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Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-06-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKOWSKI 
GRODZKI

Ulica BERKA JOSELEWICZA Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-031 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-421-28-54

Nr faksu E-mail biuro@wiosna.org.pl Strona www www.wiosna.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-09-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35651055000000 6. Numer KRS 0000050905

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

Jacek Stryczek Prezes Zarządu TAK

Wojciech Kmiecik Wiceprezes Zarządu TAK

Dominika Langer-Gniłka Wiceprezes Zarządu TAK

Anna Wilczyńska Wiceprezes Zarządu (do 
19.12.2016)

TAK

Łukasz Miszon Wiceprezes Zarządu (do 
19.12.2016)

TAK

Joanna Sadzik Wiceprezes Zarządu (od 
19.12.2016)

TAK

Krzysztof Lis Wiceprezes Zarządu (od 
19.12.2016)

TAK

STOWARZYSZENIE WIOSNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego 
radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje 
ręce, współpracowali i organizowali się,
2) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku 
emerytalnym),
3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5) działalność charytatywna,
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój 
przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 
promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających 
bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,
10) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania,
11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
12) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
13) wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, 
politycznych i gospodarczych,
14) kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności 
łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w 
dążeniu do wielkich celów,
15) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z 
zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
17) promocja i organizacja wolontariatu,
18) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
19) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, 
przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
20) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu 
terytorialnego,
21) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 
działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i 
młodzieży.

1) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do 
rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,

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

Michał Mazurek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marcin Mioduszewski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Łukasz Słoniowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

2) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci 
i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
3) opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i 
społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,
4) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na 
aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań społecznych,
5) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, 
kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej 
sytuacji materialnej bądź życiowej,
6) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów 
Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,
7) ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych 
programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i 
inne narzędzia i formy wsparcia,
8) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów 
pomocy,
9) przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających 
realizację programów pomocy,
10) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i 
obywatelskiego,
11) rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: 
organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie 
bazy danych wolontariuszy,
12) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań 
dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,
13) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i 
działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań 
społecznych,
14) powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy 
Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów 
Stowarzyszenia,
15) przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych 
lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,
16) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich 
beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów 
Stowarzyszenia,
17) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali 
honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za 
działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez 
Stowarzyszenie,
18) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez 
mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
19) rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w 
środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie 
kampanii promocyjno-informacyjnych,
20) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich 
dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego 
komunikowania,
21) wymianę i edukację kulturalną,
22) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i 
podmiotami,
23) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
24) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
25) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami 
Stowarzyszenia,
26) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie 
celami Stowarzyszenia,
27) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: 
organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w 
kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
28) tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw 
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wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym 
zagranicznych,
29) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług 
wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

