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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2012

• 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

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

Komisja Rewizyjna: Renata Grochowska - przewodnicząca
Członek: Stanisław Godlewski
Członek: Bogdan Raut

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.prowadzenie 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
2.udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej i materialnej, priorytetowo traktując 
mieszkańców Ziemi Złotowskiej
3.pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych
4.promowanie młodych uzdolnionych ludzi i wybitnych osiągnięć 
sportowych i twórczych na terenie Ziemi Złotowskiej
5.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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1.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.
2.Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w 
leczeniu bądź rehabilitacji osób, w tym również świadczenie 
pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
3.Dla osób szczególnie uzdolnionych finansowanie nagród i 
stypendiów.
4.Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, 
osobami fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami i 
innymi fundacjami w kraju i za granicą.
5.Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk 
zawodowych - w kraju i za granicą - zainteresowanych i 
wspierających jej cele.
6.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

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

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:

STYCZEŃ: 

- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznej Fundacji
- dofinansowanie warsztatów artystycznych – wokalnych, dla podopiecznej 
Fundacji
- dofinansowanie zabiegu fibrotomii podopiecznego Fundacji
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 12 podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie zakupu urządzenia ROTOR dla podopiecznego Fundacji

LUTY:
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 - przeprowadzenie 3 zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 podopiecznych Fundacji
- organizacji konkursu plastycznego ,,Sen o Złotowie”

MARZEC:

- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie kosztów leczenia podopiecznej Fundacji
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Sen o Złotowie”

KWIECIEŃ:

- rozpoczęcie zbiórki publicznej na rzecz 4 podopiecznych Fundacji
- ,,ZABAWA W STYLU PRL” – spotkanie sponsorów Fundacji
- ,,Umieram z miłości- wieczór z twórczością Agnieszki Osieckiej 2012”- 
słowno-muzycznego montaż wierszy i piosenek Agnieszki Osieckiej, w którym 
wystąpili uczniowie złotowskich szkół

MAJ:

- przeprowadzenie  3 zbiórek  publicznych na rzecz podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji podopiecznej Fundacji

CZERWIEC:

- rozpoczęcie zbiórki publicznej na rzecz 3 podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 14 podopiecznych Fundacji
- pomoc finansowa dla pogorzelców
- ,,ŚWIĘTOJANKI ZŁOTOWIANKI” – coroczna impreza Fundacji, Żaglówki na 
jeziorze, biegacze na promenadzie, aktorzy na scenie i tłumy ludzi. Zarząd w 
malowanych spódnicach i wiankach na głowie... Tak wyglądała Świętojańska 
Noc Złotowianki

LIPIEC:

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji 3 podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie zakupu fotelika rehabilitacyjnego dla podopiecznej Fundacji

SIEPRIEŃ:

- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji
- dofinansowanie kosztów rehabilitacji podopiecznej Fundacji
- dofinansowanie kosztów leczenia podopiecznego Fundacji

WRZESIEŃ:

- przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji
- rozpoczęcie zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji
- spotkanie wolontariuszy:  wolontariuszy zaprosiła fundacja Złotowianka, by 
podziękować za okazywaną nam pomoc.
- ,,PCHLI TARG”: oprócz tradycyjnego już na pchlim targu handlowania 
rzeczami, podarowanymi fundacji przez ludzi, sprzedawaliśmy watę, popcorn, 
gofry i kiełbasy z grilla. Dzieciaki mogły poszaleć na trampolinie lub dosiąść 
konia, udekorować dom Baby Jagi, uczestnicząc w warsztatach plastycznych

PAŹDZIERNIK:

- przeprowadzenie 2 zbiórek publicznych na rzecz  podopiecznych Fundacji
- dofinansowanie zakupu karnetu na basen dla podopiecznego Fundacji

LISTOPAD:
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- zakończenie wcześniej rozpoczętych zbiórek publicznych
- dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym podopiecznego Fundacji
- spotkanie sponsorów Fundacji

GRUDZIEŃ:

-,, GWIAZDKOWY RYNEK” – coroczna impreza organizowana przez Fundację, 
podczas której sprzedawane są losy, gadżety Fundacji. Imprezie towarzyszą 
liczne występy, konkursy.
Dochód przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji.

- ,,DZIECI DZIECIOM” – akcje, do której zaproszone zostały Szkoły z Złotowa 
oraz okolic. Podczas Finału akcji, który odbył się w budynku Ośrodka ,,Zabajka 
2” w Złotowie wręczono upominkowe paczki dzieciom. Mogły one również 
skorzystać z przejażdżek konnych, upiec kiełbaski na ognisku, wspólnie 
zaśpiewać piosenki oraz wziąć udział w edukacyjnym spotkaniu z policjantami.

