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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina USTROŃ

Powiat CIESZYŃSKI

Ulica UL. IGNACEGO 
DASZYŃSKIEGO

Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość USTROŃ Kod pocztowy 43-450 Poczta USTROŃ Nr telefonu 606486333

Nr faksu E-mail info@esprit-akademia.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-03-30

2018-12-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36405638100000 6. Numer KRS 0000610067

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

Anna Wójcik-Pruszyńska Prezes Zarządu Fundacji 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 Kubicius Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Danuta Koenig Wiceprzewodnicząca 
Rady

TAK

Roman Tomica Sekretarz Rady Fundacji TAK

Janina Żagan Członek Rady Fundacji TAK

Ireneusz Szarzec Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ESPRIT
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 
oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży:
a) wspieranie przedsięwzięć zapewniających wszechstronny rozwój  
intelektualny i kulturalny dzieci i młodzieży;
b) niesienie pomocy podmiotom organizującym opiekę nad dziećmi 
znajdującymi w zakresie się w trudnej sytuacji materialnej;
c) udzielanie poparcia placówkom prowadzącym zajęcia rozwijające 
kreatywność, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży;
d) wspieranie działań różnych podmiotów kierowanych do dzieci ze 
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
e) badanie (diagnozowanie) potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;

2) w zakresie turystyki i krajoznawstwa: propagowanie idei turystyki i 
krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży;

3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego: 
a) umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywność 
kulturalną społeczeństwa;
b) realizacja projektów związanych z oświatą i edukacją kulturalną;

4) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz 
rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi;

5) pobudzanie aktywności dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób w wieku poprodukcyjnym;

6) prowadzenie działań dotyczących profilaktyki zdrowotnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, 
sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, 
festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, wystaw, 
spotkań i wyjazdów oraz innych form przekazywania wiedzy;
2) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności  wydawanie 
książek, czasopism, broszur, płyt, folderów, plakatów, ulotek oraz 
wydawnictw okolicznościowych;
3) finansowanie bieżącej działalności oraz zakupu wyposażenia 
niezbędnego do funkcjonowania przedszkoli, szkół oraz placówek 
oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych;
4) organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży;
5) organizowanie, współorganizowanie i finansowanie wypoczynku 
letniego i zimowego dzieci i młodzieży;
6) prowadzenie zajęć dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 
(zajęcia: logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-
kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna);
7) prowadzenie zorganizowanych form kształcenia i aktywizacji dorosłych, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób  w wieku poprodukcyjnym
8) współpracę z publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, szkołami, 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami oświatowo-
wychowawczymi oraz szkołami wyższymi; 
9) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego;
10) współpracę z podmiotami gospodarczymi;
11) współpracę z organizacjami realizującymi cele zbliżone do celów 
Fundacji;
12) działalność charytatywną;
13) prowadzenie placówek oświatowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Fundacja Esprit prowadziła Placówkę Wychowania Pozaszkolnego – AKADEMIĘ ESPRIT w Ustroniu.
Do placówki uczęszczały w 2019 r. dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat z Ustronia  i okolicznych miejscowości: Wisły, 
Skoczowa, Brennej, Goleszowa. Dzieci korzystały z zajęć wspomagających naukę szkolną: gimnastyka umysłu, nauka szybkiego 
czytania, zajęcia musicalowe obejmujące taniec, naukę śpiewu i grę aktorską. Wspólnie z uczniami Polskiej Szkoły Podstawowej 
w Czeskim Cieszynie przygotowano i wystawiono w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu musical pt. „Error”

Organizowano imprezy okolicznościowe. Kolejny raz, wspólnie z Urzędem Miasta Ustroń i Klubem Sportowym „Kuźnia” Ustroń 
na obiektach klubowych odbył się Ustroński Dzień Dziecka. Wzięli w nim udział  uczniowie szkół podstawowych i dzieci z 
ustrońskich przedszkoli (ponad 1000 uczestników). Rozgrywano turnieje, przygotowano animacje muzyczne i plastyczne, 
pokazy, wśród dzieci rozlosowano upominki podarowane przez sponsorów.

Od października 2019 r. odbywały się comiesięczne zajęcia dla dzieci w ramach Ustrońskiego Uniwersytetu Dziecięcego. W 
każdym miesiącu, temat spotkania obejmował inny obszar wiedzy: chemię, muzykę, plastykę. Celem UUD było rozbudzenie 
ciekawości, rozwijanie kreatywności i uświadomienie znaczenia różnych dziedzin nauki.

