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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 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDYNIA

Powiat M. GDYNIA

Ulica LEGIONÓW Nr domu 126 Nr lokalu 

Miejscowość GDYNIA Kod pocztowy 81-472 Poczta GDYNIA Nr telefonu 586249872

Nr faksu E-mail ekruk@skef.pl Strona www www.skef.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-24

2005-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19141656000000 6. Numer KRS 0000053057

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

Kazimierz Janiak Prezes Zarządu TAK

Marzena Bierecka Wiceprezes TAK

Ewa Kruk Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grzegorz Buczkowski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zygfryd Schoenhoff Wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Janusz Ossowski Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ryszard Czerwonka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele Stowarzyszenia:
1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz krzewienia 
edukacji finansowej,
2) ochrona konsumentów, 
3) promocja  zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
4) rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
5) promocja i organizacja wolontariatu,
6) reintegracja społeczna i zawodowa,
7) prowadzenie działalności charytatywnej,
8) wspieranie rozwoju kultury polskiej i dziedzictwa narodowego,
9) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjno-
wychowawczej i opiekuńczej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez: 
1) wszechstronne wspieranie społecznych instytucji finansowych o 
charakterze samopomocowym, prowadzących działalność na zasadzie 
non-profit, 
2) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia, 

3) prowadzenie działalności doradczej, w tym w szczególności doradztwa 
konsumenckiego, prawno-obywatelskiego oraz doradztwa w zakresie 
pozyskiwania środków pomocowych zewnętrznego finansowania 
projektów,
4) prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej oraz kulturalno-
naukowej za pośrednictwem środków komunikacji masowej,
5) prowadzenie, wspieranie działalności placówek oświatowo-
wychowawczych i opiekuńczych, promocja, popieranie i podejmowanie 
przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia jakości edukacji.

Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie będzie 
polegała na: 
1) pozaszkolnych formach kształcenia, 
2) organizowaniu konferencji, sympozjów i prelekcji propagujących idee 
Stowarzyszenia, 
3) inicjowaniu i organizowaniu różnych form pomocy na rzecz instytucji 
kulturalnych, oświatowych i naukowych oraz instytucji, których celem jest 
krzewienie edukacji finansowej, 
4) współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz 
krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których cele zbieżne są z celami 
Stowarzyszenia, 
5) doradztwie i pomocy organizacyjno - ekonomicznej oraz szkoleniu 
członków 
i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, 
6) upowszechnianiu polubownych form rozstrzygania sporów finansowych 
poprzez propagowanie i prowadzenie: 
a) arbitrażu konsumenckiego, 
b) postępowań pojednawczych i sądownictwa polubownego, 
7) promowaniu i organizowaniu wolontariatu, 
8) przeprowadzaniu zbiórek publicznych na cele oświatowe, zdrowotne, 
kulturalno – społeczne i społeczno – opiekuńcze, 
9) wspieraniu instytucji przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu, 
10) wspieraniu finansowym dzieci i młodzieży w zdobywaniu 
wykształcenia 
w oparciu o wyodrębniony Fundusz Stypendialny,
11) opracowywaniu i prowadzeniu projektów edukacyjnych, 
organizowaniu i prowadzeniu placówek oświatowo-wychowawczych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

1) Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których cele 
zbieżne są z celami Stowarzyszenia oraz wspieranie instytucji przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu poprzez:
a) aktywną działalność w European Consumer Debt Network (ECDN) - międzynarodowej organizacji pozarządowej z siedzibą w 
Belgii, która swoją działalność rozpoczęła w 2007 roku. Utworzenie ECDN było wynikiem wspólnej pracy organizacji 
założycielskich, w tym Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Członkami ECDN są organizacje, instytucje i badacze 
(eksperci) z Europy, zajmujący się problematyką zwalczania zjawiska nadmiernego zadłużenia wśród konsumentów i 
gospodarstw domowych, a poprzez to zapobieganiu występowania zjawiska wykluczenia finansowego. W 2020 r. Prezes 
Kazimierz Janiak pełnił w imieniu Stowarzyszenia funkcję Członka Komitetu Zarządzającego ECDN oraz Ewa Kruk – Członek 
Zarządu SKEF i Piotr Tokarczyk – Specjalista ds.prawnych uczestniczyli w spotkaniach on-line:
 21 marca 2020 r. – spotkanie Komitetu Zarządzającego,
 29 czerwca 2020 r. – spotkanie Komitetu Zarządzającego,
 11 sierpnia 2020 r. – spotkanie Komitetu Zarządzającego,
 24 września 2020 r. – spotkanie Komitetu Zarządzającego,
 5 listopada 2020 r. – spotkanie Komitetu Zarządzającego,
 16 grudnia 2020 r. – spotkanie Komitetu Zarządzającego.
Głównym tematem spotkań było przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom kryzysu wywołanego przez pandemię Covid- 19. W 
ramach działań podjętych przez ECDN utworzono trzy grupy robocze – edukacji finansowej, doradztwa zadłużeniowego i 
badawcza, których celem było m.in. wsparcie europejskich konsumentów dotkniętych skutkami pandemii. Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej, reprezentowane w osobie p. Ewy Kruk, było odpowiedzialne za zebranie i opracowanie 
materiałów dla grupy roboczej w obszarze edukacji finansowej. Wyniki prac grupy badawczej dotyczące wpływu pandemii 
Covid-19 na gospodarkę i konsumentów zostały zaprezentowane w raporcie opublikowanym w magazynie „Money Matters”  
(magazyn dostępny jest na portalu ECDN pod adresem: https://ecdn.eu/money-matters-2/). W ramach międzynarodowej 
współpracy SKEF wyraziło głos poparcia dla inicjatyw skierowanych do organów Unii Europejskiej, mających na celu podjęcie 
ogólnoeuropejskich działań w zakresie walki ze skutkami pandemii Covid- 19.
Podczas spotkań Komitetu Zarządzającego zostały również poruszone kwestie zmian dokumentów prawnych: statutu i 
regulaminu wewnętrznego organizacji. Proponowane zmiany miały przede wszystkim rozszerzyć kompetencje Komitetu 
Zarządzającego, podnieść wysokość składki członkowskiej, dostosować akty prawne do obecnej sytuacji pandemicznej poprzez 
umożliwienie organizacji spotkań organów ECDN za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osobą 
odpowiedzialną za przygotowanie zmian obu dokumentów był p. Piotr Tokarczyk.
Ponadto, w 2020 r. przedstawiciele SKEF uczestniczyli w dwóch posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków ECDN:
 3 września 2020 r. (spotkanie on-line),
 25 listopada 2020 r. (spotkanie on-line) 
W trakcie posiedzeń dokonano m.in. przyjęcia nowych członków, zatwierdzenia sprawozdania organizacji za 2019 r. oraz 
poruszono kwestie zakresu dalszych działań oraz ich finansowania.

b) udział w spotkaniach zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego przy Radzie 
Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. W 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 
kontynuowało udział w spotkaniach zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego 
przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. SKEF był reprezentowany przez p. Ewę Kruk. W 2020 r. 
odbyły się dwa zdalne spotkania zespołu roboczego:
 w dniu 04.06.2020 r., podczas którego zaprezentowano bieżące działania Rady Edukacji Finansowej oraz omówiono wyniki 
badania umiejętności finansowych OECD PISA 2018, przeprowadzone wśród 15-latków z całego świata. Ponadto, członkowie 
zespołu roboczego zaprezentowali działania w zakresie edukacji finansowej podjęte w czasie pandemii Covid- 19 – Ewa Kruk 
przedstawiła zakres działań podjętych przez Stowarzyszenie i Kasę Krajową.
 w dniu 06.11.2020 r., podczas którego przedstawiono działania podjęte na rzecz opracowania Strategii Edukacji Finansowej w 
Polsce, omówiono działania realizowane w ramach prac grup roboczych i komitetu technicznego Międzynarodowej Sieci 
Edukacji Finansowej OECD oraz zaprezentowano wyniki badania umiejętności finansowych osób dorosłych z całego świata.  

2) W 2020 r. Stowarzyszenie kontynuowało bezpłatne poradnictwo prawno-konsumenckie na terenie całego kraju świadczone w 
Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego przez 4 Specjalistów w biurach zlokalizowanych w Gdyni, Krakowie, 
Warszawie i Białej Podlaskiej. W 2020 r. z pomocy Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego skorzystało 1 714 osób. 
Średniomiesięczna liczba spraw wyniosła blisko 143. Z usług doradczych ODFIK korzystają klienci w różnym wieku i o różnym 
statusie materialnym. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni zwracają się o pomoc. W 2020 r. z porad w  Ośrodkach skorzystały 
1003 kobiety (59 proc.) i 711 mężczyzn (41 proc.). Zakres udzielonych porad obejmował m.in. problem nadmiernego zadłużenia i 
niewypłacalności, restrukturyzacji, konsolidacji, renegocjacji warunków spłaty zobowiązań, windykacji, egzekucji, klauzul 
niedozwolonych w umowach, wybranych zagadnień z zakresu prawa spadkowego, cywilnego, bankowego, spółdzielczego oraz 
podstawowych praw konsumentów. Zdecydowana większość konsumentów korzystająca z pomocy doradców miała problemy ze 
spłatą posiadanych zobowiązań lub była niewypłacalna. W 2020 r. doradcy ODFIK sporządzili nieodpłatnie  20 wniosków o 
ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Klienci Ośrodków mogą korzystać z porad telefonicznych, listownych, udzielanych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub odbyć spotkanie osobiste z doradcą. Ze względu na pandemię Covid- 19 porady 
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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)

