie działalności nieodpłatnej może polegać w szczególności, choć 
nie wyłącznie, na:
 wspieraniu działalności ośrodków opieki, szpitali i innych instytucji 
prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia;
 pomocy udzielanej przy opiece osób starszych, dorosłych, dzieci;
 wspieraniu działalności przedszkoli i szkół;
 wspieraniu działalności naukowej szkół wyższych;
 pomocy dla instytucji prowadzących działalność badawczą i kulturalną i 
prowadzenie takiej działalności;
 pomocy dla instytucji prowadzących działalność archiwalną i 
biblioteczną i prowadzenie takiej działalności; 
 prowadzeniu szkoleń, warsztatów i innych form aktywności edukacyjnej; 
 pomocy dla instytucji prowadzących działalność artystyczną i 
prowadzenie takiej działalności.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja realizowała swoje cele statutowe m.in poprzez projekty, które zgodnie z misją Fundacji, koncentrowały się w 
następujących obszarach:
I. Edukacja historyczna, patriotyczna i kulturalna
II. Upowszechnianie postawy patriotycznej i obywatelskiej
III. Upamiętnianie ważnych dla kraju osób i wydarzeń
IV. Promocja wolontariatu
V. Działalność pomocowa
W roku 2021 Fundacja realizowała następujące projekty:
Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i Kombatantów „Wspólnota Pokoleń”, trzyletni projekt 2021-2023, którego celem była 
budowa Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i Kombatantów „Wspólnota Pokoleń” na zakupionej w jego ramach 
nieruchomości gruntowej w powiecie kłodzkim województwa dolnośląskiego. Obiekt docelowo ma stać się centrum edukacji i 
wychowywania młodego pokolenia, także rekreacji, aktywizacji i opieki nad osobami starszymi – kombatantami, osobami 
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represjonowanymi i in. z uprawnieniami. Integralną częścią realizowanego w Ośrodku autorskiego programu będą 
międzypokoleniowe spotkania, które łączyć będą kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach przebywających w ośrodku 
bohaterów oraz z budowaniem postaw patriotycznej i obywatelskiej w gronie młodzieży. Ma to być także miejsce do 
doświadczania historii i kultury oraz wymiany myśli politycznej, z naciskiem na solidaryzm społeczny. Składający się z odrębnych 
obiektów modułowych ośrodek zostanie zbudowany w sposób nowoczesny, energooszczędny, z zastosowaniem technologii 
chroniących czyste powietrze. Dostosowany będzie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Ważną jego częścią będzie 
przestrzeń wspólna, umożliwiająca budowanie więzi miedzy podopiecznymi oraz wzmacnianie ich relacji z innymi 
przebywającymi w ośrodku beneficjentami.
Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów, trzyletni projekt 2021-2023, 
którego celem było zwiększenie udziału małych organizacji i grup nieformalnych w życiu społeczno-obywatelskim, poprzez 
realizację przez te organizacje i grupy nieformalne oddolnych inicjatyw na rzecz seniorów. Celem było także zwiększenie udziału 
seniorów w życiu społeczno-publicznym i ich aktywacja i reaktywacji w działaniach oddolnych dla tej grupy społecznej.
Cyfrowa Akademia Obywatelska 2:0 (cao.com.pl;) dwuletni projekt 2021-2022, którego celem było podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i narodowej; upowszechnianie i ochrona wolności i 
praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; upamiętnianie i upowszechnianie 
działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski; promocji i organizacji 
wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej). 
Cyfrowa Biblioteka Multimedialna Edukacja (www.cbmedukacja.pl; cykliczny i strategiczny projekt realizowany od 2017 r., 
którego celami było: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i 
narodowej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji; upamiętnianie i upowszechnianie działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz 
kapitału społecznego Polski; promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej).
Cyfrowa Akademia Gospodarcza 2 (2020-2022) – II edycja projektu o zasięgu ogólnopolskim wspierającego edukację, 
stworzonego do samodzielnego uczenia się młodzieży szkół średnich oraz studentów, składającego się z IV sezonów. Projekt był 
płaszczyzną do propagowania postaw przedsiębiorczych i otwartych na zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności. Drogą do 
tego, wpisującą się w przemiany i procesy będące wynikiem IV rewolucji przemysłowej, było użycie nowoczesnych technologii i 
najnowszych osiągnieć dydaktycznych. Projekt był instrumentem do uzbrojenia młodzieży w kluczowe kompetencje z zakresu 
przedsiębiorczości i biznesu, które miały pozwolić jej na świadome i bezpieczne uczestniczenie w życiu gospodarczym kraju, 
ułatwiając jej zrozumienie zachodzących procesów i mechanizmów gospodarczych, a tym samym umożliwić jej wywiązywanie 
się z obowiązków spoczywających na obywatelach, jak i korzystanie z przysługujących im praw, przede wszystkim świadomego 
podejmowania decyzji i dokonywania wyborów finansowych.
#PatriotyzmDzisiaj#ObiadDlaKombatanta (2021) jego celami były: działalność pomocowa,  upamiętnianie i upowszechnianie 
działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski; promocji i organizacji 
wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej.
#PatriotyzmDzisiaj#PaczkaDlaKombatanta – (2021) działalność pomocowa, upamiętnianie i upowszechnianie działalności osób i 
grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski; promocji i organizacji wolontariatu, w 
szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej.
#PomagamyPomagającym –(2021) jego celami były: działalność pomocowa i ochrona zdrowia oraz promocja i organizacja 
wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej.
„Szkoła Wyrostków” (2021)– projekt filmowy (film dokumentalny), którego celami były: podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i narodowej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; upamiętnianie i upowszechnianie 
działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski; promocji i organizacji 
wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej.
„Medibus senior. Profilaktyka zdrowotna poprzez bezpłatną diagnostykę seniorów”(2021). Cykliczny projekt łączący edukację 
młodzieży studiującej na kierunkach medycznych z profilaktyką zdrowotną seniorów, w szczególności z grona kombatantów, 
osób represjonowanych i innych osób z uprawnieniami honorowanymi przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Realizowany we Wrocławiu.
Spotkanie ze świadkiem historii (2021). Realizowany od 2018 r. projekt, w edycji 2021 we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Adventure Realms, którego celem była edukacja historyczna i patriotyczna wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i 
Wychowania poprzez „żywą lekcję historii” oraz serię zajęć warsztatowych oraz aktywizacji świadków historii.
Wrocław Wspiera seniorów (WCRS) (2021)w ramach programu rządowego „Wspieraj Seniora”, którego celem było wsparcie 
Seniorów, w szczególności z grona kombatantów i osób represjonowanych w czasie pandemii COVID 19 (II edycje). Wsparcie to 
polegało m.in. na organizacji dostarczania posiłków, paczek i środków ochrony osobistej i sanitarnej kombatantom i osobom 
represjonowanym, którzy zgłosili się do Fundacji  (analiza potrzeb, koordynacja wsparcia, współpraca z różnymi podmiotami i 
instytucjami oferującymi wsparcie) oraz prowadzeniu działań informacyjnych promujących ideę wrażliwości i solidarności 
społecznej wśród mieszkańców, także wsparcie ich w codziennych czynnościach przy zaangażowaniu kilkudziesięciu 
wolontariuszy, którzy pomagali im przy opiece nad zwierzętami domowymi, w tym odbywali spacery z psami; asystowali przy 
dojazdach na spotkania towarzyskie, również zamawiali im taksówkę oraz towarzyszyli im w spacerach; pomagali przy zakupach 
i wykonywali dla seniorów zakupy i codziennych czynnościach, w tym wizytach w urzędach i przychodniach, pomagali seniorom, 
dotychczas niezaszczepionym, umówić się na szczepienie (pomoc przy rejestracji).
CBM APP – aplikacja Cyfrowej Biblioteki Multimedialnej Edukacja (2020-2021), projekt, którego celami było podtrzymywanie 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100000