W ciągu całego roku Fundacja realizowała dwie znaczące operacje dofinansowane ze środków unijnych, obie w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, jedna objęta Programem w zakresie „Wzmocnienie 
kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, pod tytułem  „Zdobycie wiedzy i umiejętności szansą na 
pokonanie ograniczeń i trudności”. Celem operacji było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez przeciwdziałanie różnym 
formom wykluczenia. Kierowana była do trzech grup adresatów: uczniów szkół podstawowych, osób bezrobotnych i osób w 
wieku poprodukcyjnym. Rozpoczęła się w listopadzie 2018 r., a zakończenie przewidziane zostało do 30 marca 2020 r. 
Warsztaty obejmowały łącznie 1100 godzin i były prowadzone w zakresie: ekonomii i efektywności finansowej, 
przedsiębiorczości, skutecznej komunikacji i autoprezentacji, ekonomicznego i czystego ogrzewania, języków obcych (angielski, 
niemiecki, czeski), informatyki, treningu grupowego dotyczącego umiejętności społecznych, indywidualnego wsparcia 
coachingowego. Uczestnikom wydano 300 certyfikatów. 

Drugą operację obejmował Program w zakresie „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych” i 
realizowana była pod nazwą „Coś dobrego ze Śląska Cieszyńskiego – tradycyjne smaki w nowym wydaniu”. Pierwszy etap 
operacji odbył się w 2019 r. Jego zwieńczeniem był finał wieloetapowego Konkursu Kulinarnego pod nazwą „Mały Mistrz Kuchni 
Regionalnej”, który odbył się 23 czerwca na ustrońskim Rynku w ramach imprezy Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego. Konkurs 
cieszył się dużą popularnością, był przeprowadzony profesjonalnie, dzięki czemu stał się udanym widowiskiem medialnym. 
Widownia mogła śledzić jego przebieg na przygotowanym telebimie.  Stoiska ustawione na płycie Rynku serwowały specjały 
miejscowej kuchni. Wydany został poradnik kulinarny potraw regionalnych. Realizacja drugiego etapu operacji zakończona 
zostanie w czerwcu 2020 r.

W Hotelu Olympic w dniu 1 marca Fundacja zorganizowała Bal Dobroczynny, z którego całkowity dochód przeznaczono na cele 
statutowe Fundacji.

Spełniając oczekiwania rodziców Fundacja wsparła uruchomienie przez Akademię Świadomego Rodzica warsztatów w zakresie 
komunikacji interpersonalnej. Cykl obejmował 10 trzygodzinnych spotkań, rozwijających umiejętności budowania relacji z 
dziećmi.

Fundacja pobudzała aktywność osób dorosłych, uwzględniając w szczególności osoby w wieku poprodukcyjnym. Cel ten 
realizowany był m.in. poprzez utworzenie w 2017 r. w Ustroniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działalność UTW kontynuowana 
była w 2019 r. Regularne zajęcia prowadzone były w 9 sekcjach: j. angielski, j. niemiecki, komputery, trening pamięci, plastyka, 
taniec liniowy, joga, gimnastyka, aquaaerobic. W zajęciach tych, mających charakter odpłatnej działalności pożytku publicznego 
uczestniczyło 154 osób spośród 194 członków UTW.

W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zorganizowano 9 wykładów otwartych wygłoszonych przez lekarzy, 
profesora wyższej uczelni, polityka, przyrodnika, podróżnika,  prawnika, policjanta. Tematyka wykładów była zróżnicowana, 
dotyczyła różnych dziedzin, takich jak: zdrowie i jego ochrona, bezpieczeństwo seniorów, kultura, problemy stojące przed 
Europą, przyroda i ekologia, podróże, sporządzanie testamentu, spadek, dziedziczenie (przepisy KC). Ponadto organizowano 
wycieczki do teatrów (6 wyjazdów), kina (1) oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze do: Łańcuta, Krynicy Morskiej (turnus 
rehabilitacyjny), Wrocławia, Bukowiny Tatrzańskiej, Opawy. Odbyło się pięć imprez integracyjnych: spotkanie z mieszkańcami 
Hermanic „Przy kołoczu i kawie o ustrońskiej sprawie”, Dzień Kobiet, zakończenie roku akademickiego 2018/19, inauguracja  
roku akademickiego 2019/20, świąteczne spotkanie bożonarodzeniowe.

