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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-06-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. KRÓLEWSKA Nr domu 57 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-081 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 507008050

Nr faksu E-mail kontakt@piekne-
anioly.pl

Strona www www.piekne-anioly.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-03-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12284572800000 6. Numer KRS 0000459857

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

Katarzyna Konewecka 
Hołój

prezes zarządu TAK

Aneta Nowińska członek zarządu TAK

Agata Kowalska wiceprezes 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

Katarzyna Kudlańska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Monika Sobik członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Magdalena Kaźmierska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach 
rodzinnych i środowiskowych.
3. Propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa 
obywatelskiego.
4. Integracja społeczna różnych grup społecznych.
5. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych 
znajdujących się w trudnej sytuacji.
6. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
7. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin 
ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych (w tym pomoc 
związana z remontem  pomieszczeń mieszkalnych).
9. Organizacja zajęć rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży w szczególności z rodzin wieloproblemowych.
10. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, 
przeciwdziałaniem patologiom społecznym.
11. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.
12. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z 
administracją publiczną wszystkich szczebli.
13. Inspirowanie, mobilizowanie i organizowanie społeczeństwa polskiego 
i szerokiej opinii publicznej do działań dla dobra dzieci, szczególnie dzieci 
potrzebujących pomocy.
14. Inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych, wyrównywania szans dzieci z różnych środowisk, 
w tym środowisk wiejskich oraz z różnych grup społecznych.
15. Finansowanie lub dofinansowywanie akcji i działań w zakresie kultury, 
oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej, kultury fizycznej i wypoczynku, 
informacji itp. związanych z poprawą sytuacji materialnej i duchowej 
dzieci oraz finansowanie lub dofinansowanie konferencji, imprez, akcji 
szkoleniowych i podobnych innych działań mających na celu dobro dzieci.
16. Przeciwdziałanie zagrożeniom prowadzącym do utraty zdrowia 
fizycznego i psychicznego. 
17. Działalność kulturalna.
18. Działalność naukowa i oświatowa

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z 
celami Stowarzyszenia.
2. Poszukiwanie środków finansowych, materialnych i inwestycyjnych 
niezbędnych do realizacji zadań.
4. Promowanie działań Stowarzyszenia poprzez prowadzenie serwisów 
internetowych, produkcję filmów, opracowywanie i wydawanie publikacji, 
ulotek i gadżetów promocyjnych.
5. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, 
organizacjami społecznymi i grupami/porozumieniami nieformalnymi 
działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i 
grupami/porozumieniami nieformalnymi zainteresowanymi celami 
Stowarzyszenia.
7. Współpracę ze środkami masowego przekazu, agendami informacyjno-
popularyzatorskimi i reklamowymi oraz innymi instytucjami mogącymi 
pomóc w podejmowaniu i realizowaniu działań dla dobra dzieci z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Diagnozę i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska.
9. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na udzielanie 
pomocy stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży.
10. Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, spotkań, 
seminariów i dyskusji publicznych służących realizacji celów 
Stowarzyszenia.
11. Organizowanie imprez publicznych takich jak: imprezy turystyczne, 
rekreacyjne, środowiskowe, zawodowe, młodzieżowe, służące realizacji 
celów Stowarzyszenia.
12. Organizowanie warsztatów edukacyjnych, prelekcji, wystaw, 
koncertów, seminariów, itp. o tematyce zbieżnej z celami Stowarzyszenia.
13. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, 
promocyjnej, doradczej, finansowej, consultingu oraz pomocy prawnej 
służącej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
14. Organizacja wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
15. Pozyskiwanie środków finansowych na remont pomieszczeń 
mieszkalnych rodzin ubogich, w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.
16 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności 
pożytku publicznego w zakresie:
a) Organizacji zajęć rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w szczególności z rodzin wieloproblemowych; 
b) Propagowania idei samorządności lokalnej;
c) Finansowania lub dofinansowania akcji i działań w zakresie kultury, 
oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej, kultury fizycznej i wypoczynku  
informacji itp. związanych z poprawą sytuacji materialnej i duchowej 
dzieci oraz finansowania lub dofinansowania konferencji, imprez, akcji 
szkoleniowych i podobnych innych działań mających na celu dobro dzieci;
d) Wspierania rozwoju zasobów ludzkich;
e) Prowadzenia działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży,
f) Działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej, 
przeciwdziałaniem patologiom społecznym;
g) Promocji i organizacji wolontariatu;
h) Organizowania wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży rodzin 
ubogich, wielodzietnych;
i) Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;
j) Wyrównywania szans dzieci z różnych środowisk;
k) Zapobiegania skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach 
rodzinnych i środowiskowych;
l) Organizowania wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin 
ubogich wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych (w tym pomocy 
związanej z remontem pomieszczeń mieszkalnych).

