
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone 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 2017-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M.KRAKÓW

Powiat KRAKOWSKI

Ulica SZLAK Nr domu 65 Nr lokalu 517

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-153 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 126325229

Nr faksu 126544647 E-mail frsu@frsu.pl Strona www www.frsu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35001921500000 6. Numer KRS 0000064052

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANNA BULKA PREZES ZARZĄDU TAK

JERZY LUBAS I Z-CA PREZESA TAK

BRONISŁAW BIEŚ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ANITA STRZEBOŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ZOFIA WĘGRZYNIAK 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)

FUNDACJA ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJ
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI PRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

WIESŁAW WÓJCIK I Z-CA 
PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY

TAK

JOANNA BRZOZOWSKA -
WABIK

CZŁONEK RADY TAK

BARBARA LEŚNIAK CZŁONEK RADY TAK

ANNA MIRONIUK CZŁONEK RADY TAK

KRYSTYNA SULIŃSKA CZŁONEK RADY TAK

MICHAŁ ZAREMBA CZŁONEK RADY TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez organizację konkursów 
na najlepszą SU w kraju oraz popularyzację ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez kontynuację 
konkursu  ekologicznego pn.Zdrowa Przyroda -Zdrowa Żywność- Zdrowy Człowiek.Szkolenia i instruktaż 
opiekunów  spółdzielni uczniowskich w czasie wakacyjnych kursów szkoleniowych;Fundacja Rozwoju 
Spółdzielczości Uczniowskiej  włączyła się w promocję bezpieczeństwa na drogach poprzez wsparcie 
organizacji II Bezpiecznego Rajdu Małopolski (18 września 2016 r.), który przygotowało Stowarzyszenie 
Edukacja, Rozwój Aktywizacja.Promowanie działalności spółdzielni uczniowskich w szkołach i innych 
placówkach oświatowo-wychowawczych.Na stronie internetowej FRSU systematycznie zamieszczane 
są informacje o działaniu spółdzielni uczniowskich, ważnych wydarzeniach spółdzielczych i działaniach 
fundacji. Dodatkowo Fundacja zamieszcza informacje na Facebooku i przekazuje informacje do mediów 
 w tym prasy spółdzielczej..  Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z siedzibą w Krakowie 
powstała w 1991 pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej.  Dzięki jej wsparciu i innych sponsorów 
prowadzi działania wspomagające instruktorów i opiekunów spółdzielni  uczniowskich. Szerzy idee i 
wartości spółdzielcze wśród uczniów szkół wszystkich typów. Reprezentuje interesy spółdzielczości 
uczniowskiej, podejmuje działania w celu uzyskania  interpretacji przepisów i uregulowań prawnych. Od 
2004 r. jest organizacją pożytku publicznego, a od 2010 r. jest członkiem Związku Lustracyjnego 
Spółdzielni Pracy. 

II. Informacje o działaniach FRSU w 2016 roku

1. W 2016 roku obchodzono 25 lecie powstania FRSU. W ramach obchodów jubileuszu                 12 
sierpnia 2016 r. zorganizowano - Seminarium pt. Znaczenie 25 lat działalności FRSU dla rozwoju i 
umacniania spółdzielni uczniowskich w Polsce. Na spotkaniu została wręczona odznaka „ Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego”  dla dr Andrzeja Morasiewicza oraz odznaka honorowa „Zasłużony dla 
Spółdzielczości Pracy” dla Jolanty Stańczyk opiekunki SU Plastuś z Choczni, Krzysztofa Mironiuka z 
Jordanowa. Honorowy tytuł „Przyjaciel Spółdzielczości Uczniowskiej” został przyznany dla założycieli i 
fundatorów FRSU: Mieczysława Kozłowskiego, Michała Zaremby, Wiesława Wójcika, WRSU w 
Katowicach, wiceprezesa Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Władysława Kołoczka. Tytuł 
otrzymali także: Janusz Paszkowski – Prezes Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Jan 
Cichosz  - wieloletni działacz SU z województwa świętokrzyskiego,  Józef Szajna – prezes Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Krośnie.
. Fundacja od wielu lat bardzo ściśle współpracuje z  Krajową Radą Spółdzielczą, Krakowskim Bankiem 
Spółdzielczym, Spółdzielnią  Kłos, Spółdzielnią „Wawel” , Związkiem Lustracyjnym Spółdzielczości Pracy. 
 