SZLACHETNA PACZKA jest ogólnopolskim programem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy 
przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Historie, a w tym adresy tych rodzin są pozyskiwane przez 
wolontariuszy, którzy działają lokalnie. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów 
duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka WIOSNĘ Stryczka (dziś prezesa 
Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. 
Dzisiaj program SZLACHETNA PACZKA ma charakter ogólnopolski i jak żaden inny program pomocowy w 
Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2016 roku PACZKA połączyła ponad 750 000 osób w Polsce i 
za granicą, a wartość pomocy materialnej przekazanej rodzinom przekroczyła 47 milionów złotych.
Kluczowe rezultaty osiągnięte w XVI edycji SZLACHETNEJ PACZKI w 2016 roku:
• 18 960 obdarowanych rodzin, czyli ponad 59 000 osób,
• 11 105 zaangażowanych Wolontariuszy – opiekunów rodzin pracujących w 645 rejonach w całym 
kraju,
• 663 861 Darczyńców – osób przygotowujących paczki dla rodzin w potrzebie,
• Ponad 47 milionów złotych – szacowana łączna wartość pomocy przekazanej rodzinom przez 
Darczyńców, średnia wartość paczki dla jednej rodziny wynosiła 2 501 zł, a w przygotowanie jednej 
paczki zaangażowanych było średnio 35 osób.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to ogólnopolski program, który dzięki unikalnej metodologii – Systemowi 
Motywatorów Zmiany przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. 
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI powstała w 2003 roku z inicjatywy ks. Jacka WIOSNY Stryczka, jako siostrzany 
program SZLACHETNEJ PACZKI. Odwiedzając rodziny w potrzebie, wolontariusze zauważyli, że dzieci 
potrzebują nie tylko materialnej pomocy, ale przede wszystkim wyprowadzenia ich z błędnego 
przeświadczenia, że do niczego się nie nadają. 
AKADEMIA sprawia, że dzieci, które dotychczas czuły się nieważne, mogą poczuć się wyjątkowe. Stają 
się dla kogoś ważne, co buduje ich poczucie wartości i sprawczości, przeprowadzając do lepszego życia. 
Wszystko to jest możliwe, dzięki całorocznej i indywidualnej pracy wolontariusza z dzieckiem. W ten 
sposób, podopieczni AKADEMII otrzymują mądrą pomoc. 
Kluczowe rezultaty osiągnięte w 2016 roku:
• 2128 uczniów w edycji 2015/2016, 2386 uczniów w edycji 2016/2017,
• Blisko 2000 wolontariuszy w edycji 2015/2016, 2088 wolontariuszy w edycji 2016/2017,
• 32 miasta w Polsce w edycji 2015/2016, 44 miasta w edycji 2016/2017,
• 200 liderów w edycji 2015/2016, 214 liderów w edycji 2016/2017,
• 160 szkół i 11 placówek Rodzinnych Domów Dziecka w edycji 2015/2016, 188 szkół i 11 placówek 
Rodzinnych Domów Dziecka w edycji 2016/2017.

„Wiosenny Inkubator Innowacji”

Czas trwania projektu: 01.10.2016 – 31.03.2019
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny oraz środki z budżetu krajowego 
Cel projektu: Celem projektu jest wybór i wsparcie (inkubacja) 32 innowacji społecznych, które 
przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej wydajnych rozwiązań w obszarze 
integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

„Aktywni, potrzebni, kompetentni - kompleksowy program aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce”

Czas trwania projektu: 01.07.2016 – 30.06.2018
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny oraz środki z budżetu krajowego
Cel projektu: Zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji i kompetencji wśród 120 osób powyżej 
30 r.ż. z niepełnosprawnością lekką lub umiarkowaną, pozostających bez pracy, zamieszkujących obszar 
woj. małopolskiego poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wparcia.
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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)

750000

750

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 
wsparcie psychologa, poradnictwo zawodowe grupowe, warsztaty z technik aktywnego poszukiwania 
pracy, wsparcie wolontariuszy.
Liczba bezpośrednich odbiorców (osób fizycznych) działań projektu w 2016 r. – 15.

„Wiosenna Akademia Możliwości”
Czas trwania projektu: 01.08.2016 r.- 31.03. 2018 r.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój
Cel projektu: Celem głównym projektu jest indywidualne wsparcie i kompleksowa aktywizacja 
zawodowo-edukacyjna 120 osób młodych, w wieku 18-29, mieszkańców Małopolski z tzw. kategorii 
NEET. 
Uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.
Liczba bezpośrednich odbiorców (osób fizycznych) działań projektu w 2016 r. – 17

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Tworzenie, promocja i 
realizacja programów 
mających na celu 
pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans 
tych osób. Tutaj: 
realizacja 16.edycji 
projektu SZLACHETNA 
PACZKA mającego na 
celu pomoc osobom w 
trudnej sytuacji 
życiowej. SZLACHETNA 
PACZKA jest 
ogólnopolskim 
programem pomocy 
bezpośredniej, w 
którym darczyńcy 
przygotowują paczki dla 
rodzin w potrzebie. W 
ramach działań w 
programie realizowane 
są poszczególne etapy 
rekrutacji i szkoleń 
liderów rejonów 
SZLACHETNEJ PACZKI, a 
następnie rekrutacji 
wolontariuszy i 
wdrożenie ich do pracy 
z potrzebującymi i 
darczyńcami. 
Pozyskiwanie 
wolontariuszy i 
darczyńców w projekcie 
odbywa się corocznie 
poprzez kampanie 
informacyjne, zarówno 
lokalne, jak i 
ogólnopolskie, 
prowadzone w 
internecie i mediach.

