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WEWNĘTRZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK
Sprawozdanie sporządzone przez członka Zarządu-koordynatora finansowego, pełnomocnika
Stowarzyszenia ds. gospodarki finansowej oraz wydane przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą z dn.
15.01.2022.

I. DANE PODSTAWOWE

NIP 6762545184
KRS 0000718223

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Twój Wybór
Województwo: Małopolskie
Powiat: m. Kraków
Gmina: Kraków
Miejscowość: Kraków
Ulica, numer budynku, numer lokalu Kronikarza Galla 3/8
Kod pocztowy, poczta: 30-053 Kraków

Okres za który sporządzono sprawozdanie:

Okres od: Okres do:
1.01.2021 r. 31.12.2021 r.

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

II. INFORMACJE O PRZYCHODACH I ŹRÓDŁACH ORGANIZACJI
1. Informacje o przychodach

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z
rachunkiem zysków i strat)

23 148,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23 148,37 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
1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 20000,00 zł
1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób
prawnych) ogółem

1 028,37 zł

2. Informacje o źródłach

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 20000,00 zł

w tym

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o
finansach publicznych

0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł
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c) ze środków budżetu jednostek samorządu
terytorialnego

20000,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 148,37 zł

w tym

a) ze składek członkowskich 2 120,00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych 1 028,37 zł
c) z darowizn od osób prawnych 0,00 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł
e) ze spadków, zapisów 0,00 zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży
lub wynajmu składników majątkowych)

0,00 zł

g) z działalności gospodarczej 0,00 zł
2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

3. Informacje dodatkowe dot. źródeł

Określenie szczegółów dot. źródeł, w tym podmiotów dotujących i inne
Należy określić szczegóły dot. źródeł przychodów, w tym nazwy podmiotów publicznych, imiona i nazwiska darczyńców, tytuły
realizowanych zadań publicznych itd.
3.1.
a) Miasto Kraków, zadanie publiczne pn. Krakowska Szkoła Obywatelska, 10000,00 zł
b) Miasto Kraków, zadanie publiczne pn. Edukacja Globalna dla Krakowian, 10000,00 zł
3.2.  składki członkowskie o łącznej kwocie 2120,00 zł (lista członków i wpłat w załączniku)
3.3. darowizny o łącznej kwocie 102,37 zł od osób fizycznych

III. INFORMACJE O KOSZTACH
1. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 22 789,92 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego:

22 789,92 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
publicznego:

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 0,00 zł
d) koszty finansowe: 248,10 zł
e) koszty administracyjne: 2 813,19 zł
f) pozostałe koszty ogółem: 364,63 zł

2. Informacje dodatkowe dot. kosztów

Określenie szczegółów dot. kosztów, w tym szczegółowych kategorii i inne
Należy określić szczegóły dot. kosztów, w tym wyodrębnić podkategorie itd.
Poniesione koszty:
2.1 Projekty

a) Edukacja Globalna dla Krakowian - koszty w 2021 r.: 9 613,31 zł
i) koszty wynajmu przestrzeni, obsługi technicznej i administracji: 2 863,31 zł

ii) koszty prowadzenia zajęć i koordynacji: 3 650,00 zł
iii) koszty promocji (szata graficzna, spot, promocja, plakaty): 3 104,30 zł

b) Krakowska Szkoła Obywatelska - koszty w 2021 r.: 9 882,91 zł
i) koszt wynajmu przestrzeni, obsługi technicznej, administracji i wyżywienia: 1 682,91 zł
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ii) koszty prowadzenia zajęć i koordynacji: 6 400,00 zł
iii) koszty promocji (szata graficzna, spot, promocja, plakaty): 1 800,00 zł

2.2 Koszty pozostałe
a) koszty administracyjne: 2 813,19 zł
b) koszty finansowe: 248,10 zł
c) koszty pewne;

i) Program Rozwoju Kompetencji Obywatelskich (koszty zeszłoroczne): 363,75 zł
ii) pozostałe: 165,77 zł

IV. INFORMACJE O ZAKRESIE ŚWIADCZONEJ ODPŁATNIE PRACY 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. 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)

osób

2. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

2.1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez
organizację w okresie sprawozdawczym

15 270,00 zł

w tym
a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15 270,00 zł

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

15 270,00 zł (brutto)
14 838,00 zł (netto)

w tym a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną
pożytku publicznego

0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną
pożytku publicznego

15 270,00 zł (brutto)
14 838,00 zł (netto)

2.3. 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

V. POZOSTAŁE INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE
1. Informacje o posiadanych kontach bankowych

1.1. Nazwy kont
W roku obrotowym 2021 Stowarzyszenie Twój Wybór posiadało dwa konta:

- BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna - 16 1600 1462 1886 3356 2000 0001
- Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - 92 1240 2092 1362 9911 1100 0000
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2. Zasady polityki rachunkowej

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości
nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja
dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem
6 do ustawy o rachunkowości w stosownym czasie. Niniejsze sprawozdanie jest sporządzane
przez Zarząd na potrzeby informacyjne oraz potrzeby organów wewnętrznych Stowarzyszenia, w
tym szczególnie Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd przekazał prowadzenie obsługi księgowej, rachunkowej i kadrowej biurowi
rachunkowemu MK Okapa, lic. Ministerstwa Finansów 9937/98, adres Plac Wolnica 7, Kraków na
podstawie umowy zawartej w dniu. Na dzień sporządzania sprawozdania koszt obsługi księgowej
to 250 zł brutto.

