
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina ZŁOTÓW

Powiat ZŁOTOWSKI

Ulica WIDOKOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

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

Nr faksu 0672641199 E-mail 
kontakt@fundacjazlotowianka.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

Fundacja została powołana w celu:
- 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 

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

ANGELIKA MARIA 
LESZCZYŃSKA

PREZES TAK

KATARZYNA MARIOLA 
KLACZYŃSKA

WICEPREZES TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

RENATA GROCHOWSKA PRZEWODNICZĄCA TAK

STANISŁAW GODLEWSKI CZŁONEK TAK

BOGUSŁAW RAUT CZŁONEK TAK

ALEKSANDRA SZYDEŁ CZŁONEK TAK

FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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, a także 
upowszechnianie i ochrona praw
człowieka, samorządności i wychowania obywatelskiego dzieci,
- poprawy jakości warunków życia dziecka, zdrowego i 
niepełnosprawnego, jego
wielostronnego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa, a w szczególności: 
przeciwdziałanie
zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego 
stylu życia, kultury
fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, upowszechnianie 
prorodzinnego,
środowiskowego modelu opieki i łagodzenie skutków ubóstwa rodzin 
wychowujących dzieci,
- działania na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym,
- promocja dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez
upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych,
- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez 
przekazywanie
środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych,
przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska poprzez przekazywanie 
środków
przeznaczonych na cele wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony
środowiska,
- przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez 
przekazywanie środków
przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli 
darowizny dla klubów
sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w 
tym zawodów osób
niepełnosprawnych i organizacja turnusów rehabilitacyjnych,
- organizacji i wspierania imprez sportowych,
- scalania środowiska sportowców i ludzi uprawiających rekreację 
ruchową,
- współpraca z instytucjami i organizacjami sportowymi,
- propagowanie i rozwijanie wiedzy o sporcie.
- promocję oraz popularyzowanie kultury upowszechnianie i rozwój 
kultury fizycznej i
sportu
- inicjowanie aktywności sportowej oraz działań edukacyjnych,
- tworzenie sekcji i klubów sportowych,
- otaczanie opieką i wsparciem zawodników,
- popularyzacja oraz wspieranie zdrowego trybu, życia aktywności 
fizycznej, poprzez
uprawianie sportu,
- organizowanie meczy sportowych, organizowanie turniejów, rozgrywek, 
spotkań
towarzyskich, organizowanie akcji edukacyjnych oraz akcji społecznych 
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związanych z
popularyzacją sportu, organizowanie turniejów, zawodów, pokazów 
własnych i innych imprez sportowych,
- organizowanie obozów dla zawodników, wyjazdów szkoleniowych dla 
zawodników,
trenerów, instruktorów oraz działaczy,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i 
nieodpłatnej
pożytku publicznego poprzez:
• prowadzenie działalności charytatywnej,
• podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
• organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji, 
służących wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności 
oświatowo- wychowawczej,
• działania skupiające przedstawicieli różnych środowisk społecznych i 
zawodowych,
zainteresowanych i wspierających cele Fundacji,
• świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla osób poszkodowanych 
w wypadkach
komunikacyjnych, a w szczególności dzieci (pomoc ofiarom katastrof),
• pomoc społeczną na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, 
ukierunkowaną
na wyrównywanie szans, w szczególności pomoc społeczną dla dzieci 
szczególnie
uzdolnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (głównie 
poprzez
finansowanie stypendiów i nagród),
• podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na 
rzecz dzieci
niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także poprzez finansowanie leczenia 
bądź
rehabilitacji,
• prowadzenie działalności wydawniczej, książek, broszur, ulotek i 
podobnych
publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, 
elektronicznej
i dźwiękowej lub w Internecie, atlasów, map i wykresów w formie 
drukowanej
i elektronicznej,
• organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji 
służących wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności 
oświatowo-
wychowawczej,
• organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu 
wolnego
dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji,
• promocja młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej,
• działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• działania skupiające przedstawicieli różnych środowisk społecznych i 
zawodowych,
zainteresowanych i wspierających cele Fundacji,
• pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. 
kursy gry w
tenisa lub golfa itp., – działalność usługową wspomagającą edukację,
• w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
• udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i 
metodologicznego w
szkołach i przedszkolach,
• prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, 
w
szczególności alkoholizmu i narkomanii,
• działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie 
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środków na
podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, jak również organizowanie 
lub
finansowanie różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych, kolonii i 
wycieczek dla
dzieci i młodzieży,
• wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, 
musicalowych i innych, prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-
technicznej i kulturalnej, w szczególności realizacja projektów 
sprzyjających rozwojowi kultury i dziedzictwa
kulturowego,
• działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, 
operowych,
baletowych, musicalowych i innych: działalność reżyserów, producentów, 
scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji 
scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, 
konferansjerów itd. działalność producentów przedstawień artystycznych, 
w obiektach lub poza nimi. organizowanie imprez i przedsięwzięć 
kulturalnych –festiwali, konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów i 
warsztatów, organizowanie spotkań promocyjnych i kulturalnych,
• prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Realizacja zadań organizacyjno – administracyjnych
STYCZEŃ:
 - współorganizacja pochodu TRZEJ KRÓLOWIE W ZŁOTOWIE
- pokaz mobieRów w Gdyńskim Centrum Sportu
- konkurs na stworzenie filmu propagującego przekazanie 1% podatku dla podopiecznych fundacji Złotowianka
- dofinansowanie pobytu na turnusie dla 23 podopiecznych fundacji
- dofinansowania zakupu sprzętu oraz pokrycia innych kosztów związanych z leczeniem dla 6 podopiecznych
LUTY: 
- pokaz mobieRów w Trzciance
- dofinansowanie Gdyńskiego Centrum Sportu
- dofinansowanie kosztów leczenie i rehabilitacji dla 12 podopiecznych fundacji
MARZEC:
- udział w akcji ZDRAPKA WIELKOPOSTNA, połączona ze zbiórką słodyczy dla podopiecznych fundacji
- uzyskanie certyfikatu zakupu prospołecznego dla mobileRów
- otwarcie sekcji RaceRunning w Pile
- rozstrzygnięcie konkursu na film promujący przekazanie 1 % podatku na rzecz podopiecznych fundacji
- dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacja dla 15 podopiecznych fundacji
KWIECIEŃ:
- dofinansowanie dla Fundacji CIS do organizacji Warsztatowego Przeglądu Tańca
- dofinansowanie kosztów leczenie i rehabilitacji dla 13 podopiecznych fundacji
- akcja promocyjna, pakowanie zakupów w sieci sklepów Piotr i Paweł, oraz Tesco
- udział przedstawicieli fundacji w V biegu Wings for Life
- I szkolenie RaceRunning dla trenerów w Złotowie
- pokaz mobileRów w Sosnowcu
MAJ
- dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dla 20 podopiecznych fundacji
- dofinansowanie akcji ARTYŚCI DLA OLINKA
- Pchli Targ fundacji Złotowianka
- pokaz mobileRów w Żerkowie
- udział w paralekkoatletycznym pucharze Polski w Słubicach
CZERWIEC:
- organizacja Dnia Dziecka w Złotowie
- udział w Mistrzostwach Polski dla Osób z Niepełnosprawnością w lekkoatletyce w Bydgoszczy
- Pchli Targ fundacji Złotowianka
- dofinansowanie kosztów leczenie i rehabilitacji dla 14 podopiecznych fundacji
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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

