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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2020-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-653 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail profeurope@profeurope.pl Strona www www.profeurope.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-11-15

2006-04-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01111511100000 6. Numer KRS 0000221486

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

Urszula Monika Paprocka - 
Piotrowska

Prezes TAK

Magdalena Sowa Wiceprezes TAK

Aleksandra Borkowska Wiceprezes TAK

Ewa Danuta Kalinowska Sekretarz TAK

Małgorzata Agnieszka 
Piotrowska - Skrzypek

Skarbnik TAK

Marlena Maria Deckert 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)

PROF-EUROPE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ WŚRÓD 
NAUCZYCIELI JĘZYKA
FRANCUSKIEGO,
- PROPAGOWANIE, UDOSTĘPNIANIE I OPRACOWYWANIE NOWYCH 
METOD NAUCZANIA JĘZYKA
FRANCUSKIEGO ORAZ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W TYM ZAKRESIE,
- INTEGRACJA ŚRODOWISKA NAUCZYCIELI JĘZYKA FRANCUSKIEGO, 
NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW
WYKŁADANYCH PO FRANCUSKU I NAUCZYCIELI NAUCZANIA 
ZINTEGROWANEGO I PRZEDSZKOLNEGO,
PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO,
- PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I 
WYCHOWANIA,
- PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ 
KONTAKTÓW I
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,
- PROMOWANIE NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W POLSCE NA 
WSZYSTKICH SZCZEBLACH
EDUKACYJNYCH,
- WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 
DYDAKTYCZNYCH,
WZBOGACANIE I DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELI JĘZYKA 
FRANCUSKIEGO,
- UŁATWIANIE STARTU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELOM JĘZYKA 
FRANCUSKIEGO, ABSOLWENTOM
FILOLOGII ROMAŃSKIEJ I ABSOLWENTOM KIERUNKÓW DAJĄCYCH 
UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA
JĘZYKA FRANCUSKIEGO,
- PROMOWANIE IDEI FRANKOFONII W POLSCE

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

6.1 rozpowszechnianie materiałów naukowo-dydaktycznych,
6.2. organizowanie szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego, w tym 
organizowanie sympozjów i konferencji naukowych,
6.3. tworzenie ośrodków dydaktycznych dla nauczycieli języka 
francuskiego oraz organizowanie współpracy z innymi ośrodkami tego 
typu,
6.4. prowadzenie działalności wydawniczej dla nauczycieli języka 
francuskiego,
6.5. prowadzenie działalności szkoleniowej,
6.6. organizowanie konkursów, festiwali oraz imprez związanych z językiem 
francuskim, a także z szerzeniem kultury Francji i innych obszarów 
frankofońskich.
6.7. organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sylwia Ewa Włodarczyk Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Paweł Daniel Wild Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marta Magdalena 
Jackowska

