
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2020

• 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 2021-05-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica CIESZYŃSKA Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-716 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48504013688

Nr faksu E-mail ognisko@tkkfwierzbno.waw.pl Strona www www.tkkfwierzbno.waw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-03-27

2004-12-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01204266700000 6. Numer KRS 0000103453

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

Hanna Krzymowska Prezes Zarządu TAK

Janina Ćwilińska I Wiceprezes Zarządu TAK

Jadwiga Stachura II Wiceprezes Zarządu TAK

Helena Laskowska Sekretarz TAK

Jolanta Stańska Skarbnik Zarządu TAK

Aleksander Kamiński Członek Zarządu TAK

Jakub Strzyżewski 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)

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "WIERZBNO" W WARSZAWIE
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Nie dotyczy

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Rudziński Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Urszula Zalewska Wiceprzewodnicząay 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Jan Natkański Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko „Wierzbno” z siedzibą w Warszawie jest organizacją pożytku 
publicznego, która w tym roku obchodziła jubileusz 50-lecia działalności. Naszym celem jest organizowanie i 
prowadzenie grupowych zajęć gimnastyczno-sportowych dla mieszkańców m. st Warszawy. W 2020 roku Ognisko 
realizowało zadanie zlecone przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w programie „Aktywny 
Warszawiak”. Niestety nie mogliśmy w pełni zrealizować naszego zadania z uwagi na panującą pandemię COVID 
19. Mimo wszystko zajęcia odbywały się: w miesiącach styczniu i lutym dwa razy w tygodniu po 45 minut gimnastyka 
w czterech grupach po 20-24 osoby i dwie grupy – gra w siatkówkę po 60 minut po 6-10 osób. Natomiast od 12 
marca do 18 maja musieliśmy odwołać wszystkie zajęcia z powodu lockdownu. Od 18 maja rozpoczęliśmy zajęcia na 
boisku szkolnym w grupach 6 następnie 10-12 osobowych,  trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki) po 30-
40 minut, cztery grupy ćwiczące i jedną grupę - gry w siatkówkę - 60 minut. Zajęcia trwały w tym składzie do 31 lipca. 
Następnie 0d 5 września kontynuowaliśmy nasze zajęcia do 18 grudnia 2020r. na sali gimnastycznej. Wszystkie 
zajęcia odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarnego: na wejściu w maseczkach, mierzenie temperatury przez 
lekarza Ogniska, mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie odstępów, wietrzenie sali w  czasie ćwiczeń i w przerwach 
między grupami. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora, pod nadzorem lekarza, w miłej 
atmosferze, przy muzyce według programu dostosowanego do osób starszych. Na zajęcia zgłaszały się osoby w 
wieku 60-80 lat. Systematycznie wykonywane ćwiczenia zapobiegały przykurczom mięśni, obniżały ciśnienie krwi, 
wyrównywały oddech, pomagały przetrwać w pandemii. Spotkania innych rówieśników zapobiegały depresji. Na 
zajęcia systematycznie przychodziły te same osoby, w sumie 49 osób, w tym 39 kobiet. Żeby uczcić nasze 50-lecie 
Zarząd postanowił dla każdego członka przygotować koszulkę reklamową, którą wręczyliśmy w trakcie zajęć w 2020 
roku.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

72

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery

1 ochrona i promocja zdrowia Organizacja zespołowych ćwiczeń gimnastycznych 
według opracowanego programu i pod opieką lekarza. Z 
uwagi na lockdown  zmuszeni byliśmy przerwać zajęcia 
od 12 marca do 18 maja. W tym czasie członkowie 
dostali wykaz ćwiczeń do wykonywania w domu. 
Wiadomo, że w grupie i pod okiem instruktora, który 
zwraca uwagę na wykonywane ćwiczenia, ćwiczy się 
lepiej i przyjemniej. Dlatego jak tylko było to możliwe 
rozpoczęliśmy od 18 maja gimnastykę na boisku, w 
mniejszych grupach, 3 razy w tygodniu. 
Kontynuowaliśmy zajęcia do 31 lipca . Na zajęcia zgłosili 
się nasi członkowie w grupie 49 osób, którzy przez cały 
czas systematycznie uczęszczali w gimnastyce i grze w 
siatkówkę. Wiadomo, że w czasie pandemi siedzenie w 
domu ogranicza ruch, wpływa na złe samopoczucie, 
powoduje stres i depresję. Dlatego osoby, które wróciły 
na nasze zajęcia zapobiegły tym dodatkowym 
schorzeniom. Program był dostosowany do ćwiczeń 
wykonywanych na boisku m. in. wprowadzone zostały 
ćwiczenia z kijkami nordic walking. Od września do 
grudnia wróciliśmy do ćwiczeń na sali gimnastycznej.

3 770,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Upowszechnia działalność statutową w zakresie kultury 
fizycznej i sportu poprzez ulotki, koszulki z nadrukiem i 
Internet. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - 
Ognisko Wierzbno w Warszawie działa na terenie 
dzielnicy Mokotów od 50 lat. Organizujemy grupowe 
zajęcia gimnastyczne i sportowe dla mieszkańców 
Warszawy. Poprzez nasze zajęcia propagujemy zdrowy 
styl życia, wpajamy nawyk ruchu. Naszą działalność 
reklamujemy na stronie internetowej oraz poprzez 
ulotki. Obecnie z uwagi na pandemię zmniejszyła nam 
się liczba członków do 72. Naszymi członkami pozostały 
osoby, które od lat systematycznie biorą udział w 
zajęciach i są to osoby w wieku 60-80 lat. Dużo jest osób 
samotnych, które po przejściu na emeryturę, czują się 
samotne i szukają kontaktu z innymi ludźmi, a 
jednocześnie mają czas, by zadbać o swoje zdrowie. 
Uczestniczenie w zbiorowych zajęciach pod okiem 
instruktora, nie tylko sprzyja podnoszeniu sprawności 
fizycznej, ale też powoduje zmniejszenia poczucia 
osamotnienia i nawiązywania głębszych więzi 
społecznych wśród członków Ogniska.

969,90 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 86 867,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 34 750,00 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) 52 117,42 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10 202,18 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

83 537,62 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 36 850,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 83 537,62 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14 941,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4 739,62 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Wynajem sali gimnastycznej 2 169,72 zł

2 Usługi medyczne 1 600,00 zł

3 Usługi księgowe 922,50 zł

4 telefon 47,40 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 3 329,80 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

72 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 21 462,50 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21 462,50 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

1 073,13 zł

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

2 100,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

organizacji

Hanna Krzymowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Biuro Sportu i Rekreacji U. m. st. Warszawy 1

2021-05-18

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