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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina M. LUBLIN

Powiat M. LUBLIN

Ulica CZEREMCHOWA Nr domu 12 Nr lokalu 19

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-807 Poczta LUBLIN Nr telefonu 

Nr faksu E-mail twojruch@knp.lublin.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2013-03-26

2018-04-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32135882000000 6. Numer KRS 0000456259

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

Michał Fałek Prezes 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

Radosław Kopeć Członek Rady Kuratorów TAK

Eunika Chojecka Prezes Rady Kuratorów TAK

Kornelia Chojecka Prezes Rady Kuratorów TAK

FUNDACJA TWÓJ RUCH

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Styczeń 2021

"Jak żyje zakonnica?" Młodzież przeprowadziła wywiad z Siostrą Tymoteuszą Gil.

158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Chcąc upamiętnić historię naszej Ojczyzny, fundacja przygotowała 
film z okazji rocznicy Powstania Styczniowego: https://twojruch.net/158-lat-temu-wybuchlo-powstanie-styczniowe/
„158 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Szacuje się, że przez oddziały powstańców przewinęło się aż 200 
000 Polaków. Dla gorejących serc, zapalonych do walki cel był tylko jeden: wyrwanie się ze szponów zaborcy. 
Pamiętamy!”

Luty 2021 

5 urodziny telewizji internetowej Idź pod prąd. Życzenia dla telewizji IPP z okazji 5 urodzin. Podziękowanie za udaną 
współpracę. W 2020 roku dzięki współpracy z Telewizją Idź Pod Prąd udało nam się zorganizować wiele wspaniałych 
projektów. 

Przygotowano film z podsumowania roku 2020. https://twojruch.net/w-2020-roku-dzieki-wspolpracy-z-telewizja-idz-
pod-prad-udalo-nam-sie-zorganizowac-wiele-wspanialych-projektow/

Marzec 2021 r. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wolontariusze Fundacji Twój Ruch przygotowali film z okazji Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przeprowadzono Quiz z wiedzy o żołnierzach wyklętych.

Kwiecień 2021

Przekaż 1% podatku na młodzieżową Fundację Twój Ruch! Przygotowano film – instrukcję w jaki sposób można 
przekazać 1% podatku na wsparcie fundacji.

Lipiec 2021

"Matura i co dalej?" Przeprowadziliśmy wywiady z młodzieżą udzielającą się w Fundacji Twój Ruch, o ich planach na 
przyszłość, po zdanej maturze.

Sondy uliczne: 
Czy za słowa można zostać ukaranym? 
Na temat obowiązkowych lekcji religii.
Po wypowiedzi ministra Czarnka "protestantyzm to nie chrześcijaństwo".

Sierpień 2021

Sonda o powstaniu warszawskim.
Sonda uliczna: Czym dla ludzi jest wolność słowa? 
Sonda uliczna nt. wolnych mediów.
Sonda uliczna, pt. Co to jest wolność?
Sonda uliczna: Czy ludzie wolą sojusz z USA, czy z Chinami?
Sonda o pierwszych wspomnieniach o Bogu.

Październik 2021
Sonda: #Wkurzeni na kościół? Czy młodzi ludzie są wkurzeni? 

Listopad 2021

Sonda o demografii - czemu rodzi się coraz mniej dzieci i czy są w Polsce warunki do wychowywania dzieci? - 
byliśmy pierwsi, zanim pojawiły się plakaty „Gdzie te dzieci?”
Sonda na Święto Niepodległości - „Jakie cechy powinno mieć dobre państwo?”
Sonda na święto dziękczynienia, w której zadaliśmy przechodniom pytania dot. Święta Dziękczynienia i Halloween.

Listopad 2021
Obchodziliśmy Święto Dziękczynienia. To ósmy już Wieczór Amerykański Fundacji Twój Ruch "Dziękujcie Panu, 
albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!" Ps. 118:29 
HappyThanksgiving wszystkim Amerykanom i całemu światu! Relacja: 
pfbid0Cz9rzsKPh5pbRb6L5UXpJ2LNcXM47BzLQVxBqLh1H1eF61FSFw9CKGXguCYLWZQ3l

W 2021 r. powstała strona internetowa fundacji.
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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)

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

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 podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

W tym roku Fundacja zaangażowana była w 
upamiętnienie historii Polski. Przygotowano filmy z 
okazji: 
158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. 
„158 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Szacuje 
się, że przez oddziały powstańców przewinęło się aż 200
 000 Polaków. Dla gorejących serc, zapalonych do walki 
cel był tylko jeden: wyrwanie się ze szponów zaborcy. 
Pamiętamy!”
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Wolontariusze Fundacji Twój Ruch przygotowali film z 
okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Przeprowadzono Quiz z wiedzy o żołnierzach wyklętych.
Dużo czasu poświęciliśmy kwestiom podstawowych 
praw człowieka - prawa do wolności i wolności słowa.

5 000,00 zł

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

265000

0
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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) 31 540,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31 540,00 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

2 promocja Rzeczypospolitej Polskiej za 
granicą

W tym roku staraliśmy się zaangażować polonijną 
młodzież w działalność Fundacji, poprzez angażowanie 
ich w sprawy polskie, budowanie postaw 
patriotycznych, uczenie historii Polski i budowanie 
wspólnych tradycji między narodami. Zaangażowanie 
młodzieży w tworzenie filmów z okazji ważnych w 
historii Polski rocznic to element zaznajamiania Polonii z 
historią Polski. W tym roku, po raz ósmy, Fundacja 
zorganizowała "Wieczór Amerykański" z okazji 
amerykańskiego Święta Dziękczynienia. Była to kolejna 
okazja do budowania przyjaźni między Polską a USA.

5 000,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Fundacja w całej swojej działalności stara się edukować 
młodzież, przez umożliwienie młodzieży nauki warsztatu 
dziennikarskiego, tworzenia filmów i prezentacji zdjęć, 
obróbki dźwięku i przeprowadzania transmisji na żywo. 
W tym roku dużo czasu poświęciliśmy na 
przeprowadzanie sond ulicznych, w których badaliśmy 
nastroje społeczne zarówno dotyczące bieżących 
wydarzeń społecznych, jak również kwestii 
światopoglądowych czy dotyczących podstawowych 
praw człowieka, np. wolności słowa. Fundacja 
kontynuowała wypłacanie stypendium sportowego dla 
młodej zawodniczki karate. Podejmowano dyskusję na 
ważne życiowe problemy, takie jak, co dalej po 
maturze? Przeprowadzono także wywiad z siostrą 
zakonną Tymoteuszą Gil, poruszając przy tym ważne 
kwestie światopoglądowe.

5 000,00 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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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 2 540,00 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 29 000,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 15 286,73 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)

17 826,73 zł

0,00 zł

0,00 zł

635,24 zł

0,00 zł

1 Zakup sprzętu do zapisów i obróbki video i dźwięku, do produkcji realizowanych przez fundacje. 12 631,73 zł

2 stypendium sportowe 1 800,00 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) 18 461,97 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 13 078,03 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
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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

0 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)

20 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

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.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

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

organizacji

Michał Fałek - Prezes Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

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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