Zastępca 
Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

11-12 stycznia 2019                      Etap okręgowy Olimpiady Języka Francuskiego (8 okręgów na terenie całej Polski)
10.01 i 21.01.2019                       I Maraton Filmu Francuskiego (Rzeszów)
18.01.2019                                  Szkolenie metodyczne  "La chanson pour les grands et les petits" (Warszawa)
21.01.2019                                 Udział uczniów klas językowych w warsztatach j. francuskiego  w PWSZ w Tarnowie
styczeń 2019                    Spotkanie członków oddzialu zamojskiego PROF-EUROPE (Zamość)
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styczeń - luty 2019                     Zakład Filologii Romańskiej Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra Konkurs poetycki dla 
studentów filologii francuskiej UZ: „ Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant.....”
styczeń - luty 2019 Gąski,           Oglądanie współczesnych filmów  z uczniami w ramach Festiwalu online "My French Film 
Festival"
styczeń - luty 2019                 Szkoły podstawowe w Lublinie i okolicach Lekcje promocyjne, imprezy i warsztaty promujące język 
francuski
20.03.2019                               finał konkursu Szkoły regionu zielonogórskiego biorące udział w konkursie  Uniwersytet 
Zielonogórski Konkurs fotograficzno-językowy « Traces françaises autour de moi »
1.02.2019                                 Bydgoszcz, Centrum Edukacji Nowodworska "BIRET" Atelier "Défi - Podejmij wyzwanie, osiągnij 
sukces!" - prezentacja nowości LektorKlett
15.02.2019                               Warszawa UKKNJF Szkolenie metodyczne + wymiana doświadczeń - "Nouvelles technologies en 
classe: Quizzlet, Eddpuzzle, Google Forms..."
22.02.2019                        Rzeszów Szkolenie – Nowela,  Didier i Hachette
22.02.2019                        Rzeszów Warsztaty z TV5 Monde
luty 2019.                                Toruń, SP nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi La Chandeleur – zajęcia dla pierwszoklasistów
luty-marzec 2019                      Rzeszów Konkurs filmowy – scenka z podręcznika
luty-marzec 2019                     ZSO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie I Edycja Konkursu „Podręcznikowa 
FILMODIADA”
luty-czerwiec 2019                Prof-Europe  oddział w Rzeszowie Szkolenia dla romanistów z Podkarpacia
1-2.03. 2019                       Szkoła Muzyczna  w Toruniu Francuska Noc w szkole
4.03.2019                               SP 31 w Rzeszowie Dzień Otwarty: Czas na Francję!
5.03.2019                               Rzeszów -  ZSO Sióstr Prezentek  im. Jana Pawła II  we współpracy z restauracją „Republika Polsko-
Francuska” SP nr 3 Mardi Gras -warsztaty naleśnikarskie
6.03.2019                               Lublin Liceum nr 30  VI Wojewódzki Konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów,  dla licealistów 
14.03.2019                      LO w Lubaczowie Dzień Francuski
15-16. 03.2019                      Warszawa LO im.Sempołowskiej UKKNJF Warsztaty teatralne z Yazidem Lakhouache
18-25.03.2019                      Zakład Filologii Romańskiej Uniwersytet Zielonogórski Tematyczna wystawa prac plastycznych 
przygotowana przez Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze
19.03.2019                             PWSZ  w Tarnowie Udział w Dniach Frankofonii
19.03.2019                             PWSZ  w Tarnowie Konkurs wiedzy o Francji
19.03.2019                      Zakład Filologii Romańskiej Uniwersytet Zielonogórski Warsztaty PROF-EUROPEdla nauczycieli języka 
francuskiego
19-21.03.2019                      Zakład Filologii Romańskiej Uniwersytet Zielonogórski Międzynarodowe Dni Frankofonii
19-21.03.2019                      Zakład Filologii Romańskiej Uniwersytet Zielonogórski Konferencja naukowa „Frankofonia : Język, 
kultura, twórczość”.
20.03.2019                             finał konkursu (w ramach Dni Frankofonii) Zakład Filologii Romańskiej Uniwersytet Zielonogórski 
Konkurs Wiedzy o Francji
20.03.2019                            Uniwersytet Zielonogórski Antrakt artystyczny - występy  uczniów  szkół podstawowych regionu
20.03.2019                            Uniwersytet Zielonogórski Spektakl studentów II roku filologii francuskiej UZ : „Voyage de Monsieur 
Perrichon”
20.03.2019                            Zielona Góra Wieczór Piosenki Francuskiej i Karaoke Bez Granic
21.03.2019                            Zamość II Liceum Ogólnokształcące    Konkurs « Champion de l'orthographe française » kategorie - 
szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe
22.03.2019                            Lublin, XIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Francuskiej dla dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów oraz dla licealistów
23.03.2019                            Zamość II Liceum Ogólnokształcące  Konkurs « Connaissons le Canada par ateliers tournants » 
kategorie - szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe
marzec 2019                          Rzeszów - ZSO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II Przystanek Belgia w ramach obchodów Dni 
Frankofonii
marzec 2019                          LO im. Janka Bytnara w Kolbuszowej Konkurs wiedzy o Francji i krajach frankofońskich
marzec 2019                          LO w Lubaczowie Warsztaty językowe w LOw Lubaczowie prowadzone przez wykładowców 
akademickich z PWSZ  w Tarnowie
marzec 2019                          LO  im. Janka Bytnara w Kolbuszowej Konkurs plastyczny „Pays francophones à l’affiche”
marzec 2019                          III LO w Rzeszowie Konkurs fonetyczny o Złotą Żabę: virelangues et holorimes
marzec 2019                          Prof - Europe Oddział w Rzeszowie Goût de France 2019
marzec 2019                          Szkoły w Rzeszowie W ramach obchodów Święta Frankofonii - udział w Tour de France po szkołach
