
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina NOWY STAW

Powiat MALBORSKI

Ulica WESTERPLATTE Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość NOWY STAW Kod pocztowy 82-230 Poczta NOWY STAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja.nadzieja2@wp.pl

Strona www www.fundacja.civ.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-11-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22093185700000 6. Numer KRS 0000345980

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

Marek Rukat Prezes Fundacji TAK

Aleksandra Stępniak Wiceprezes i Skarbnik 
Fundacji

TAK

Marzena Jaroszewska Sekretarz 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

Zygmunt Tomczonek Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Gracja Pętal Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Barbara Grzelec Sekretarz Rady Fundacji TAK

Dariusz Kostrzewa Członek Rady Fundacji TAK

Jolanta Grenda Członek Rady Fundacji TAK

Jakub Uzdowski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA NADZIEJA II IM.STEFANII ZAORSKIEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest pomoc socjalna, materialna, medyczna, pedagogiczna 
i kulturalna każdej osobie jej potrzebującej, a przede wszystkim dzieciom 
chorym oraz osobom niepełnosprawnym i starszym. Pomoc terapeutyczna 
i socjalna osobom uzależnionymi ich rodzinom.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, 
przedstawicielami Kościoła, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy 
społecznej i Policją oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za 
granicą
-gromadzenie sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego
-podział odzieży, obuwia, artykułów spożywczych i higienicznych
-zaopatrywanie w miarę możliwości i potrzeb placówek służby zdrowia w 
leki, aparaturę i sprzęt medyczny
-prowadzenie działalności w zakresie dożywiania osób ubogich
-prowadzenie seansów reedukacyjnych, terapeutycznych, prelekcji, 
odczytów i innych
-finansowanie indywidualnych form na rzecz dzieci przewlekle chorych
-propagowanie celów Fundacji i poszukiwanie innych możliwości służących 
do ich realizacji
-prowadzenie działalności statutowej w kraju i za granicą zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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Swoją działalność statutową w roku 2016 Fundacja „Nadzieja” II im. Stefanii Zaorskiej realizowała 
poprzez:
1.Obsługę 10 subkont ułatwiających osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom pozyskiwanie środków 
na leczenie, rehabilitację oraz zakup sprzętu. Fundacja prowadziła obsługę kont bezpłatnie, nie 
pobierała prowizji ani od darczyńców ani podopiecznych Fundacji. Wszystkie środki zgromadzone na 
subkontach w całości pozostawały do dyspozycji podopiecznych. Fundusze te są przez nich 
wykorzystywane przede wszystkim na rehabilitację, kosztowne zabiegi, zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
po przedstawieniu stosownych dokumentów księgowych – faktur, rachunków.
2.Od marca do końca czerwca przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną dla dwóch  naszych podopiecznych.  
W tym okresie puszki  rozmieszczone były w różnych sklepach i firmach za zgodą właścicieli. Środki 
zebrane podczas zbiórki wpłacone zostały w całości na subkonto podopiecznego i wykorzystane zgodnie 
z regulaminem wydatkowania zebranych środków.
3.Fundacja „Nadzieja” od kilkunastu lat organizuje bal charytatywny. W roku 2016 odbył się po raz 
piętnasty. Co roku mamy co raz więcej gości, nie tylko z terenu naszej gminy, przyjeżdżają goście z 
innych województw. Na balu przeprowadzamy aukcję, na którą otrzymujemy przeróżne przedmioty od 
mniej lub bardziej znanych osób. Podczas balu organizujemy też tzw.  zbiórkę pod hasłem 
„Listonosz".Wszyscy goście piszą kartki z życzeniami dla osoby, którą wybiera Zarząd Fundacji, a co roku 
jest to inna potrzebująca wsparcia osoba. Wraz z kartką wrzucana jest odpowiednia kwota.                         
                                                                      Dochód z biletów i aukcji przeznaczany jest na cele statutowe 
Fundacji.
4.W czerwcu wraz z Burmistrzem Nowego Stawu oraz Nowostawskim Centrum Kultury i Biblioteki oraz 
Caritas byliśmy współorganizatorami Dnia Dziecka. Dla wszystkich dzieci były darmowe różne atrakcje, 
m.in. trampolina, dmuchane zamki, zjeżdżalnie oraz różne konkursy i nagrody.
5.W lipcu po raz kolejny wyjechaliśmy z naszymi podopiecznymi i ich opiekunami na tygodniowy obóz w 
Wambierzycach. Dzięki Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. pomorskiego , którzy 
organizują obozy szkoleniowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych możemy spędzić tydzień w 
przepięknej okolicy w Kotlinie Kłodzkiej u podnóża Gór Stołowych. Taki wyjazd jest często jedyną formą 
wypoczynku dla naszych podopiecznych z różnymi schorzeniami i ich rodzin zmagających się z chorobą 
dziecka przez cały rok. Spędzamy tam czas przeróżnie: jeździmy na dalsze wycieczki np. byliśmy w 
Czechach: Praga, Skalne Miasto, ZOO-Safari, w Kotlinie Kłodzkiej: Błędne Skały, Szczeliniec Wielki i wiele 
innych pięknych miejsc.
7.W październiku cały zarząd, rodzice i przyjaciele Fundacji uczestniczyli w koncercie „Jak oni śpiewają”. 
Jest to koncert organizowany przez Burmistrza Miasta, podczas którego swój repertuar prezentują różne 
instytucje oraz odbywa się aukcja i środki zebrane z niej przeznaczane są co roku na inne dziecko, które 
potrzebuje wsparcia, a wybiera je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
8.Rok zakończyliśmy spotkaniem opłatkowym i uroczystą kolacją wigilijną. Na spotkaniu tym gościmy 
Proboszcza naszej parafii, władze gminy, podopiecznych wraz z rodzinami i św.Mikołaja, który dla 
każdego podopiecznego miał prezent.
9. Ponadto cały rok prowadzimy rehabilitację dla niepełnosprawnych podopiecznych i instruktaż dla 
rodziców. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu i uczestniczyło w nich dziewięcioro podopiecznych 
wraz z rodzicami, którzy najbardziej wymagali kompleksowego podejścia w procesie rehabilitacji. 
Zajęcia odbywały się w sali rehabilitacyjnej Fundacji przystosowanej do tego typu zajęć. 
Wykwalifikowany fizjoterapeuta opracowywał indywidualny zestaw ćwiczeń pod kątem rodzaju i 
stopnia niepełnosprawności i przygotowywał rodziców do odpowiedniego ćwiczenia z dzieckiem w 
domu. Fundacja „Nadzieja” jest jedyną organizacją na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw, która zajmuje 
się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Jest to bardzo duże ułatwienie dla rodziców, którzy z 
dzieckiem nie muszą dojeżdżać na tego typu zajęcia do odległych miast. Środki na ten cel pochodzą z 
dotacji z Urzędu Miasta w wysokości 90%, a 10% to nasz wkład własny, dzięki czemu prowadzimy zajęcia 
rehabilitacji i instruktażu bezpłatnie. Sytuacja materialna wielu rodzin naszych podopiecznych nie 
pozwalałaby na korzystanie z zajęć prowadzonych odpłatnie.
10. Tradycją Fundacji jest wręczanie „Stefanek” – co roku Rada Fundacji wybiera jednego z darczyńców i 
obdarowujemy go tą statuetką. „Stefanka” istnieje w Fundacji od 2007 roku, jej nazwa pochodzi od 
założycielki Fundacji Humanitarnej – Stefanii Zaorskiej. Odlew jej powstał na podstawie projektu 
ówczesnego sekretarza Fundacji – na bazie logo 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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