W trybie otwartego konkursu ofert Fundacja złożyła trzy wnioski o dotację, dwa do Urzędu Miasta w Ustroniu, jeden do 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zostały one pozytywnie rozpatrzone, tym samym Fundacja otrzymała dotację na: 
działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz realizację projektów „Historia i sztuka łączy pokolenia” i „Gimnastyka  umysłu 
dla dzieci”.
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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)

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

1800

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja przy współpracy z Urzędem Miasta 
Ustroń zrealizowała projekt adresowany do 
uczniów szkół podstawowych pt. „Gimnastyka 
umysłu”. Zadanie miało na celu wspomaganie 
nauki szkolnej. W projekcie wzięło udział 30 
uczniów wytypowanych przez szkoły. Cykl 
obejmował 6 godzin lekcyjnych (3 spotkania po 
2 godziny.
Fundacja prowadziła działania rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia dzieci. 
Prowadzone były zajęcia (aktorskie, taneczne, 
muzyczne) przygotowujące dzieci i młodzież do 
wystawienia spektaklu muzycznego „Error” 
W ramach prowadzonego przez Fundację 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyłyby się 
otwarte, bezpłatne wykłady (9 wykładów) 
dotyczące promocji zdrowia, ekologii, zagadnień 
prawnych, uprawiania turystyki, kultury, 
polityki. 
Zrealizowano projekt pt. „Historia i sztuka łączy 
pokolenia” dotowany przez Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie. Uczestniczyło w nim 20 
osób.
Realizowano dwa projekty dotowane ze 
środków unijnych: „Zdobycie wiedzy i 
umiejętności szansą na pokonanie ograniczeń i 
trudności” oraz „Mały Mistrz Kuchni 
Regionalnej”.

85.60.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 405 447,25 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 335 951,25 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 69 496,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja pobudzała aktywność osób w 
wieku poprodukcyjnym w ramach 
prowadzonego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Regularne zajęcia prowadzone były 
w 9 sekcjach: j. angielski, j. niemiecki, 
komputery, trening pamięci, plastyka, 
taniec liniowy, joga, gimnastyka, 
aquaaerobic. Organizowano wyjazdy do 
teatrów (6 wyjazdów), kina (1), na wystawy 
oraz wyjazdy turystyczno-krajoznawcze (5 
wycieczek). Zorganizowano pięć imprez 
integracyjnych: spotkanie z mieszkańcami 
Hermanic Dzień Kobiet, zakończenie zajęć 
dydaktycznych, rozpoczęcie roku 
akademickiego, świąteczne spotkanie 
bożonarodzeniowe. W zajęciach 
uczestniczyło ok. 300 osób. Ponadto 
Fundacja wspierała organizacyjnie i 
materialnie prowadzoną placówkę 
pozaszkolną rozwijającą zainteresowania i 
uzdolnienia dzieci i młodzieży – Akademię 
Esprit.

85.60.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 60 802,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 274 230,00 zł

2.4. Z innych źródeł 70 415,25 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: 367 094,12 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

241 139,56 zł 0,00 zł

104 379,76 zł 0,00 zł

w 
tym:

45 812,00 zł

0,00 zł

14 990,00 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

w 
tym:

0,00 zł

69 730,00 zł

204 500,00 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 94 811,69 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -34 883,76 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

1,78 zł

19 985,72 zł

1 587,30 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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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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)

2 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)

0,17 etatów

9 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

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)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 37 136,00 zł

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

37 136,00 zł

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

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)

0,00 zł

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

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

281,33 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 670,00 zł

5 670,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31 466,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 6 828,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 30 308,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 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)

Dot. Punktu 11
Najwyższe jednostkowe miesięczne wynagrodzenie brutto 
dotyczy umowy o dzieło zawartej na okres od 31.12.2018 
do 31.12.2019. Rachunek za wykonane dzieło wystawiony 
był w dwóch ratach I rata płatna do 30.04.2019 roku w 
kwocie 16.209,00 zł a druga rata płatna do 30.07.2019 w 
kwocie 5.769,00 zł

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)

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

1 Prowadzenie działalności 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku

Aktywizacja osób w wieku 
poprodukcyjnym

Burmistrz Miasta Ustroń 10 000,00 zł

2 Gimnastyka umysłu
Zajęcia dla uczniów szkół 
podstawowych

Wspieranie wszechstronnego, 
intelektualnego rozwoju dzieci

Burmistrz Miasta Ustroń 2 990,00 zł

3 Historia i sztuka łączy 
pokolenia

Rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień dzieci

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 2 000,00 zł

4 Zdobycie wiedzy i 
umiejętności szansą na 
pokonanie ograniczeń i 
trudności

Zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu

Zarząd Województwa Śląskiego 60 802,00 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

16 209,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Wójcik-Pruszyńska, Prezes 
Fundacji Esprit, 8.10.2020 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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