2500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- pokaz mobileRów w Szamotułach
- udział w castingu do programu The Wall. Wygraj Marzenia
LIPIEC:
- koncert charytatywny dla podopiecznego fundacji w Gościńcu Poziomka w Kujaniu
- Pchli Targ fundacji Złotowianka
- charytatywny mecz piłki siatkowej w Pile
- udział w pikniki militarnym w Jastrowiu
- wakacyjny Folwark Dziecięcy – półkolonie wakacyjne dla dzieci
- dofinansowanie kosztów leczenie i rehabilitacji dla 24 podopiecznych fundacji
- udział w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie
- udział w Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych w Berlinie
- wyjazd na Międzynarodowe zawody RaceRunning w Danii
SIERPIEŃ:
- pchli Targ fundacji Złotowianka
- charytatywny pokaz mody fundacji Złotowianka
- dofinansowanie kosztów leczenie i rehabilitacji 7 podopiecznych fundacji
WRZESIEŃ:
- pchli targ fundacji Złotowianka
- dofinansowanie kosztów leczenie i rehabilitacji 9 podopiecznych fundacji
PAŹDZIERNIK:
-  organizacja obchodów 10 urodzin fundacji Złotowianka
- dofinansowanie kosztów leczenie i rehabilitacji 6 podopiecznych fundacji
- pokaz mobileRów w Kołobrzegu
LISTOPAD:
- organizacja konkursu na NAJLEPSZY WYPIEK BOŻONARODZENIOWY, ORAZ PIOSENKĘ ŚWIĄTECZNĄ W ORYGINALNEJ ARANŻACJI
- dofinansowanie kosztów leczenie i rehabilitacji 6 podopiecznych fundacji
GRUDZIEŃ:
- organizacja Gwiazdkowego Rynku
- organizacja konkursu na NAJLEPSZE PRZEBRANIE ORAZ NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
- pokaz mobileRów w Kwidzyniu
- dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dla 16 podopiecznych fundacji
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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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

podejmowanie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w tym na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także 
poprzez finansowanie leczenia bądź rehabilitacji, 
podejmowanie działań na rzecz ochrony i 
promocji zdrowia, która to działalność jako 
działalność pożytku publicznego ma charakter 
nieodpłatny, działania skupiające przedstawicieli 
różnych środowisk społecznych i zawodowych, 
zainteresowanych i wspierających cele Fundacji, 
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;

