
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 2021-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica TUWIMA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 601 365 717

Nr faksu - E-mail stowarzyszenie@zyclepiej.org Strona www www.zyclepiej.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-12-17

2009-11-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34039195100000 6. Numer KRS 0000295198

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

Renata Jakubowska Prezes TAK

Danuta Michalska Vice Prezes TAK

Mariusz Wnuk Lipiński Skarbnik TAK

Marianna Gorzycka Sekretarz TAK

Marta Wirzchowska Członek 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

Elżbieta Fiedorowicz Przewodnicząca TAK

Ilona Buss Sekretarz TAK

Katarzyna Kaszuba Członek TAK

STOWARZYSZENIE "ŻYĆ LEPIEJ"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Projekty zrealizowane w roku 2020 w ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez  Prezydenta Miasta Torunia.
a) projekt pn. „Dzieciństwo oknem na świat” – projekt trzyletni 2019 – 2021.  
W ramach projektu prowadzone są dwie świetlice środowiskowo – terapeutycznych „Świetliki” i „Kameleon”, w 
których opiekę i pomoc dydaktyczną otrzymuje 40 dzieci. Oferta kierowana jest do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 
niezamożnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo, pozbawionych możliwości opieki w czasie pracy. 
Prowadzony jest program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, pomocy przedmedycznej, kulturalny, 
ekologiczny, pomoc w trudnościach szkolnych. Podczas codziennych 3-godzinnych spotkań dzieci otrzymywały 
również posiłki. Podczas ferii zimowych  zmienił się charakter spotkań z edukacyjnych i wyrównawczych na zajęcia 
sportowo- rekreacyjne oraz edukacyjno–kulturalne. W związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi 
ograniczeniami życia publicznego strony umowy dotacyjnej nr 20/Al./2019 z dnia 8.04.2019 r. ustaliły, że zadanie 
publiczne pn. „Dzieciństwo, oknem na świat” zostało przerwane od dnia 16.03.2020 r.
W okresie świat Bożego Narodzenia tradycyjnie dzieci pisały listy do Gwiazdora, które zostały przekazane 
darczyńcom w ramach akcji „Gwiazdor”.  Paczki były odbierane przez dzieci z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Wartość projektu: 14.319,41  zł, kwota dofinansowania:7.939,82 zł 

b) projekt „Działania na rzecz osób 65 +” – w ramach profilaktyki zdrowia dla Seniorów 60+  zajęcia 
ogólnorozwojowe:
W ramach projektu zrealizowano
1. Warsztaty "Tańca w kręgu": 31 godz. zajęć - 15 uczestników poznało tańce innych narodów, prowadzone zajęcia 
dużym stopniu wyeliminowały w uczestnikach poczucie osamotnienia oraz zniwelowały problem braku partnera w 
tańcach towarzyskich dla osób samotnych, zmniejszyły barierę wstydu poprzez taniec w grupie rówieśniczej i 
publiczne występy. Udział w zajęciach stał się antidotum na panującą pandemię COVID-19.
2. Zajęcia "Gimnastyka relaksacyjna": - 122 godzin zajęć z instruktorem podczas których jednarozo10 uczestników 
poznawało techniki relaksacyjne, jak poradzić sobie ze stresem, poprawić swoją kondycję i samopoczucie. Udział w 
zajęciach stał się antidotum na panującą pandemię COVID-19.
3. Zajęcia NORDIC WALKING - w ciągu 80 godz. zajęć podczas, których 30 uczestników zapoznało się z prawidłową 
techniką chodzenia z kijkami oraz wpływem systematycznego ćwiczenia na poprawę kondycji, podniesienia 
odporności organizmu, poszerzy grono znajomych, pozna zalety ćwiczeń na świeżym powietrzu. Udział w zajęciach 
stał się antidotum na panującą pandemię COVID-19.
4. Spotkania integracyjne po zajęciach rekreacyjnych pozwoliły nawiązać bliższe kontakty interpersonalne, 
towarzyskie, przenieść relacje na inne dziedziny życia. W ramach spotkań zrealizowano: Dzień Babci i dziadka, Bal 
kostiumowy, Dzień Kobiet, Jesienne spotkanie, 7- urodziny sekcji Tańca w kręgu.
Z proponowanych form skorzystało 90 uczestników.
W okresie realizacji projektu wystąpiły trudności związane z pandemią Covid -19, wymusiły one chwilowe 
zawieszenie prowadzenia zajęć w okresie od 16 marca do 16 czerwca 2020 r. Po wznowieniu zajęć przestrzegano 
obowiązujących przepisów związanych z epidemią, a obejmowały one: zakup środków dezynfekcyjnych dla 
uczestników oraz pomieszczeń gdzie odbywały się zajęcia oraz wprowadzono dodatkową dezynfekcję po każdych 
zajęciach sprzętu wykorzystywanego podczas ćwiczeń oraz wietrzenie pomieszczeń przed i po zajęciach. 
Ograniczono do minimum korzystanie ze sprzętu wspólnego, zalecając zaopatrzenie się indywidualne. Instruktorzy 
instruowali uczestników o zagrożeniach spowodowanych pandemią oraz nowych zasadach prowadzonych zajęć.
Dodatkowo wprowadzono: mierzenie temperatury, dezynfekcję rak, zmniejszono ilość osób uczestniczących 
jednorazowo w zajęciach ( przestrzegając zalecanej przestrzeni na sali ćwiczeń).
Dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie uczestniczyły w zajęciach proponowano udział w zajęciach poprzez 
Internet. Zadania ujęte w projekcie zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 
w Polsce oraz uwzględnionych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego z związku z występowaniem stanu 
epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wartość projektu : 20.152,00 zł; Kwota dofinansowania: 5.400,00 zł