Przedstawiciele FRSU uczestniczyli m.in.:
26 lutego 2016 roku -  w Kieleckich Spotkaniach Spółdzielczości Uczniowskiej,
w Klubach Prezesa Katowicach (29.02.2016 r.) i  w Krakowie (14.03.2016 r.).
W dniu 17.03.2016 roku  w naradzie instruktorów zorganizowanej przez Wojewódzką Radę Spółdzielni 
Uczniowskich w Katowicach w celu podsumowania działania w roku 2015 i przyjęcia programu na 
kolejny rok kalendarzowy,
w Zgromadzeniu Rady CECOP w dniu 18 marca 2016 w Brukseli (prezentacja działalności SU w Polsce).
Na zaproszenie Krajowej Rady Spółdzielczej Pani Zofia Węgrzyniak – Członek Zarządu Fundacji Rozwoju 
Spółdzielczości Uczniowskiej uczestniczyła w warsztatach skierowanych do dyrektorów i nauczycieli ze 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Mazowsza, które zostały zorganizowane w ramach 
projektu: "Spółdzielnie uczniowskie szkołą aktywności" dofinansowanego ze środków PO FIO 2015 (7-8 
kwietnia 2016 r)
  Kolejne działania podjęte przez FRSU,  to konsultacje przepisów oraz promocja spółdzielczości 
uczniowskiej poprzez udzielanie informacji zainteresowanym tą formą działalności (nauczyciele, 
przedstawiciele pracy, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, wyższe uczelnie, etc).
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

18000

12

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości

1.W 2016 roku obchodzono 
25 lecie powstania FRSU. W 
ramach obchodów 
jubileuszu          
zorganizowano - 
Seminarium pt. Znaczenie 
25 lat działalności FRSU dla 
rozwoju i umacniania 
spółdzielni uczniowskich w 
Polsce,w którym 
uczestniczyło ponad 100 
osób. Honorowy tytuł 
„Przyjaciel Spółdzielczości 
Uczniowskiej” został 
przyznany dla założycieli i 
fundatorów FRSU.
 Przygotowano wzór 
zgłoszenia spółdzielni do 
bazy FRSU, która jest na 
bieżąco uzupełniana i 
prowadzona przez Zarząd 
FRSU. 
2.  W 2016 roku  
kontynuowano konkurs: 
„Na najlepiej pracującą 
spółdzielnię uczniowską” 
współpracę z bankami 
spółdzielczymi w realizacji 
konkursu „Talentowi-SKO”.
W dniu 19 listopada 2016 
roku odbył się jak co roku 
Ogólnopolski Sejmik 
Spółdzielczości 
Uczniowskiej, na którym 
wręczono odznaczenia dla 
opiekunów i instruktorów, 
rozstrzygnięto konkursy i 
wręczono wartościowe 
nagrody.  Program sejmiku 
został dopełniony 
multimedialnymi 
prezentacjami SU 
(sprawozdanie z przebiegu 
Sejmiku na stronie 
www.frsu.pl).
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ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Jak co roku kontynuowano 
konkurs dla szkół pod 
nazwą:Zdrowa Przyroda-
Zdrowa Żywność-Zdrowy 
Człowiek,w którego finale  
wzięło udział kilkanaście 
szkół różnych 
szczebli.Konkurs promował 
działania ekologiczne 
uczniów na rzecz ich 
najbliższego 
środowiska,popularyzację 
zdrowego żywienia 
itp.Konkurs cieszy się 
niesłabnącym 
zainteresowaniem w  
środowisku 
szkolnym,jednak coraz 
bardziej ograniczone środki 
finansowe mogą 
spowodować rezygnację z 
jego kontynuacji w latach 
następnych.Wyniki 
konkursu podsumowano i 
wręczono nagrody 
laureatom w czasie obrad 
Ogólnopolskiego Sejmiku 
Spółdzielczości 
Uczniowskiej w listopadzie 
2016 roku.
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działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

W 2016 r kontynuowano 
realizację projektu 
„Spółdzielczość uczniowska 
jako instrument 
wzmacniania postaw 
przedsiębiorczych oraz 
obywatelskich wśród 
młodzieży”.
W maju 2016 r wspierano 
organizację konkursu na 
najlepszy pomysł na 
kampanię społeczną w 
społeczności lokalnej w 
ramach projektu 
Spółdzielczość uczniowska 
jako instrument 
wzmacniania postaw 
przedsiębiorczych oraz 
obywatelskich wśród 
młodzieży. W ramach 
projektu w lipcu 2016 r 
wspierano organizację 
wakacyjnych warsztatów 
dla młodzieży w Kwapince.
to konsultacje przepisów 
oraz promocja 
spółdzielczości uczniowskiej 
poprzez udzielanie 
informacji 
zainteresowanym tą formą 
działalności (nauczyciele, 
przedstawiciele pracy, 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, wyższe 
uczelnie, etc).
Konsultacja projektu 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie grup 
środków spożywczych 
przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i 
młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty oraz 
wymagań, jakie muszą 
spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci 
i młodzieży w tych 
jednostkach został 
przekazany do konsultacji 
publicznych.

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Druk: MPiPS 7



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 wyników/zysków i strat) 87,039.60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 87,039.60 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

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 87,039.60 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)

94,618.85 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

94,618.85 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 94,618.85 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-7,579.25 zł

Druk: MPiPS 8
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 2,110.80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,110.80 zł

4.3. 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

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 zatrudnione 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)

0.0 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 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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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0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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 
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)

0.00 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 8,450.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8,450.00 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

0.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII. 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. 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 10



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna BULKA
Jerzy LUBAS       

2017-07-11
Data wypełnienia sprawozdania 2017-07-11
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