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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat ZŁOTOWSKI

Gmina ZŁOTÓW Ulica WIDOKOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ZŁOTÓW Kod pocztowy 77-400 Poczta ZŁOTÓW Nr telefonu 519723793

Nr faksu 0672641199 E-mail 
kontakt@fundacjazlotowia
nka.pl

Strona www www.fundacjazlotowianka.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30087595300000 6. Numer KRS 0000308316
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Prezes – Angelika Leszczyńska zam. 77-400 Złotów, ul. Wojska 

Polskiego 2
Zastępca prezesa – Katarzyna Klaczyńska zam. 77-424 Zakrzewo 
Śmiardowo Złotowskie 73

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Rada Fundacji: Jolanta Pietruszka – przewodnicząca
Zam. Złotów 77-400, ul. Panny Marii 3/3
Rada Fundacji: Mariusz Leszczyński – wiceprzewodniczący
Zam. Złotów 77-400, ul. Wojska Polskiego 2
Rada Fundacji: Marcin Kozicz
Zam. 
Rada Fundacji: Alina Sztykowska
Zam. Złotów 77-400, ul. Domańskiego 34
Rada Fundacji: Lidia Pawlak
Zam. Złotów 77-400, Zalesie 21
Rada Fundacji: Julita Milczyńska
Zam. Złotów 77-400

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony 
zdrowia oraz ratowania życia ludzi, w szczególności prowadzenia 
działalności rehabilitacyjnej, w tym wspierania i prowadzenia 
inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 
charytatywnym; priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi 
Złotowskiej
    udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej i materialnej, priorytetowo traktując 
mieszkańców Ziemi Złotowskiej
    pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych
    promowania młodych uzdolnionych ludzi i wybitnych osiągnięć 
sportowych i twórczych na terenie Ziemi Złotowskiej
    działanie na rzecz wspierania dialogu społecznego, współpracy 
pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Organizację, wspieranie organizacyjne i finansowanie:
    - różnych form imprez kulturalnych, charytatywnych, rekreacyjno-
sportowych i innych projektów artystycznych
    - placówek oświatowo-wychowawczych i zajęć pozaszkolnych
    - wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy
    - przedsięwzięć na rzecz niepełnosprawnych i ich opiekunów
    - konkursów plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych i 
innych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz twórców 
profesjonalnych,
    - promocji młodych talentów i wartościowej twórczości 
amatorskiej z uwzględnieniem środowiska osób 
niepełnosprawnych,
    - działalności wydawniczej w zakresie objętym celami Fundacji
    - zbiórek pieniężnych i rzeczowych
    - szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie 
doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w 
zakresie zbieżnym z celami Fundacji,
    - ośrodków prowadzących działalność w zakresie ratowania 
zdrowia lub życia ludzi.
    Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w 
leczeniu bądź rehabilitacji osób, w tym również świadczenie 
pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
    Dla osób szczególnie uzdolnionych finansowanie nagród i 
stypendiów.
    Współpraca z organami administracji samorządowej, 
państwowej, osobami fizycznymi, klubami sportowymi, 
stowarzyszeniami i innymi fundacjami w kraju i za granicą.
    Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk 
zawodowych - w kraju i za granicą - zainteresowanych i 
wspierających jej cele.
    Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej 
na realizację celów określonych w §9 statutu.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

Główne kierunki działania fundacji i realizacji zadań statutowych to:
- realizacja zadań organizacyjno – administracyjnych,
- realizacja zadań strategiczno – programowych,
- realizacja zadań marketingowo – promocyjnych.
I. ZADANIA STRATEGICZNO-PROGRAMOWE:
1. Zakup protezy dla podopiecznej
styczeń: Wiktoria to mała dziewczynka, która potrzebowała pomocy osób 
wielkiego serca. Fundacja ,,Złotowianka" uczyniła wszystko by pomóc 
dziewczynce i przekazała środki finansowe na zakup protezy dla dziewczynki.

2.  Pomoc pogorzelcom
Maj: Stracili dom nad głową oraz cały dorobek życia. Fundacja ,,Złotowianka" 
postanowiła wesprzeć pogorzelców materialnie jak i finansowo. 
3.  Zbiórka pieniędzy dla podopiecznych fundacji
Na łamach lokalnej gazety „Aktualności Lokalne” pojawiły się kolejne artykuły i 
apele o wsparcie finansowe osób, którym trudna sytuacja rodzinna nie pozwala 
korzystać z opieki, leczenia i rehabilitacji.