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i narodowej; upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; upamiętnianie i 
upowszechnianie działalności osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji oraz kapitału społecznego Polski; promocji i 
organizacji wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej.
Program Dialog Międzypokoleniowy (2021) projekt realizowany od 2011 r., którego celami są promocja i organizacja 
wolontariatu, w szczególności na rzecz więzi międzypokoleniowej; działalność charytatywno- opiekuńcza; pomoc społeczna, w 
tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, a także aktywizacja 
objętych projektem beneficjentów do działalności na rzecz młodzieży.
Konkurs Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Pokoleń na najlepszą pracę dyplomową o Solidarności Walczącej. Cykliczny 
projekt, którego celem było stworzenie dla studentów studiów I i II stopnia historii, socjologii, stosunków międzynarodowych i 
politologii (licencjatów i magistrantów) płaszczyzny do pisania prac dyplomowych z zakresu historii najnowszej, dotyczących 
działań skupionej w strukturach Solidarność Walczącej opozycji lat 80. Intencją Organizatora było zwrócenie uwagi młodych 
badaczy na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące organizacji podziemnej jaką była Solidarność Walcząca i roli jaką odegrała 
na opozycyjnej scenie PRL –u w latach 80. Zamierzeniem Konkursu było także stymulowanie badań i upowszechnienie wiedzy na 
temat wydarzeń lat 80. związanych z funkcjonowaniem Solidarności Walczącej w PRL-u i poza jej granicami. 
Dziękujemy za wolność - zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie, w szczególności działaczy opozycji antykomunistycznej i 
represjonowanych z powodów politycznych, działalność pomocowa.