88.99.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizacja zajęć 
edukacyjnych i 
rekreacyjnych dla dzieci 
(w szczególności dla 
dzieci z rodzin z 
dysfunkcjami 
społecznymi) 
wzmacniających 
postawę i poczucie 
własnej wartości w 
ramach programu 
AKADEMIA 
PRZYSZŁOŚCI. Program 
opiera się o regularną, 
cotygodniową pracę 
wolontariusza-tutora z 
dzieckiem oraz 
organizację zajęć 
pozalekcyjnych 
podnoszących 
kompetencje społeczne 
dziecka, 
wzmacniających jego 
twórcze i aktywne 
uczestnictwo w 
kulturze oraz 
zaangażowanie na rzecz 
społeczności lokalnej. 
Wykorzystując System 
Motywatorów Zmiany, 
który opiera się na 
metodologii 
projektowania 
doświadczeń, 
pokazujemy dziecku 
świat, do którego w 
przyszłości może mieć 
dostęp, dzięki temu 
dziecko nie musi, ale 
chce się uczyć.

85.59.B
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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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Zwiększenie poziomu 
zatrudnienia oraz 
kwalifikacji i 
kompetencji osób 
powyżej 30 r.ż. z 
niepełnosprawnością 
lekką lub umiarkowaną, 
pozostających bez 
pracy, zamieszkujących 
obszar woj. 
małopolskiego poprzez 
udzielenie 
zindywidualizowanego i 
kompleksowego 
wparcia.
Uczestnicy korzystali z 
następujących form 
wsparcia: pośrednictwo 
pracy, poradnictwo 
zawodowe, wsparcie 
psychologa, 
poradnictwo zawodowe 
grupowe, warsztaty z 
technik aktywnego 
poszukiwania pracy, 
wsparcie wolontariuszy 
oraz wsparcie i 
aktywizacja zawodowo-
edukacyjna osób w 
wieku 18-29 z tzw. 
kategorii NEET.

88.10.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja i organizacja 
wolontariatu

W ramach działalności 
organizowanie i 
współorganizowanie 
festiwali, festynów, 
konkursów dla osób 
współdziałających w 
realizacji celów 
Stowarzyszenia, 
zorganizowana została 
kolejna już Finałowa 
Ogólnopolska Gala 
SZLACHETNEJ PACZKI w 
ramach, której 
uczestnicy z grona 
wolontariuszy i 
współpracowników 
Stowarzyszenia 
WIOSNA mogli poznać 
wyniki zakończonej 
edycji i wziąć udział w 
występach 
zaproszonych artystów. 
Podczas Gali 
uhonorowane zostały 
grupy zaangażowane w 
realizację zakończonej 
edycji programu 
społecznego 
SZLACHETNA PACZKA. 
Miało to na celu 
podniesienie prestiżu 
wolontariatu i 
zachęcenie do udziału 
w kolejnych edycjach 
programu SZLACHETNA 
PACZKA.

90.01.Z
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kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

W ramach działalności 
organizowanie i 
współorganizowanie 
festiwali, festynów, 
konkursów dla osób 
współdziałających w 
realizacji celów 
Stowarzyszenia, 
zorganizowana została 
wystawa obrazów 
młodych artystów oraz 
licytacja tych dzieł pod 
szyldem projektu 
SZTUKA TERAZ. 
Głównym celem SZTUKI 
TERAZ jest zbliżenie 
Polaków do rynku 
sztuki, do obcowania z 
nią, zmiana myślenia 
społeczeństwa o sztuce 
i twórcach, a także 
zaproszenie do 
inwestowania i 
zaangażowania w 
działania społeczne 
poprzez udział w 
powszechnej aukcji.