86.90.E 0,00 zł

2

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

pomoc społeczną na rzecz osób będących w 
trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowaną na 
wyrównywanie szans, w szczególności pomoc 
społeczną dla dzieci szczególnie uzdolnionych 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 
(głównie poprzez finansowanie stypendiów i 
nagród), która to działalność jako działalność 
pożytku publicznego ma charakter nieodpłatny , 
działania skupiające przedstawicieli różnych 
środowisk społecznych i zawodowych, 
zainteresowanych i wspierających cele Fundacji, 
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;

88.99.Z 0,00 zł

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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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) 9 738 699,80 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

zapewnienie całodziennej opieki nad 
dziećmi ze szkół podstawowych, których 
rodzice przebywali w tym czasie w pracy, 
przeprowadzenie bezpiecznych zajęć 
edukacyjno – rozrywkowych i 
zagospodarowanie i zorganizowanie czasu 
wolnego dzieci - opiekę zdrowotną 
prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub 
innych placówkach, - działalność 
fizjoterapeutyczną, - działalność pogotowia 
ratunkowego, - pomoc społeczną z 
zakwaterowaniem, która wymaga w 
pewnym stopniu opieki zdrowotnej, - 
pomoc społeczną niewymagającą 
zaangażowania specjalistów w zakresie 
opieki medycznej.

88.99.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, 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

1 56.29.Z

działalność usługowa związana z wyżywieniem - realizacja różnego rodzaju projektów Fundacji 
ustawiane są kramy, stoiska i punkty z wyżywieniem, serwowane są również napoje gorące 
oraz napoje zimne, takiego rodzaju działalność ma charakter sporadyczny i występuje dwa, 
trzy razy do roku z reguły przy projektach realizowanych w ramach pozyskanych środków. 
Dział ten nie obejmuje - produkcji posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej 
konsumpcji lub produkcji gotowej żywności sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach 
działów 10 i 11.

2 47.89.Z

sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach - przy realizacji projektów i 
zadań statutowych dokonywana jest sprzedaż gadżetów promocyjnych fundacji. Fundacja za 
własne środki zleca wykonanie akcesoriów (smycze, kubki, poduszki, długopisy, notesy itp.) 
które później sprzedaje, takiego rodzaju działalność ma charakter sporadyczny i występuje 
dwa, trzy razy do roku z reguły przy projektach realizowanych w ramach pozyskanych środków, 
czasami produkty które podlegają sprzedaży to darowane przez darczyńców przedmiotów.

3 93.29.Z

działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna - obejmuje szeroki zakres działalności 
kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu 
społeczeństwa, włączając występy na żywo, gry działalności związane ze sportem i rekreacją. 
takiego rodzaju dział ma charakter sporadyczny i występuje dwa, trzy razy do roku z reguły 
przy projektach realizowanych w ramach pozyskanych środków. podklasa ta nie obejmuje 
działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych itd.
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 299 573,78 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 512,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 146 547,60 zł

d) przychody finansowe 209 991,29 zł

e) pozostałe przychody 78 075,13 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 311 658,65 zł

2.4. Z innych źródeł 458 374,26 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 5 295 880,73 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 920 646,13 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

1 dofinansowanie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla podopiecznych oraz 
dofinansowanie zakupu leków

3 920 646,13 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 921 276,89 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 47 390,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

47 390,00 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

w 
tym:

0,00 zł

1 952 315,40 zł

705 387,25 zł

0,00 zł

0,00 zł

507 408,40 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)

146 547,60 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 2 861 421,17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 2 548,76 zł

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: 7 021 349,55 zł 3 920 646,13 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

6 438 152,61 zł 3 920 646,13 zł

4 512,00 zł 0,00 zł

143 998,84 zł

1 793,61 zł

432 892,49 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Radosław M. 73 264,37 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 681,42 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 2 548,76 zł

681,42 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

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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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)

18 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)

8,58 etatów

21 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

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

170 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)

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

15 osób

155 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 328 374,48 zł

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

328 374,48 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)

5 712,00 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) 

4 800,00 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)  

4 800,00 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)  

1 396,47 zł

48 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  OKw 
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

48 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

259 207,97 zł

259 207,97 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 69 166,51 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 328 374,48 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

5 715,00 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

2 400,00 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)

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

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

1 Dzień Dziecka integracja dzieci 
pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych

Gmina Miasto Zlotów 6 960,00 zł

2 Gwiazdkowy Rynek integracja środowiska 
miejskiego (Złotowian 
sprawnych i 
niepełnosprawnych)

Starostwo Powiatowe w Złotowie 2 000,00 zł

3 RaceRunnig Złotów prowadzenie rehabilitacji 
ruchowej osób 
niepełnosprawnych

Gmina Miasto Złotów 3 000,00 zł

4 RaceRunning Piła prowadzenie rehabilitacji 
ruchowej osób 
niepełnosprawnych

Gmina Piła 5 200,00 zł

5 Wakacyjny Folwark Dziecięcy organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci

Gmina Miasto Złotów 30 230,00 zł

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

4 800,00 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

3 994,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Angelika Leszczyńska. Katarzyna 
Klaczyńska 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

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