nie dotyczy

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

552937

44

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

bezpośrednie zostały zawieszone do odwołania. W 2020 r. klienci najczęściej korzystali z porad telefonicznych – 879 (ponad 51 
proc. wszystkich porad) oraz z porad mailowych – 583 (34 proc.). 
W 2020 r. funkcjonowała również ogólnodostępna strona internetowa www.pogotowiedlazadluzonych.pl funkcjonująca 
autonomicznie przy portalu www.skef.pl. „Pogotowie dla zadłużonych” to nowoczesna aplikacja w formie tzw. one page, 
ukierunkowana na pomoc osobom nadmiernie zadłużonym oraz zainteresowanym upadłością konsumencką, ułatwiająca 
komunikowanie się z poszczególnymi Ośrodkami Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.  
Ponadto regularnie publikowano artykuły o charakterze poradnikowym na ogólnodostępnym portalu www.skef.pl.
3) W dniu 31 marca 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zakończyło zbiórkę publiczną „Skarbonka” (nr 
2019/678/OR) realizowaną od 1 kwietnia 2019 r., dokonując otwarcia skarbon znajdujących się w placówkach Kasy Stefczyka na 
terenie całego kraju. Dzięki hojności darczyńców zebrano kwotę 24.334,09 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu 
komputerowego i materiałów edukacyjnych. Obdarowani zostali podopieczni trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych z 
terenu województwa kujawsko–pomorskiego w Gostycynie, Żalnie i Białochowie. Partnerami zbiórki były Kasa Stefczyka oraz 
Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. SKA. W dniu 27 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji 
Finansowej dokonało zgłoszenia nowej zbiórki publicznej „Skarbonka” (nr 2020/1988/OR), która jest prowadzona od 1 września 
2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Z zebranych środków zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia 
peryferyjne oraz gry i programy multimedialne – edukacyjne według zapotrzebowania placówki, wytypowanej do obdarowania. 
Dodatkowo z aktualnie trwającej zbiórki środki zostaną przeznaczone również na zakup urządzeń związanych z ochrona zdrowia.
4) W zbiórkę publiczną „Skarbonka” aktywnie włączono wolontariuszy - pracowników Oddziałów Kasy Stefczyka na terenie całej 
Polski promując ideę wolontariatu. W 2020 r. podpisano 647 porozumień wolontarystycznych.
5) W 2020 r. kontynuowano wypłatę stypendiów przyznanych w 2019 r. na rok akademicki 2019/2020 na okres 10 miesięcy 
dziewięciu studentom oraz dwóm wychowankom domów dziecka w kwocie 500 zł miesięcznie. Stypendyści SKEF byli 
studentami następujących uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet w 
Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, 
Uniwersytet Warszawski. Fundusz został sfinansowany ze środków pieniężnych pozyskanych w ramach 1% podatku 
dochodowego przekazywanego na rzecz Stowarzyszenia, jako organizacji pożytku publicznego. Celem funduszu było wsparcie 
materialne:
a) studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo, dziennikarstwo, 
b) wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie  programy nauczania 
zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa,  
w okresie 5 lat od opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej, z terenu całego kraju.
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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

Zarząd SKEF podjął decyzję o przeznaczeniu 
części wpłat z 1% na pokrycie kosztów 
opracowania ogólnodostępnej broszury 
edukacyjnej „Upadłość konsumencka krok po 
kroku”. Broszura w jasny 
i przejrzysty sposób tłumaczy procedurę 
upadłości konsumenckiej. Opisuje w jaki sposób 
i gdzie złożyć wniosek oraz jak uzupełnić spis 
wierzycieli. Ponadto przedstawia skutki 
ogłoszenia upadłości, uprawnienia syndyka oraz 
postanowienie o ustalenie planu spłaty. Broszura 
uwzględnia zmiany w zakresie upadłości, które 
obowiązują od 24 marca 2020 r. Broszura 
dostępna jest na portalu Stowarzyszenia: 
https://pogotowiedlazadluzonych.pl/wp-
content/uploads/2021/01/Upadlosc-
konsumencka-po-20-marca-2020.pdf