90.01.Z

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
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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) 17,888,425.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16,200,838.73 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 119,034.51 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 1,515,845.91 zł

d) Przychody finansowe 51,050.63 zł

e) Pozostałe przychody 1,655.53 zł

344,681.71 zł

273,306.03 zł

50,500.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet 
za pośrednictwem mechanizmu sklepu 
internetowego dostępnego pod adresem 
www.sklep.wiosna.org.pl. W ofercie sklepu 
dostępne są towary z logiem programów 
społecznych SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA 
PRZYSZŁOŚCI. W ofercie towarów znajdują się 
koszulki, bluzy, torby, notesy i inne gadżety 
zgodne z kampaniami informacyjnymi 
programów społecznych SZLACHETNA PACZKA 
oraz AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Oferta 
komunikowana kanałami dostępnymi dla 
sympatyków i przyjaciół Stowarzyszenia 
WIOSNA.

73.11.Z Działalność agencji reklamowych z 
wykorzystaniem kanałów dostępnych dla 
Stowarzyszenia WIOSNA. W tym opracowanie 
media planów, materiałów wideo i treści 
przeznaczonych do emisji w Internecie (w 
szczególności w mediach społecznościowych) 
oraz w mediach tradycyjnych i elektronicznych. 
Wsparcie klientów w tworzeniu strategii 
marketingowych dla komunikacji programów 
marketingu społecznie zaangażowanego oraz 
działań wizerunkowych z zakresu CSR. Realizacja 
wspólnych projektów wykorzystujących synergię 
z markami społecznymi Stowarzyszenia.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,104,114.88 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 741,487.74 zł

Druk: MPiPS 11



73,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 13,270,354.61 zł

960.00 zł

7,518,115.86 zł

5,566,376.31 zł

184,902.44 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,772,468.08 zł

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 1,288,955.63 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 657,597.38 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: 18,127,264.71 zł 657,597.38 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

14,125,635.56 zł 657,597.38 zł

267,674.01 zł 0.00 zł

1,207,272.45 zł

2,700.62 zł

2,492,248.31 zł

1 Program Szlachetna Paczka 205,156.84 zł

2 Program Akademia Przyszłości 407,674.45 zł

3 Pozostała działalność nieodpłatna pożytku publicznego 44,766.09 zł

1 Szlachetna Paczka 205,156.84 zł

2 Akademia Przyszłości 407,674.45 zł

3 Stowarzyszenie WIOSNA 44,766.09 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 2,075,203.17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -148,639.50 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 308,573.46 zł

f) pozostałe koszty ogółem 31,733.76 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)

151.0 osób

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

422,873.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 308,573.46 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 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)

97.7 etatów
384.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

24.00 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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5,527,025.70 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,562,528.38 zł

3,481,125.23 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

43,634.59 zł

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)

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

13,223.00 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 w 
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

13,223.00 osób
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- inne świadczenia 37,768.56 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,964,497.32 zł

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

4,537,331.59 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 29,029.70 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4,508,301.89 zł

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

68,976.23 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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

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)

460,585.48 zł

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

0.00 zł

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

0.00 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

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

14,066.00 zł
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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)

X. Informacje uzupełniające

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

1 AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W 
MAŁOPOLSCE

Wdrożenie kompleksowego 
systemu  wsparcia edukacyjno- 
wychowawczego, skierowanego 
do 150 uczniów, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i 
doświadczających trudności 
edukacyjnych przy 
wykorzystaniu różnorodnych 
form, wspierających rozwój ich 
talentów, kompetencji i 
zainteresowań

Województwo Małopolskie 50,500.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Metoda tutoringu 
innowacyjnym sposobem 
pracy wychowawczej, 
profilaktycznej i 
resocjalizacyjnej

Wzmocnienie, rozwój i 
podniesienie jakości systemu 
wsparcia edukacyjno-
wychowawczego dla uczniów z 
całej Polski poprzez 
wykorzystanie metody 
tutoringu w pracy z dzieckiem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 1,590,270.00 zł

2 Akademia Odkrywców 
Kultury

Wzmocnienie twórczego i 
aktywnego uczestnictwa w 
kulturze oraz rozwój 
kreatywnych kompetencji 
społecznych dzieci zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz 
zaangażowanych do projektu 
wolontariuszy-liderów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

163,500.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Dominika Langer-Gniłka, 
19.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Inspekcja Pracy 1

2017-06-19
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