3. Prognozy finansowe w zakresie źródeł finansowania i zdolności finansowo-operacyjnej oraz
zakładane koszty pewne

Zakłada się, że maksymalny próg operacyjny jaki Stowarzyszenie osiągnie w 2022 roku to 50 tys.
zł.
Założenie okazać się może błędne w przypadku otrzymania zewnętrznych środków na rozwój
instytucjonalny i strukturalny.

Planowane źródła finansowania w 2022 roku to:
1) dotacje celowe, w tym szczególnie dotacje ze środków jednostek samorządu terytorialnego,
2) środki własne (składki członkowskie zaległe i bieżące, darowizny),

Nie jest planowane otwieranie działalności gospodarczej, ani ubieganie się przez organizację o
status OPP, a zatem możliwości pobierania 1%.

Nie jest planowane zaciąganie kredytów, ani zaciąganie innych wierzytelności.

Zakładane koszty pewne na 2022 rok to:
1) obsługa księgowa,
2) utrzymanie strony internetowej,
3) koszty biurowe,
4) koszty zaległe z projektów zrealizowanych w 2021 r.

4. Załączniki do sprawozdania

Załącznik 1- Raport dot. rocznego stanu składek członkowskich oraz ich wykorzystania
Zgodnie z zasadami wpłat składek członkowskich na rok działalności 2021 pkt. 17 Zarząd
dołącza do sprawozdania szczegółowy raport dot. stanu wpłat oraz zaległości za 2021 rok oraz
informacji w zakresie sposobu przeznaczenia przychodu ze składek. Raport z uwagi na
zawierane dane osobowe nie ma charakteru publicznego i udostępniony będzie tylko osobom
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uprawnionym, w tym szczególnie członkiniom i członkom Stowarzyszenia. Raport
udostępniany jest na wniosek.
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu zarządzającego: --Franciszek Bednarek—, Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu kontroli wewnętrznej: --Monika Witalis-
Malinowska--, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Załącznik 2- Wewnętrzne miesięczne raporty finansowe i wyciągi
Raporty miesięczne dot. szczegółowych informacji w zakresie przychodów i kosztów na
przestrzeni miesiąca. Sporządzane są na podstawie wyciągów bankowych z opisanych kont, a
także raportów kasowych. Raporty porządkują dokumenty źródłowe tj. wyciągi będące ich
integralną częścią.
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu zarządzającego: --Franciszek Bednarek—, Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu kontroli wewnętrznej: --Monika Witalis-
Malinowska--, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Załącznik 3- Zbiorczy rejestr faktur
Rejestr zawiera zbiorcze informacje o przetwarzanych w 2021 roku fakturach, w tym nadane
numery wewnętrzne, numery źródłowe, opisy merytoryczne i podmioty będące adresatem
kosztów. Rejestr udostępniany jest na wniosek.
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu zarządzającego: --Franciszek Bednarek—, Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu kontroli wewnętrznej: --Monika Witalis-
Malinowska--, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Załącznik 4- Zbiorczy rejestr umów i listy płac
Rejestr zawiera zbiorcze informacje o zawieranych w 2021 roku umowach projektów
zleconych/własnych i umowach pozaprojektowych, w tym nadane numery wewnętrzne, strony,
dane kontaktowe. Rejestr i listy płac z uwagi na zawierane dane osobowe nie mają charakteru
publicznego i udostępnione będą tylko osobom uprawnionym. Rejestr i listy płac udostępniane
będą na wniosek.
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu zarządzającego: --Franciszek Bednarek—, Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu kontroli wewnętrznej: --Monika Witalis-
Malinowska--, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Załącznik 5 - Dokumentacja finansowa realizowanych działań zleconych i własnych
Wyodrębniona dokumentacja poszczególnych zadań zleconych i własnych. Dokumentacja
udsotampniana jest na wniosek.
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu zarządzającego: --Franciszek Bednarek—, Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
Zatwierdzam załącznik w imieniu organu kontroli wewnętrznej:--Monika Witalis-
Malinowska--, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie zostanie poddane rewizji księgowej, a w przypadku zmian w jego treści zostaną
dołączone do jego oryginału stosowne aneksy
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VI. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA

Sporządził:

--Mikołaj Sazonov--, członek Zarządu-koordynator finansowy, pełnomocnik Stowarzyszenia ds.
gospodarki finansowej

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2021 roku w imieniu organu zarządzającego:

--Franciszek Bednarek—, Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2021 roku w imieniu organu kontroli wewnętrznej:

--Monika Witalis- Malinowska--, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Na oryginale właściwe podpisy oraz pieczęcie Stowarzyszenia