marzec 2019                          3 SP w Rzeszowie Przystanek „Madagaskar” w ramach Tour de Francophonie. Warsztaty komiksu 
francuskiego
marzec 2019                          3 SP w Rzeszowie Budujemy wioskę Smerfów: Frankofonii czas!
marzec 2019                          Zamość, II LO XIV Zamojskie Dni Frankofonii
marzec 2019                      Lublin, Liceum nr 30 Liceum nr 2  « Dni Frankofonii »
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marzec 2019                      Bydgoszcz, ZSO nr 2 Dni Frankofonii i Języka Francuskiego
marzec-maj 2019              Szkoły ponadpodstawowe Zielonej Góry i regionu Akcja promocyjna  języka i kultury francuskiej
3.04.2019                              Lublin, Liceum nr 29, IV Wojewódzki Konkurs Tłumaczeniowy dla licealistów i studentów
24.04.2019                            LO w Lubaczowie Promocja j. francuskiego podczas Dni Otwartych szkoły
25.04.2019                            Rzeszów - ZSO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II „Śródziemnomorskim szlakiem – przystanek 
Francja”.Lekcje otwarte, degustacje potraw i produktów francuskich, konkursy, dyskusje, prezentacje, 
                                            filmiki promocyjne i wspomnienia z wymian z Francją i wyjazdów turystycznych uczniów do Paryża  -  w 
ramach Dnia Otwartego
25.04.2019                            Rzeszów IV LO  Konkurs « Mikołajek »
26.04.2019                     American School of Warsaw Konstancin Jeziorna Szkolenie metodyczne + wymiana doświadczeń 
"Nauczanie dzieci"
kwiecień 2019                     Lublin, Instytut Fililogii Romańskiej UMCS  Warsztaty metodyczne DIDIER FLE i NOWELA CLE 
International
kwiecień 2019                       LO  im. Janka Bytnara w Kolbuszowej Wizyta partnerska projektu Erasmsus+ « Un homme sain dans 
un environnement sain »
kwiecień 2019                       3 SP w Rzeszowie Konkurs filmowy „En cuisine ensemble”
kwiecień 2019                       3 SP w Rzeszowie Wielki Test z Gastronomii Francuskiej
kwiecień 2019                    Bydgoszcz, ZSO nr 2 Promocja języka francuskiego podczas dni Drzwi Otwartych 
kwiecień – czerwiec 2019       Rzeszów - ZSO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II  „Po francusku przy  kawie i rogalikach”. Lekcje „w 
terenie” (w kawiarniach, muzeach)
7.05.2019                           Warszawa UKKNJF  Szkolenie metodyczne+ wymiana doświadczeń "Awans zawodowy nauczyciela"
maj 2019                             Zamość II LO             Prezentacja nowości wydawniczych Hachette
maj 2019                           3 SP w  Rzeszowie Międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego na 
najpiękniejszą marionetkę Guignola
maj 2019                           3 SP w Rzeszowie Bal dla uczniów uczących się języka francuskiego
maj 2019                           3 SP w Rzeszowie Oko w oko  z ”Nędznikami”. Konkurs literacki dla klas 8 SP
maj 2019                      przedszkola woj. kujawsko-pomorskiego  Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych od 3 do 7 lat 
"J'adore la France"
maj- czerwiec 2019           Lublin, LO nr 30  VII Wojewódzki Turniej Petanki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
licealistów.
maj-czerwiec 2019           Lublin, Liceum nr 29  Szkolenie « Aplikacje i strony internetowe przydatne w nauce j. francuskiego »
maj-czerwiec 2019           3 SP w Rzeszowie I edycja festiwalu znajomości nowel Guy’a de Maupassanta
maj-czerwiec 2019            Lublin, SP nr 29  Przedstawienie oferty wydawnictwa i warsztaty szkoleniowe HACHETTE prowadzone 
przezp. Dominikę Ostrowską
1.06.2019                           Bydgoszcz, Centrum Edukacji Nowodworska "BIRET" Zajęcia dla dzieci z elementami kultury Francji
8.06.2019                           Białołęcki Ośrodek Kultury Warszawa Festiwal Teatralny PROF-EUROPE "Chanson, Poésie et Théâtre"
13.06.2019                   Radziejów, LO im. Łokietka XXVI Festiwal Piosenki Francuskiej
czerwiec 2019                   Lublin, Liceum nr 3 VI Wojewódzki Konkurs na Projekt Koszulki promującej j. francuski « LA FRANCE 
SUR MON T-SHIRT » dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
czerwiec 2019                    Toruń, SP nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi Warsztaty metodyczne - prezentacja nowości 
wydawnictwa Hachette
31.08.2019                         Warszawa UKKNJF Szkolenie metodyczne "Leçon zéro" + wymiana pomysłów na pierwszą lekcję
24.09.2019                          LO w Lubaczowie IV Szkolny konkurs języka francuskiego „Z ortografią francuską za pan brat”
26.09.2019                   Gąski, Niepubliczna SP Europejski Dzień Języków Obcych
26.09.2019                   Toruń, SP nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi Europejski Dzień języków
26.09.2019                       Lublin, Dolce Vita, Europejski Dzień języków
27.09.2019                        Warszawa UKKNJF Spotkanie informacyjne "Olimpiada Języka Francuskiego - organizacja i przebieg"
wrzesień 2019                    Toruń, ZS nr 16 Organizacja Kuratoryjnego Konkursu z Języka Francuskiego
11.10.2019                         Warszawa  UKKNJF Wymiana doświadczeń "Jak zostać egzaminatorem maturalnym?"
16. 10.2019                         Etap Szkolny Olimpiady Języka Francuskiego (szkoły w całej Polsce)
22.11.2019                         Warszawa  UKKNJF Szkolenie metodyczne "La Discipline positive en classe"
listopad / grudzień 2019    Szkoły podstawowe w Lublinie i okolicach Lekcje promocyjne, imprezy i warsztaty promujące język 
francuski
3.12.2019                             Lublin,Liceum nr 29 XV Wojewódzki Konkurs „Connaissance de la France” dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów dla licealistów 
6.12.2019                             Rzeszów ZSO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  III Edycja Konkursu Fotograficznego « Moje francuskie 
impresje »
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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)