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej

Cyfrowa Biblioteka Multimedialna Edukacja 
(www.cbmedukacja.pl; cykliczny i strategiczny 
projekt realizowany od 2017 r., którego celami 
było: podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości obywatelskiej i narodowej; 
upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka, swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji; 
upamiętnianie i upowszechnianie działalności 
osób i grup zaangażowanych w rozwój 
demokracji oraz kapitału społecznego Polski; 
promocji i organizacji wolontariatu, w 
szczególności na rzecz więzi 
międzypokoleniowej).
Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i 
Kombatantów „Wspólnota Pokoleń”, trzyletni 
projekt 2021-2023, którego celem była budowa 
Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Seniorów i 
Kombatantów „Wspólnota Pokoleń” na 
zakupionej w jego ramach nieruchomości 
gruntowej w powiecie kłodzkim województwa 
dolnośląskiego. Obiekt docelowo ma stać się 
centrum edukacji i wychowywania młodego 
pokolenia, także rekreacji, aktywizacji i opieki 
nad osobami starszymi – kombatantami, 
osobami represjonowanymi i in. z 
uprawnieniami. Integralną częścią realizowanego 
w Ośrodku autorskiego programu będą 
międzypokoleniowe spotkania, które łączyć będą 
kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach 
przebywających w ośrodku bohaterów oraz z 
budowaniem postaw patriotycznej i 
obywatelskiej w gronie młodzieży.

90.04.Z 0,00 zł
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność na rzecz kombatantów i 
osób represjonowanych

#PatriotyzmDzisiaj#ObiadDlaKombatanta (2021) 
jego celami były: działalność pomocowa,  
upamiętnianie i upowszechnianie działalności 
osób i grup zaangażowanych w rozwój 
demokracji oraz kapitału społecznego Polski; 
promocji i organizacji wolontariatu, w 
szczególności na rzecz więzi 
międzypokoleniowej.
#PatriotyzmDzisiaj#PaczkaDlaKombatanta – 
(2021) działalność pomocowa, upamiętnianie i 
upowszechnianie działalności osób i grup 
zaangażowanych w rozwój demokracji oraz 
kapitału społecznego Polski; promocji i 
organizacji wolontariatu, w szczególności na 
rzecz więzi międzypokoleniowej.
„Medibus senior. Profilaktyka zdrowotna 
poprzez bezpłatną diagnostykę seniorów”(2021). 
Cykliczny projekt łączący edukację młodzieży 
studiującej na kierunkach medycznych z 
profilaktyką zdrowotną seniorów, w 
szczególności z grona kombatantów, osób 
represjonowanych i innych osób z 
uprawnieniami honorowanymi przez Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Realizowany we Wrocławiu.
Wrocław Wspiera seniorów (WCRS) (2021)w 
ramach programu rządowego „Wspieraj 
Seniora”, którego celem było wsparcie Seniorów, 
w szczególności z grona kombatantów i osób 
represjonowanych w czasie pandemii COVID 19 
(II edycje). Wsparcie to polegało m.in. na 
organizacji dostarczania posiłków, paczek i 
środków ochrony osobistej i sanitarnej 
kombatantom i osobom represjonowanym, 
którzy zgłosili się do Fundacji.

88.99.Z 0,00 zł

3

upowszechnianie i ochrona wolności 
i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji

Cyfrowa Akademia Obywatelska 2:0 
(cao.com.pl;) dwuletni projekt 2021-2022, 
którego celem było podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości obywatelskiej i narodowej; 
upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka, swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji; 
upamiętnianie i upowszechnianie działalności 
osób i grup zaangażowanych w rozwój 
demokracji oraz kapitału społecznego Polski; 
promocji i organizacji wolontariatu, w 
szczególności na rzecz więzi 
międzypokoleniowej). 
Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne 
inicjatywy realizowane przez seniorów i dla 
seniorów, trzyletni projekt 2021-2023, którego 
celem było zwiększenie udziału małych 
organizacji i grup nieformalnych w życiu 
społeczno-obywatelskim, poprzez realizację 
przez te organizacje i grupy nieformalne 
oddolnych inicjatyw na rzecz seniorów. Celem 
było także zwiększenie udziału seniorów w życiu 
społeczno-publicznym i ich aktywacja i 
reaktywacji w działaniach oddolnych dla tej 
grupy społecznej.

85.31.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: 1 122 366,00 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) 3 652 559,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 596 507,02 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 56 052,27 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 336 285,00 zł

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

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

1 076 066,00 zł

46 300,00 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 193 908,29 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 1 225 070,69 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: 2 579 330,35 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

2 371 436,33 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

16 105,60 zł

191 788,42 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

116 435,00 zł

2 219 850,00 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)

0,00 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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

21 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

0 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)

8 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

8 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 136 179,75 zł

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

136 179,75 zł

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

0,00 zł

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

1 303,24 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)  

406,09 zł

25 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)

26 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

24 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

17 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 136 179,75 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 136 179,75 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

5 000,00 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)

Fundacja nie posiada pracowników zatrudnionych w 
oparciu o umowę o pracę.

