
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. NOWODWORSKA Nr domu 64 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-438 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 722021299

Nr faksu E-mail wot.muminki@gmail.com Strona www www.muminki.manifo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-09

2009-10-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93046849900000 6. Numer KRS 0000046046

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

Maria Polarczyk Prezes TAK

Bogusława Suppan V-ce Prezes TAK

Maria Ryznar skarbik TAK

Piotr Polarczyk sekretarz TAK

Zbigniew Heliński członek 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

Wojciech Lewandowski Przewodniczący TAK

Wiesław Małkowski członek komisji TAK

Elżbieta Zawadzka członek Komisji TAK

STOWARZYSZENIE "MUMINKI"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Dom, który posiadamy jest 100 letni.

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

1.Wyjazdy weekendowe do Kaczorowa członków stowarzyszenia połączone z wykonaniem prac porządkowych na 
terenie posesji i w budynku mieszkalnym.
2.Wyjazdy weekendowe z rodzinami i osobami niepełnosprawnymi.
3.17.06.2019r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym zatwierdzono zmianę nazwy Stowarzyszenia z 
Wrocławskie Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi i Osobami Specjalnej Troski 
   na Stowarzyszenie "Muminki".
4.Członek Stowarzyszenia pan Tadeusz podarował płyty na podłogę do pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię 
oraz dostarczył je własnym transportem do domu w Kaczorowie.
5.W lipcu od 13.07.2019r. do 18.07.2019r. w domu w Kaczorowie przebywała rodzina /ojciec z trójką dzieci/.Oso 
przebywającymi w w/w okresie opiekowała się pani Prezes Stowarzyszenia. W 
   trakcie pobytu rodzina zwiedziła miasto Jelenią Górę, Jawor, Boków. Pobyt zakończono 19.07.2019r.
6. W dniu 20.07.2019r. do Kaczorowa przyjechała następna rodzina pięcioosobowa w tym sekretarz stowarzyszenia 
pan Piotr. W trakcie pobytu tej rodziny położono podłogę w jadalni, 
   wywieziono złom i kupiono wiertarkę. Na koniec skoszono trawę wokół budynku. W czasie pobytu w/w rodziny była 
obecna pani Prezes Stowarzyszenia. Pobyt zakończono 03.08.2019r.           
 W Kaczorowie pozostała pani Prezes aby przygotować dom do przyjęcia następnej grupy.
7. Od 13.08.2019r. zorganizowaliśmy turnus wypoczynkowo - integracyjny dla 11 osób. Sześć osób 
niepełnosprawnych i pięć osób towarzyszących oraz pani Prezes i pani  kucharka. 
    Zakwaterowanie w pokojach i zapoznanie z planem pobytu w Kaczorowie:
    - godziny posiłków,
    - plan wycieczek pieszych i wyjazdowych,
    - odwiedziny u gospodarzy miejscowych,
    - wyjścia do kościoła / jeżeli ktoś ma taką potrzebę / o godz. 18:00 a w niedzielę o godz. 12:00 /wyjście należy 
wcześniej zgłosić.                                                                                  Piesze wycieczki do okolicznych miejscowości 
lub szlakami turystycznymi odbywaliśmy w dni kiedy dopisywała pogoda. Wyjazd do Jeleniej Góry 23.08.2019r. po 
śniadaniu . W Jeleniej Górze zwiedziliśmy zabytkowe Kościoły, muzea i ruiny historyczne.  W trakcie zwiedzania była 
przerwa na obiad.  Po obiedzie czas wolny. Zbiórka przy dworcu autobusowym i powrót do Kaczorowa.
Uczestniczyliśmy w procesji z Kaczorowa do Świdnika, która odbywa się co roku z okazji odpustu w tamtejszym  
kościele. W dniu 30.08.2019r. zakończyliśmy turnus agapą i wyjechaliśmy do domów. 
8. W dniu08.12.2019r. godz. 16:00 w salce przy kościele p/w Odkupiciela Świata odbyło się spotkanie wigilijne z 
członkami stowarzyszenia i zaproszonymi gośćmi. Przygotowaliśmy poczęstunek 
    dla przybyłych osób oraz prezenty dla osób niepełnosprawnych . Łamiąc się opłatkiem  złożyliśmy sobie życzenia 
świąteczne i na nadchodzący Nowy Rok. Spotkanie zakończyło się o godzinie 
    18:00. Na pamiątkę zrobiliśmy sobie zdjęcia.                                    
9.Wyjazd członków Zarządu do Kaczorowa aby zabezpieczyć budynki przed zimą.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

23

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 951,64 zł

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wyjazdy weekendowe do Kaczorowa /rekreacyjne/ od 
maja do września.
W lipcu i sierpniu organizowanie turnusów 
wypoczynkowych z zapewnieniem wyżywienia. W czasie 
turnusu wypoczynkowego organizujemy wycieczki po 
okolicznych atrakcjach zabytkowych jak również zajęcia 
w czasie niepogody. Zapraszamy osoby zaprzyjaźnione z 
miejscowej ludności. Urządzamy spotkania przy ognisku 
piekąc kiełbaski. Organizujemy spotkania świąteczne 
szczególnie mikołajkowo- wigilijne.W tym roku na 
spotkanie przedświąteczne św. Mikołaj nie przybył ale 
paczki dostarczył. Na rzecz stowarzyszenia 
przepracowaliśmy 200 godzin nieodpłatnie.Na 
spotkania zapraszamy osoby samotne i samotie 
wychowujące dzieci.

5 461,38 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 951,64 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 988,20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7 450,95 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

5 461,38 zł

0,00 zł

0,00 zł

11,60 zł

1 977,97 zł

1 1.Wyjazdy weekendowe od maja do września 2019r. do Kaczorowa.
2.Turnusy rodzinne w Kaczorowie w lipcu 2019r.
3.Turnus wypoczynkowy w sierpniu 2019r.
4.Spotkania świąteczne 2019r.

7 450,35 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 450,95 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 500,69 zł
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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.

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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

14 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli i bezimiennym darczyńcom za wspieranie naszej działalności. Potrzeby 
są ogromne ponieważ dom , w którym mogą wypoczywać nasi podopieczni wymaga ciągłych remontów.

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Polarczyk
Bogusława Suppan Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-14
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