Druk: MPiPS 3



II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

REMONTY 31 pokoi w mieszkaniach podopiecznych w ramach projektu „Słoneczne pokoje”
od stycznia do grudnia 2017 - cała Polska
REMONTY 10 łazienek w mieszkaniach podopiecznych
od stycznia do grudnia 2017- Polska południowa
REMONT świetlic i sal - cała Polska 
1) marzec 2017 – sala do terapii Stowarzyszenia Spectrum
2) maj 2017 -  świetlica środowiskowa prowadzona przez Towarzystwo  Przyjaciół Dzieci „Chatka 
Puchatka”
3) czerwiec 2015 placówko opiekuńczo terapeutyczna w Cyprzanowie
4) wrzesień 2017 – świetlica w szpitalu im. Żeromskiego w  Krakowie 
5) grudzień 2017 – sala teatralna w Wodzisławiu  Śląskim,
6) grudzień 2017 - sala gimnastyczna w Luborzycy 
Akcje charytatywne, których organizatorem było Stowarzyszenie,- cała polska: 
1)  „Czysty Aniołek” – zbiórka środków czystości dla dzieci, kwiecień - czerwiec 2017
2) „Anioły idą do szkoły”- zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci, sierpień 2017 
3) Anielski Mikołaj - paczka mikołajkowa na rzecz dzieci osadzonych w zakładach karnych w Krakowie, 
Jastrzębiu Zdroju i Raciborzu - grudzień 2017 
 
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin poprzez zmianę ich 
warunków bytowych. Odbywa się to poprzez gruntowne remontowanie pokoi dziecięcych, bądź też 
modernizację innych pomieszczeń na wymienione potrzeby. Wszystko to zaś podyktowane jest 
potrzebą stworzenia dzieciom elementarnych warunków dla prawidłowego rozwoju.
Od początku działalność Stowarzyszenia opiera się na ścisłej współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy 
społecznej, z którymi konsultowane są przez nas decyzje, co do zasadności i sposobu udzielenia pomocy 
konkretnej rodzinie. Fundusze na remonty Stowarzyszenie pozyskuje od sponsorów instytucjonalnych i 
osób prywatnych ale również inicjując rozmaite wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym, 
podczas których zbierane są środki na działalność. Dużym osiągnięciem i wymierną pomocą jest 
pozyskanie do pracy przy przeprowadzaniu remontów, osób będących osadzonymi w ośrodkach 
zamkniętych, takich jak zakłady karne i zakłady poprawcze. Ich fizyczna praca i autentyczne 
zaangażowanie częstokroć stanowi o powodzeniu konkretnego przedsięwzięcia. Efektem naszych 
dotychczasowych działań w ramach podstawowej działalności, jest stworzenie nowego miejsca do życia 
dla ponad stu dzieci. Mówiąc o miejscu do życia, mamy na myśli nie tylko pokoje dziecięce. Analizując 
sytuację bytową dzieci, którym udało nam się pomóc, doszliśmy do wniosku, że aby efekt naszych prac 
był pełniejszy i przyniósł zasadniczą zmianę w ich życiu, często konieczne jest również wyremontowanie 
łazienki.
W przypadku tych pomieszczeń, może jeszcze wyraźniej niż w przypadku pokoi, rysują się różnice w 
standardzie życia i dostępie do wydawałoby się podstawowych zdobyczy cywilizacyjnych takich jak 
ciepła i zimna woda, umywalka, wanna, czy prysznic. 
Rozwinięcie idei stworzenia „Słonecznych pokoi”, czyli poprawy warunków do życia, nauki i zabawy 
wśród dzieci, stanowi nasz kolejny projekt "Tęczowe sale". Jest on w zamierzeniach i praktyce 
alternatywą i pomocą dla domów dziecka, szkół, przedszkoli w małych miejscowościach, publicznych 
świetlic dla dzieci itp, zwłaszcza tych niedoinwestowanych, położonych z dala od głównych ośrodków 
miejskich.
Jest w Polsce wiele miejsc, gdzie na co dzień żyje, uczy się i bawi wiele dzieci, jednak wygląd, 
wyposażenie i warunki sanitarne tam panujące są poniżej obowiązujących norm. Stowarzyszenie 
pomaga takim instytucjom w remoncie i odpowiednim dostosowaniu sal do potrzeb korzystających z 
nich dzieci, tak by zapewnić im niezbędne wyposażenie i warunki higieniczno-sanitarne. W tak 
nakreśloną działalność staramy się zaangażować nie tylko kierownictwo poszczególnych placówek, ale 
również rodziców, opiekunów oraz organy zarządzające miejscowością, w której znajduje się dana 
placówka. Ze swojej strony służymy fachową pomocą zaprzyjaźnionych projektantów, pomagamy w 
kontaktach z firmami, które przekazują potrzebne do remontu materiały, zapewniamy dodatkowe 
wsparcie finansowe i podpowiadamy jak pozyskać środki we własnym zakresie.
Poza tak określoną naszą główną działalnością organizujemy również liczne inne akcje, w trakcie 
których chcemy wspomóc ubogie dzieci oraz ich rodziny. 
Na przełomie kwietnia – czerwca 2017 roku zorganizowaliśmy ogólnopolską akcję „Czysty Aniołek”, 
podczas której we współpracy ośrodkami pomocy społecznej zbieraliśmy podstawowe środki czystości 
dla najuboższych rodzin z dziećmi. 
Zbieraliśmy mydełka, szampony, pasty, szczoteczki do zębów i inne środki czystości. Większość MOPS-
ów włączyła się do naszej akcji, lokalne media nagłaśniały. Zbiórki organizowały szkoły, przedszkola, 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