działalność charytatywnej

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

4. Sportowa sobota i bezpieczny festyn Złotowianki 
wrzesień: impreza promująca zachowanie bezpieczeństwa, połączona w mini- 
warsztatami plastycznymi, malowaniem twarzy, pokazem grupy 
antyterrorystycznej oraz loterii fantowej. Całość dochodu przekazana na cele 
statutowe Fundacji.
5.Projekt ,,Stańmy na nogi" - 
Grudzień:Celem projektu było zorganizowanie nieodpłatnego dwutygodniowego 
cyklu zajęć
usprawniania wieloprofilowego dla 20 osób niepełnosprawnych w wieku od 1 
roku do 50 lat,
opartego na wdrożeniu w ramach rehabilitacji INNOWACYJNEJ METODY 
TERAPII
GALILEO  w Ośrodku Rehabilitacji Zabajka 2 w Złotowie. Projekt realizowany  w 
terminie:07 – 20 XII.2011
6. Projekt ,,Elfy Św. Mikolaja"-
Grudzień:W ramach realizacji projektu zorganizowano akcję przygotowania 
paczek od Św.
Mikołaja dla podopiecznych Fundacji oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 
powiatu
złotowskiego oraz z gminy Łobżenica. Łącznie projektem objętych zostało 50 
dzieci
niepełnosprawnych z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, o różnym 
rodzaju i
stopniu niepełnosprawności.
7.  Wydanie ,,Poradnika opiekuna osoby niepełnosprawnej":
Grudzień:Poradnik skierowany jest dla rodziców i opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych. znajdują się w nim artykuły napisane przez terapeutów, 
psychologów, rehabilitantów oraz informację gdzie osoby niepełnosprawne 
szukać mogą 
pomocy.
8. Pchli targ
Grudzień: czyli wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Za grosze 
sprzedawaliśmy odzież i naczynia, zabawki i obrusy, kalendarze i buty. 
Wszystko, co od ludzi fundacja otrzymała, co przekazali członkowie rady 
fundacji. Cały dochód z Pchlego targu przeznaczony jest na naszych 
podopiecznych i kolejne działania fundacji.
9. Gwiazdkowy Rynek-
Grudzień: To już kolejna edycja imprezy wprowadzającej Złotowian w 
świąteczną atmosferę. Jak co roku można było posłuchać kolęd, obejrzeć 
świąteczną szopkę, oraz odwiedzić świąteczne kramy.Na pamiątkę można było 
też nabyć ręcznie robione ozdoby świąteczne. Wielkim powodzeniem cieszyły 
się nasze propozycje kulinarne: gwiazdkowy grzaniec szedł jak woda, podobnie 
pieczone jabłka, pierogi i barszcz. Na deser serwowano różne rodzaje ciast, 
kawę, herbatę. 
10. Do końca 2011 roku Fundacja udostępniła 262 subkonta. 
11. Przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopieczonych Fundacji
II. ZADANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE
- wydanie materiałów promujących Fundacje (ulotki, plakaty)
-modernizacja strony www fundacji
-spotkania z włodarzami miasta i powiatu oraz lokalnymi przedsiębiorcami
III. Odpisy uchwał zarządu fundacji:
1. UCHWAŁA NR 1/01/2011 w sprawie dofinansowania podopiecznych Fundacji 
,,Złotowianka"
2. UCHWAŁA NR 1/04/2011 w sprawie dofinansowania podopiecznych Fundacji 
,,Złotowianka"
3. UCHWAŁA NR 1/05/2011 w sprawie dofinansowania podopiecznych Fundacji 
,,Złotowianka"
4. UCHWAŁA NR 2/05/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania merytorycznego Fundacji ,,Złotowianka" jako 
Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2012
5. UCHWAŁA NR 3/05/2011 w sprawie przydzielenia zysku netto za rok 2010 na 
działalność statutową Fundacji ,,Złotowianka"
6. UCHWAŁA NR 1/07/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
7. UCHWAŁA NR 1/08/2011  w sprawie dofinansowania wyjazdu drużyny 
piłkarskiej na zawody sportowe
8. UCHWAŁA NR 2/08/2011 w sprawie dofinansowania pogorzelców
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

-świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla osób 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a w 
szczególności dzieci (pomoc ofiarom katastrof), które to działania 
jako działalność pożytku publicznego mają charakter nieodpłatny 
(88.9)
-prowadzenie działalności charytatywnej, która to działalność jako 
działalność pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny 
(88.99)
- podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także 
poprzez finansowanie leczenia bądź rehabilitacji, które to 
działania jako działalność pożytku publicznego mają charakter 
nieodpłatny (86.90)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 195,145.63 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 91,288.69 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 12,856.94 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 549,945.86 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 91,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

91,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 102,367.35 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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0.00 zł

28,006.95 zł

58,742.90 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,857.50 zł

12,760.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 12,455.90 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 130,580.58 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 zadania strategiczno programowe 82,855.14 zł

2 zadania marketingowo - promocyjne 736.03 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 118,294.37 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

95,271.13 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

23,023.24 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 wdrożenie terapii gallileo 2,163.08 zł

2 wydanie poradnika opiekuna osoby niepełnosprawnej 1,164.00 zł

3 akcja przygotowywania paczek od św Mikołaja 1,339.81 zł

4 rehabilitacja, zakupy sprzętu dla osób niepełnosprawnych, itp 78,188.25 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

1.0 osób

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)

0.6 etatów

2.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

7.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

2,670.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

2,670.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

890.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

890.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMOWY O PRACE 
WYPŁACANE SĄ DO 10 TEGO NASTEPNEGO 
MIESIĄCA 

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

ALEKSANDRA SZYDEŁ, KSIĘGOWA/ 13.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

1 ,,Elfy Św. Mikołaja" -UMOWA NR 58/134/2011 10,000.00 zł

2 ,,Poradnik opiekuna osoby niepełnosprawnej" -UMOWA NR 86/172/2011 30,000.00 zł

3 ,,Stańmy na nogi" -UMOWA NR 10/70/2011 51,000.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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