c)  projekt  „Świat jak z bajki” (08.02.2020r.) – Dnia 8 lutego  2020 r. w godzinach przedpołudniowych w klubie 
„Kameleon” przy ul. Tuwima 9 odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych mieszkańców naszego  miasta. Celem 
głównym balu była szeroko rozumiana integracja  międzypokoleniowa społeczności lokalnej Dwugodzinna zabawa 
wypełniona była popisami wokalnymi oraz wspólnymi tańcami. Do zabawy zapraszano również rodziców i 
opiekunów. Słodkimi nagrodami obdarowano najlepszych tancerzy oraz ciekawe przebrania dzieci. Na balu królowały 
księżniczki, wróżki, odważni rycerze, groźne kościotrupy oraz skrzaty i kotki. W trakcie trwania zabawy można było 
nauczyć się hiszpańskiego tańca ,,macarena" oraz hawajskiego ,,hula", jak również wziąć udział w konkursach np. 
najładniej tańcząca para dzieci czy ,,gorący kokos". Aby nie zabrakło dzieciom energii do tańca w przerwie balu 
podawane były pyszne ciasteczka i soczki. Mamy nadzieję, że zabawa była wielkim przeżyciem dla wszystkich 
uczestników. Dostarczyła wiele wrażeń i niezapomnianych przeżyć, które każde dziecko na długo zapamięta.
Ilość uczestników: ok. 80
Wartość projektu : 2.249,35 zł  Kwota dofinansowania : 1.755,79 zł
Program dofinansowywany ze środków Gminy Miasta Toruń – Wydział Inicjatyw Lokalnych oraz partnera 
Młodzieżową Spółdzielnie Mieszkaniową.
/ Działania  akcyjne  kulturalno – oświatowe:
- Bal Karnawałowy dla dzieci – podczas trwania ferii zimowych.
- XII „Bal kapeluszowo – kostiumowy ” 07.02.2020 r. – zabawa karnawałowa, której elementem obowiązkowym były 
pomysłowe, oryginalne nakrycie głowy. W spotkaniu uczestniczyło 82 osoby,
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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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

86

0
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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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Zajęcia w dwu świetlicach w 2020 roku miały za zadanie 
wspomaganie rozwoju dziecka i przeciwdziałanie 
zagrożeniom.
Zadanie to stanowiło również cel nadrzędny programu.
Program profilaktyczny adresowany był do dzieci w 
wieku 6 – 15 lat uczęszczających do świetlicy 
środowiskowo
– terapeutycznej ,,Świetliki” i „Kameleon”.
Uwzględniono w nim:
- potrzeby rozwojowe dzieci,
- potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska, w którym 
przebywają,
- rodzaje oddziaływań otoczenia na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa dzieci, w tym organizacji ich czasu 
wolnego w środowisku bez przemocy i patologii.
Skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom czyhającym na 
dzieci i młodzież. Zapewnienie opieki pedagogicznej w 
godzinach popołudniowych dla dzieci z rodzin 
patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Zajęcia
3 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.
Główne cele projektu to:
1. Zapewnienie opieki i bezpiecznego wypoczynku dzieci 
w wieku 6 – 15 lat.
2. Realizacja programu profilaktyki uzależnień i promocji 
zdrowia (narkotyki, alkohol, papierosy, komputer, 
słodycze itp.)
3. Propagowanie czynnego wypoczynku i promowanie 
zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy sportowe i
rekreacyjne, konkursy plastyczne.
4. Rozwijanie zainteresowań poprzez czynne 
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych miasta 
(wystawy, kino, teatr, muzea, Planetarium itp.)
5. Poznawanie regionu poprzez wspólne wycieczki.

3 832,80 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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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) 97 042,52 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 80 430,30 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) 16 612,22 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

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 3 832,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 832,80 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. 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)

49 471,34 zł

0,00 zł

0,00 zł

311,00 zł

16 884,82 zł

1 prowadzenie świetlic środowiskowo - terapeutycznych 3 832,80 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 66 667,16 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 30 375,36 zł
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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

1.1. 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

0 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

138 osób fizycznych

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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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)

2 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 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 
(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)

0,00 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

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

nie dotyczy

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Renata Jakubowska Data wypełnienia sprawozdania 2021-07-14
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