700

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

firmy i instytucje. Na terenie całego kraju zebraliśmy tony środków czystości, które zostały 
rozdysponowane przez lokalnych pracowników OPS do około 500 najuboższych gospodarstw i domów 
na terenie całej Polski. Zaproponowana przez nas akcja ze względu na swój cel i sposób 
przeprowadzenia zyskała zainteresowanie i wsparcie ze strony Rzecznika Praw Dziecka – który objął 
akcję swoim patronatem.
W sierpniu 2017 roku, miała miejsce nasza kolejna akcja, pod hasłem. „Anioły idą do szkoły”. Dzięki 
szczególnemu zaangażowaniu w akcję środowisk sportowych: akcja odbyła się na terenie wszystkich 
stadionów ekstraklasy i miała zasięg ogólnopolski a pomoc otrzymały dzieci z całego kraju. 
W kolejnej akcji pod hasłem „Anielski Mikołaj”, zdecydowaliśmy się pomóc dzieciom, których rodzic jest 
osadzony w więzieniu. W zorganizowanej w grudniu 2017 r. akcji przyświecała nam refleksja, że dzieci 
osób pozbawionych wolności znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na sam fakt 
rozdzielenia z rodzicem, a więc przerwania ciągłości i intensywności kontaktu z najbliższym. Ale dziecko 
takie narażone jest na częstokroć negatywne konsekwencje społeczne, takie jak ostracyzm i 
stygmatyzację ze strony środowiska społecznego.
We współpracy z kierownictwem dwóch aresztów śledczych w Krakowie Nowa Huta, Krakowie przy ul. 
Montelupich, w Jastrzębiu Zdroju oraz Raciborzu stworzyliśmy listę kilkudziesięciu dzieci osadzonych 
rodziców. 
Istotne przy wyborze dzieci, którym pomogliśmy było to, że ich sytuacja materialna jest bardzo ciężka, a 
ponadto osadzony rodzic tego dziecka utrzymuje z nim kontakty i poddaje się z dobrym efektem 
procesowi resocjalizacji.
Podczas zorganizowanych spotkań mikołajkowych, nie tylko doszło do przekazania paczek, ale w całą 
akcję zostali zaangażowani również osadzeni rodzice, którzy przygotowali dla swoich dzieci teatrzyk. 
Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, żeby wspomóc podejmowane przez funkcjonariuszy 
Zakładów Karnych działania służące budowaniu u skazanych postaw empatycznych, kształtowania 
pozytywnych więzi z osobami bliskimi, jak również poprawy ich szerzej społecznego funkcjonowania, 
również w rolach rodzicielskich.
Oprócz powyższych działań, które adresowane są zazwyczaj do grupy najuboższych dzieci, prowadzimy 
również cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży, wywodzących się z wszystkich środowisk. 
Są to szkolenia z zakresu coachingu rówieśniczego., których celem jest m.in. wzbudzenie większej 
samoświadomości u dzieci biorących udział w programie, ale również pozyskanie umiejętności 
skuteczniejszego wyznaczania celów, poprawa kompetencji komunikacyjnych, doprowadzenie do 
niższego poziom stresu, a tym samym lepszej jakości życia. 
Stowarzyszenie otrzymało także 1% podatku, jako organizacja pożytku publicznego. Z otrzymanych 
środków przeprowadzono remonty Sali teatralnej w Wodzisławiu Śląskim, doposażenie świetlicy w 
Luborzycy, przeprowadzono remont w rodzinie państwa Fryc w Michałowicach oraz u państwa Półtorak 
w Skarżysku, doposażono pomieszczenia Stowarzyszenia Szansa.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Stowarzyszenie 
realizowało swój cel 
statutowy, poprzez 
remontowanie, bądź 
adaptację pomieszczeń 
z przeznaczeniem na 
cele mieszkaniowe dla 
dzieci, w tym w 
szczególności 
remontowanie pokoi i 
łazienek. Cel był 
realizowany poprzez 
przekazywanie pomocy 
rzeczowej, takiej jak 
materiały budowlane i 
wyposażenie, a także 
sporządzanie projektów 
remontów, 
organizowanie 
wykonawców, 
dostarczanie narzędzi i 
urządzeń niezbędnych 
podczas prowadzenia 
takiego rodzaju prac. 
Stowarzyszenie 
prowadziło koordynację 
wszelkich prac. W 
efekcie tych starań 
powstalo 31 pokoi i 10 
łazienek.
Stowarzyszneie 
prowadziło działalność 
mającą na celu 
wsparcie instytucji 
prowadzących sali i 
świetlice dla dzieci 
rodzin. Działanie 
Stowarzyszenia 
polegało na pomocy w 
remontach i 
doposażaniu takich 
placówek. W roku 
sprawozdawczym 
Stowarzysznenie 
pomogło w ten sposob 
5 placowkom na ternie 
całego kraju.