- ,,MILOWE KROCZKI”- projekt realizowany przez Fundację, w ramach którego 
podopieczni Fundacji mogli korzystać nieodpłatnie z rehabilitacji w Ośrodku 
,,Zabajka 2” w Złotowie.

1. Do końca 2012 roku Fundacja udostępniła 501 subkont.
 
II. ZADANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE

- wydanie materiałów promujących Fundacje (ulotki, plakaty)
-modernizacja strony www fundacji
-spotkania z włodarzami miasta i powiatu oraz lokalnymi przedsiębiorcami
- korzystanie z portali społecznościowych

III. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

1. UCHWAŁA NR 1/11/2012 w sprawie dofinansowanie dla podopiecznej 
Fundacji ,,Złotowianka’

2. UCHWAŁA NR 2/10/2012 w sprawie dofinansowanie rehabilitacji 
podopiecznego Fundacji ,,Złotowianka”

3. UCHWAŁA NR 1/10/2012  w sprawie dofinansowania do wyjazdu sportowego

4. UCHWAŁA NR 1/08/2012 w sprawie dofinansowania leczenia i rehabilitacji 
podopiecznych Fundacji ,,Złotowianka”

5. UCHWAŁA NR  4/07/2012  w sprawie przekazania otrzymanej od TVP S.A 
darowizny w ramach akcji ,,Reklama Dzieciom 2011” 

6. UCHWAŁA NR 3/07/2012 w sprawie dofinansowania do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego dla podopiecznej Fundacji Złotowianka

7. UCHWAŁA NR 2/07/2012 w sprawie przekazania otrzymanej od TVP S.A 
darowizny w ramach akcji ,,Reklama Dzieciom 2011”

8. UCHWAŁA NR 1/07/2012  w sprawie dofinansowania dla podopiecznej 
Fundacji ,,Złotowianka”

9. UCHWAŁA NR 5/06/2012 w sprawie podziału zysku za rok 2011

10. UCHWAŁA NR 4/06/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania merytorycznego Fundacji

11. UCHWAŁA NR 3/06/2012  w sprawie przekazania otrzymanej od TVP S.A 
darowizny w ramach akcji ,,Reklama Dzieciom 2011”
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12. UCHWAŁA NR 2/6/2012 w sprawie przekazania kwoty z zasądzanych 
nawiązek dla podopiecznych fundacji ,,Złotowianka”

13. UCHWAŁA NR 1/06/2012 w sprawie dofinansowania pogorzelców

14. UCHWAŁA  NR 1/05/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej 
Fundacji ,,Złotowianka”

15. UCHWAŁA NR 2/03/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej 
Fundacji ,,Złotowianka”

16. UCHWAŁA NR 1/03/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej 
Fundacji ,,Złotowianka”

17. UCHWAŁA NR 2/02/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej 
Fundacji ,,Złotowianka”

18. UCHWAŁA NR 1/02/2012 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej 
Fundacji ,,Złotowianka”

19. UCHWAŁA NR 2/01/2013 w sprawie dofinansowania dla podopiecznej 
Fundacji ,,Złotowianka”

20. UCHWAŁA NR 1/01/2012 w sprawie dofinansowania podopiecznych 
Fundacji ,,Złotowianka” oraz młodych talentów z terenu Ziemi złotowskiej

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

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

20

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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 
szcególności dzieci, pomoc społeczna na rzecz osób będących w 
trudnej sytuacji życjiowej, podejmowanie działań nz rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin także poprzez finansowanie 
leczenia bądź rehabilitacji, Podejmowanie działalności 
charytatywnej, podejmowanie działań nz rzecz ochrony zdrowia

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.90.Z

88.99.Z

86.90.E

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
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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:

Kod PKD:

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) 1,946,794.99 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,902,624.47 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 44,170.52 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,250,847.98 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 651,776.49 zł

0.00 zł

605,066.01 zł

0.00 zł

41,989.35 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,721.13 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

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 542,844.04 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 962,350.51 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 pomoc osobom niepełnosprawnym-podopieczni fundacji 962,350.51 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: 1,141,682.14 zł 962,350.51 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:

1,082,483.68 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

59,198.46 zł 59,198.46 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 rehabilitacja osób niepełnosprawnych, zakup leków, dofinansowanie do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego

962,350.51 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)

2.0 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)

1.2 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

10.00 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

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)
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29.00 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

8.00 osób

2.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

2.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 15.00 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 23,140.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

21,890.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1,250.00 zł

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

0.00 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

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
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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

0.00 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

0.00 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)

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Druk: MPiPS 13



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

Elżbieta Kubińska -główny księgowy/12.07.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

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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