85.59.B 7 300,00 zł

2

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

Prowadzenie konsultacji i doradztwa związanego 
m.in. z planowaniem budżetów domowych, 
nadmiernym zadłużeniem, upadłością 
konsumencką, zaciąganiem kredytów, pożyczek i 
spłacaniem długów oraz z kwestiami 
egzekwowania praw konsumenta. Porady 
udzielane były nieodpłatnie w biurach 
Stowarzyszenia - Ośrodkach Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego w: Gdyni, 
Krakowie, Warszawie i Białej Podlaskiej oraz na 
terenie całego kraju drogą mailową, listowną i 
telefoniczną. W 2020 r. udzielono 1714  porad, 
przygotowano 20 bezpłatnych wniosków o 
upadłość konsumencką. Liczba osób, które dzięki 
wsparciu doradczemu i przygotowanym 
wnioskom ogłosiły upadłość wyniosła 23.

88.99.Z 0,00 zł

3

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

W dniu 19 listopada 2019 roku, Zarząd SKEF 
przyznał stypendia na rok akademicki 2019/2020 
dziewięciu studentom oraz dwóm 
wychowankom domów dziecka w kwocie 500 zł 
przez okres 10 miesięcy. Wypłatę kontynuowano 
w 2020 r. Stypendyści SKEF byli studentami 
następujących uczelni: Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet w 
Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet 
Warszawski.

88.99.Z 38 500,00 zł

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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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) 3 069 262,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 178 825,13 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 31 261,26 zł

d) przychody finansowe 74 222,70 zł

e) pozostałe przychody 2 784 953,61 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

1 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację – reklama partnerów, z którymi SKEF współpracuje przy 
projektach z zakresu edukacji finansowej - organizacja ogólnopolskiego konkursu 
ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów" (MPME) przeznaczonego dla 
uczniów szkół podstawowych oraz projektu „Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w 
życiu osobistym” dla uczniów szkół ponadpodst. – przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli-
trenerów, zajęć warsztatowych i konkursu dla uczniów. Celem konkursów było zachęcenie 
młodzieży do zgłębienia wiedzy związanej z zagadnieniami ekonomiczno- finansowymi. W 
2020 r. tematem XV edycji konkursu MPME była „Rola i misja NBP. Dzieje pieniądza polskiego 
1918-2020”, zaś jego celem – edukacja finans. młodzieży w zakresie tematyki związanej z rolą i 
misją NBP oraz dziejami pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918-2020. W konkursie 
ekonomicznym wzięło udział 104 uczniów z całej Polski. W XII edycji projektu „Żyj finansowo 
czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” wzięło udział 814 uczniów oraz 25 trenerów - 
nauczycieli z 25 szkół ponadpodst. z całej Polski. W ramach XII edycji projektu, po raz ósmy 
odbył się konkurs „Żyj finansowo!” dla wszystkich uczniów. Wpłynęło 46 prac konkursowych. 
Uczestnicy projektu (uczniowie i nauczyciele) otrzymali nieodpłatnie publik. „Żyj finansowo! 
czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

2 47.99.Z

Sprzedaż podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania i wpisanych do wykazu podręczników
1. „Podstawy przedsiębiorczości” , autor Waldemar Kotowski, podręcznik do nauki 
przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości - podręcznik  wpisany do wykazu podręczników 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod nr 
1064/2019. Wydanie II, Gdynia 2019. ISBN 978-83-942215-7-7, str.371.
2. „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, autor Waldemar Kotowski , 
podręcznik do nauki przedmiotu: ekonomia w praktyce.
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25 449,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 849 531,31 zł

2.4. Z innych źródeł 194 281,49 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 65 931,78 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 65 931,78 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

1 fundusz stypendialny 38 500,00 zł

2 upadłość konsumencka 7 300,00 zł

3 projekt pomóż oszczedzac młodzieży 9 950,00 zł

4 koszty publikacji-edukacja finansowa 10 181,78 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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:

2 664 882,02 zł

0,00 zł

153 388,03 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)

31 261,26 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 -11 178,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 960 335,52 zł 65 931,78 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

f) pozostałe koszty ogółem

190 003,61 zł 65 931,78 zł

0,00 zł 0,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

1 353 745,11 zł

1 411 586,80 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 7 300,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

7 300,00 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

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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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)

9 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)

8,13 etatów

7 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

823 734 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)

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

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 733 699,30 zł

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

516 699,30 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 

217 000,00 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)

5 200,00 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)  

4 900,00 zł

647 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

647 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

516 699,30 zł

516 699,30 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 217 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 516 699,30 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

5 200,00 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)

brak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

11 617,79 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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

EWA KRUK, KAZIMIERZ JANIAK , 
MARZENA BIERECKA Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 12