96.09.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Stowarzyszenie 
prowadziło działalność 
polegająca na pomocy 
materialnej w zakresie 
zaspakajania 
podstawowych potrzeb 
związanych z zyciem 
codziennym oraz tych 
związanych z realizacją 
obowiązku szkolengo. 
W tym celu 
Stowarzyszneie 
orazanizowało akcie 
"Czysty Aniołek". 
Uczestnikami tej akcji 
były osoby fizyczne i 
prawne, które z 
inspiracji 
Stowarzyszenia i przy 
wsparciu Stowarzyszeni 
gromadziły środki 
czytsości i kosmetyki i 
przekazywały je do 
współpracujących ze 
Stowarzyszeniem 
ośrodków 
pomocyspołecznej. 
Następnie pracownicy 
tychże ośrodków 
przekazywali je 
najbardziej 
potrzebującym 
dizeciom. 
Kolejna akcja 
Stowarzyszenia 
polegała na zbiraniu 
rytykułów szkolenych 
do szkolnej wyprawki 
dla dzieci z całego kraju. 
Osoby prywatne, 
instytucje, osoby 
prawne gromadziły 
artykuły pismiennicze i 
szkolne niezbędna dla 
uczniów, a następnie 
przekazywały je 
Stowarzyszeniu. 
Stowarzyszenie 
przekazało wskazane 
artykuły ośrodkom 
pomocy społecznej, 
które zaopatrzyły 
sowich najbardziej 
potzrebującychpodopie
cznych.

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 282,879.87 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 271,289.73 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 11,590.03 zł

d) Przychody finansowe 0.11 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na celel 
reklamowe w mediach elektronicznych - 
internet. W ramach dopuszczalnej w statucie 
działalności gospodarczej Stowarzyszenie Piękne 
Anioły prowadziło działlaność polegającą na 
umieszczaniu logo, bądź innych ustalonych 
danych o firmie, która współpracowała ze 
Stowarzyszeniem w związku z przedsięwzięciami 
prowadzonymi przez Stowarzyszenie w ciągu 
całego 2017 roku ("Słoneczne Pokoje", 
"Tęczowe sale", "Anioły idą do skzoły"), 
Informacje o sponsorowaniu przez daną firmę 
działań Stowarzyszenia Piękne Anioły, 
umieszczane były na stronie internetowej 
Stowarzyszneia, jak również na profilu 
społecznościowym Stowarzyszenia - Facebook.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 28,889.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 200.00 zł
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0.00 zł

200.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 226,706.11 zł

0.00 zł

110,853.26 zł

115,852.85 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 27,083.96 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 28,889.80 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 303,294.26 zł 15,991.87 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

262,443.84 zł 15,991.87 zł

0.00 zł 0.00 zł

9,950.12 zł

4,316.06 zł

17,190.19 zł

1 sala teatralna Wodzisław Zawada 4,471.54 zł

2 doposażenie świetlicy (sprzęt sportowy) Luborzyca 2,577.24 zł

3 remont p.Fryc Michałowice/Książnicznki 8,943.09 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,845.89 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1,639.91 zł

f) pozostałe koszty ogółem 9,394.05 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2.0 osób

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

5,263.40 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1,639.91 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

0.5 etatów
1.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

20.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 33,925.31 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

27,284.64 zł

27,284.64 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6,640.67 zł

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

33,925.31 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 33,925.31 zł

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

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)

2,273.72 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

553.38 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

0.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby

Druk: MPiPS 12



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

1,053.18 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

1,423.08 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

1 zwalniam przy szkole edukacja dzieci i kierowców Urząd Gminy Kocmyrzów Luborzyca 200.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Katarzyna Konewecka Hołój
Aneta Nowińska 
Agata Kowalska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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