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

400

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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

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

prowadzenie działalności informacyjnej i 
szkoleniowej wśród nauczycieli języka 
francuskiego - propagowanie, udostępnianie i 
opracowywanie nowych metod nauczania języka 
francuskiego oraz wymiana doświadczeń w tym 
zakresie - integracja środowiska nauczycieli 
języka francuskiego, nauczycieli przedmiotów 
wykładanych po francusku i nauczycieli 
nauczania zintegrowanego i przedszkolnego, 
prowadzących zajęcia z języka francuskiego - 
podejmowanie działań w zakresie nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania - podejmowanie 
działań na rzecz integracji europejskiej oraz 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami - promowanie nauczania 
języka francuskiego w Polsce na wszystkich 
szczeblach edukacyjnych - wymiana 
doświadczeń, pomoc w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych, wzbogacanie i 
doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli języka 
francuskiego - rozpowszechnianie materiałów 
naukowo-dydaktycznych - organizowanie 
szkoleń i warsztatów dla nauczycieli języka 
francuskiego, w tym organizowanie sympozjów i 
konferencji naukowych, organizowanie 
konkursów, festiwali oraz imprez związanych z 
językiem francuskim, a także z szerzeniem 
kultury Francji i innych obszarów frankofońskich 
(organizowanie Olimpiady Języka Francuskiego)

94.99.Z 1 977,40 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

organizowanie konkursów, festiwali oraz imprez 
związanych z językiem francuskim, a także z 
szerzeniem kultury Francji i innych obszarów 
frankofońskich (zorganizowano kilkanaście 
konkursów i festiwali) między innymi :Konkurs 
Języka Francuskiego dla Gimnazjalistów, 
Konkurs tłumaczeniowy dla licealistów i 
studentów; Olimpiada Języka Francuskiego na 
zlecenie MEN, konkursy recytatorskie i 
plastyczne. -Działalność wspomagająca 
wystawianie przedstawień artystycznych 
(zorganizowano 15 wydarzeń kulturalnych) 
między innymi : dni frankofonii, dni języków 
obcych, festiwali piosenki,

94.99.Z 0,00 zł
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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) 182 115,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 182 105,01 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 10,31 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15 904,61 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, 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. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 977,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 164 223,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

164 223,00 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
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2.4. Z innych źródeł

10,31 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 977,40 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 183 575,40 zł 1 977,40 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

174 628,30 zł 1 977,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 397,45 zł

549,65 zł 0,00 zł

1 organizowanie konkursów, festiwali oraz imprez związanych z językiem francuskim, a także z 
szerzeniem kultury Francji i innych obszarów frankofońskich (zorganizowano kilkanaście 
konkursów i festiwali) między innymi :Konkurs Języka Francuskiego dla Gimnazjalistów; Olimpiada 
Języka Francuskiego na zlecenie MEN. -Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień 
artystycznych (zorganizowano kilkanaście wydarzeń kulturalnych) między innymi : dni frankofonii,

1 977,40 zł

1 organizowanie Olimpiady Języka Francuskiego MEN 1 977,40 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

5 175,00 zł

0,00 zł

10 729,61 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)

0,00 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 7 476,71 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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. 0,50 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)

0,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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

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

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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89 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

80 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)

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 108 513,57 zł

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

108 513,57 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 

0,00 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)

0,00 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)  

101,60 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 108 513,57 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 108 513,57 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

0,00 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)

Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń członkom 
organu zarządzającego, ani członkom organu kontroli za 
pełnienie funkcji.

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

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

5 800,00 zł

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

1 Ogólnopolska Olimpiada 
Języka Francuskiego

przeprowadzenie olimpiady 
języka francuskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej 164 223,00 zł

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

URSZULA PAPROCKA 
PIOTROWSKA, EWA KALINOWSKA, 

A. BORKOWSKA, M.DECKERT, 
M.PIOTROWSKA SKRZYPEK, 

M.SOWA

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-14
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