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 Wrocław Wspiera seniorów Projekt realizowany w ramach 
programu rządowego „Wspieraj 
Seniora”, którego celem było 
wsparcie Seniorów, w 
szczególności z grona 
kombatantów i osób 
represjonowanych w czasie 
pandemii COVID 19

Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego (Gmina Wrocław)

16 300,00 zł

2 Wrocław Wspiera seniorów Projekt realizowany w ramach 
programu rządowego „Wspieraj 
Seniora”, którego celem było 
wsparcie Seniorów, w 
szczególności z grona 
kombatantów i osób 
represjonowanych w czasie 
pandemii COVID 19 , także 
poprzez pomoc im w 
codziennych czynnościach przy 
zaangażowaniu kilkudziesięciu 
wolontariuszy

Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego (Gmina Wrocław)

30 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 000,00 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)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Ośrodek Wsparcia i 
Aktywizacji Seniorów i 
Kombatantów „Wspólnota 
Pokoleń”; 2021

Trzyletni projekt, którego celem 
była budowa Ośrodka Wsparcia 
i Aktywizacji Seniorów i 
Kombatantów „Wspólnota 
Pokoleń” na zakupionej w jego 
ramach nieruchomości 
gruntowej w powiecie kłodzkim 
województwa dolnośląskiego. 
Obiekt docelowo ma stać się 
centrum edukacji i 
wychowywania młodego 
pokolenia, także rekreacji, 
aktywizacji i opieki nad osobami 
starszymi – kombatantami, 
osobami represjonowanymi i in. 
z uprawnieniami.

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społecznego

380 000,00 zł

2 Cyfrowa Akademia 
Obywatelska 2:0 
(cao.com.pl;) 2021

Dwuletni wirtualny projekt, 
którego celem było 
podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości obywatelskiej i 
narodowej; upowszechnianie i 
ochrona wolności i praw 
człowieka, swobód 
obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój 
demokracji; upamiętnianie i 
upowszechnianie działalności 
osób i grup zaangażowanych w 
rozwój demokracji oraz kapitału 
społecznego Polski; promocji i 
organizacji wolontariatu, w 
szczególności na rzecz więzi 
międzypokoleniowej

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społecznego

50 000,00 zł

3 Złoty wiek. Granty 
aktywizacyjne na lokalne 
inicjatywy realizowane przez 
seniorów i dla seniorów; 
2021

Trzyletni projekt regrantingowy, 
którego celem było zwiększenie 
udziału małych organizacji i 
grup nieformalnych w życiu 
społeczno-obywatelskim, 
poprzez realizację przez te 
organizacje i grupy nieformalne 
oddolnych inicjatyw na rzecz 
seniorów. Celem było także 
zwiększenie udziału seniorów w 
życiu społeczno-publicznym i 
ich aktywacja i reaktywacji w 
działaniach oddolnych dla tej 
grupy społecznej

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społecznego

321 900,00 zł
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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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

4 #PatriotyzmDzisiaj#ObiadDla
Kombatanta (2021)

Projekt, którego celami były: 
działalność opiekuńczo 
pomocowa na rzecz osób z 
uprawnieniami w czasie 
pandemii, a także ich  
upamiętnianie i 
upowszechnianie wiedzy o 
działalności osób i grup 
zaangażowanych w rozwój 
demokracji oraz kapitału 
społecznego Polski.

Urząd do Skraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

70 000,00 zł

5 #PatriotyzmDzisiaj#PaczkaDl
aKombatanta – (2021)

Projekt, którego celami były: 
działalność opiekuńczo 
pomocowa na rzecz osób z 
uprawnieniami w czasie 
pandemii, a także ich  
upamiętnianie i 
upowszechnianie wiedzy o 
działalności osób i grup 
zaangażowanych w rozwój 
demokracji oraz kapitału 
społecznego Polski.

Urząd do Skraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

50 000,00 zł

6 „Szkoła Wyrostków” Projekt filmowy (film 
dokumentalny), którego celami 
były: podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości obywatelskiej i 
narodowej; upowszechnianie i 
ochrona wolności i praw 
człowieka, swobód 
obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój 
demokracji; upamiętnianie i 
upowszechnianie działalności 
osób i grup zaangażowanych w 
rozwój demokracji oraz kapitału 
społecznego Polski; promocji i 
organizacji wolontariatu, w 
szczególności dla więzi 
międzypokoleniowej

INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI 
NARODOWEJ
IM. ROMANA DMOWSKIEGO I 
IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

204 166,00 zł
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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)

nie dotyczy

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło, 
Wiceprezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-12
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