25

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przedmiotem działań 
Fundacji według statutu 
jest pomoc socjalna, 
materialna, medyczna, 
pedagogiczna i kulturalna 
każdej osobie jej 
potrzebującej, a w przede 
wszystkim dzieciom 
chorym oraz osobom 
niepełnosprawnym i 
starszym. Pomoc 
terapeutyczna i socjalna 
osobom uzależnionym i 
ich rodzinom.
Celami Fundacji 
wynikającymi z 
działalności pożytku 
publicznego są:
-współpraca z organami 
administracji państwowej, 
samorządowej, 
przedstawicielami 
Kościoła, placówkami 
oświatowymi, ośrodkami 
pomocy społecznej i 
Policją, oraz osobami 
prawnymi i fizycznymi w 
kraju i za granicą.
-gromadzenie sprzętu 
diagnostyczno – 
rehabilitacyjnego.
-podział odzieży, obuwia, 
artykułów spożywczych i 
higienicznych.
-zaopatrywanie w miarę 
możliwości i potrzeb 
placówek służby zdrowia 
w leki, aparaturę i sprzęt 
medyczny.
-prowadzenie działalności 
w zakresie dożywiania 
osób ubogich.
-prowadzenie seansów 
reedukacyjnych, 
terapeutycznych, prelekcji, 
odczytów i innych.
-finansowanie 
indywidualnych form na 
rzecz dzieci przewlekle 
chorych.
-propagowanie celów 
Fundacji i poszukiwania 
innych możliwości 
służących do ich realizacji.
-prowadzenie działalności 
statutowej w kraju i za 
granicą zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa oraz 
postanowieniami statutu.

94.99.Z
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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 wyników/zysków i strat) 130 795,17 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 118 041,34 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 4,33 zł

e) Pozostałe przychody 12 749,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 749,50 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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. 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 20 853,15 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12 749,50 zł
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0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 97 188,19 zł

0,00 zł

25 785,72 zł

34 000,00 zł

37 402,47 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 4,33 zł

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 5 551,05 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 120 294,74 zł 5 551,05 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

94 747,86 zł 5 551,05 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

24 346,88 zł

1 200,00 zł 0,00 zł

1 obóz rehabilitacyjny 4 305,70 zł

2 zakup leków 1 019,95 zł

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

Druk: NIW-CRSO 7



5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23 293,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z późn. 
zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

0,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

0,00 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

0,00 osób

0,00 osób

Druk: NIW-CRSO 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 13 055,00 zł

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 13 055,00 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
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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1 450,55 zł

0,00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. 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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

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

1 575,00 zł

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marek Rukat                           
30.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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