
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-06-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. WŁOCŁAWEK

Powiat M. WŁOCŁAWEK

Ulica BOJAKOWSKIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość WŁOCŁAWEK Kod pocztowy 87-800 Poczta WŁOCŁAWEK Nr telefonu 54 2311048

Nr faksu 54 4269520 E-mail fhumanitarna@tlen.pl Strona www www.fundacja.wloclawek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 91090047500000 6. Numer KRS 0000019217

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

Barbara Lewandowska Prezes TAK

Jerzy Lewandowski Viceprezes 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

Izabela Walczak Prezes Rady Nadzorczej TAK

Stefan Kwiatkowski Członek TAK

Grzegorz Walczak Członek TAK

FUNDACJA HUMANITARNA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze 
zadań publicznych, między innymi w zakresie:
1) Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2) Działalności charytatywnej  
3) Ochrony i promocji zdrowia
4) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
5) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
6) Wypoczynku dzieci i młodzieży w połączeniu z turystyką i 
krajoznawstwem
7) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
8) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
9) Ekologii i ochrony zwierząt
10) Turystyka i krajoznawstwo
11) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych

Statut przewiduje łącznie 33 nieodpłatne cele pożytku publicznego 
zarejestrowane w KRS, ale w 2017 roku, zrealizowano 9zadań

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność na rzecz ogółu 
społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa 
ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową 
lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Fundacja na swojej stronie 
internetowej, w siedzibie Fundacji, w środkach masowego przekazu, 
informuje ogół społeczeństwa o celach działalności statutowej, formach 
realizacji, zasadach przyznawania pomocy. 
Zarząd fundacji podejmuje decyzje o udzielaniu pomocy na podstawie 
analizy zgłaszanych wniosków/podań.

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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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)

356

8

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)

W 2017 roku, zarząd fundacji, podobnie jak w latach poprzednich współpracował z rodzicami 
niepełnosprawnych dzieci, z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, domami dziecka, schroniskiem dla 
zwierząt, szkołami, przedszkolami, hospicjum, rodzinami które z powodu chorób i zdarzeń losowych 
znalazły się w niedostatku, uczniami i studentami, lokalnymi artystami, klubem sportowym dzieci.
Zarząd podejmował uchwały dotyczące realizacji celów statutowych, które wywołały skutki finansowe 
w postaci bezpośrednich zakupów, refinansowania, dofinansowania, wypłaty stypendium.
Fundacja w 2017 roku:
-pomogła rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, których dotknęła choroba, operacje, bieda, 
bezrobocie, w tym: dla 10 rodzin zakupiono opał na zimę, dla 2 dzieci zakupiono ubrania do szkoły gdzie 
matka jest alkoholiczką a dzieci okresowo przebywają w domu dziecka, dla 6 rodzin zakupiono żywność 
na Boże Narodzenie, dla 2 rodzin finansowano zakup chleba 
- finansowała leczenie i codzienną rehabilitację oraz turnusy rehabilitacyjne, a także zakup leków, 
pampersów dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych urodzonych z wadami genetycznymi, 
chorych na raka, po wypadkach komunikacyjnych, miesięczny turnus rehabilitacyjny dla 15 kobiet po 
operacjach raka piersi 
- finansowała zakup specjalistycznej żywności i odżywek, okularów korekcyjnych, butów 
ortopedycznych,  przeciwalergicznych balsamów, baterii do aparatów słuchowych, noclegi rodziców w 
klinikach, bilety PKP rodziców dowożących do klinik dzieci chore na raka, badania okulistyczne, badania 
USG, wizyty lekarskie,  zakup materacy, kołder, pościeli, ciśnieniomierzy 
- dofinansowała zakup fotelika rehabilitacyjnego i fotela inwalidzkiego stabilizującego, pionizującego w 
poziomie i pionie do nauki chodzenia
- finansowała dzieciom z autyzmem terapię sensoryczną, hipoterapię i terapie neurologopedyczną 
- dofinansowała działalność dwóch Domów Dziecka we Włocławku i w Lubieniu Kuj. w tym: 
sfinansowała zakup 2 szt rowerów, dla 15 dzieci zakupiono buty zimowe, kurtki, spodnie, swetry, 
rajstopy, t-shirty, szorty biustonosze, majtki
- sfinansowała zakup mebelków piankowych - 2 foteliki, 4 kanapy - dla dzieci z Przedszkola Publicznego
- dofinansowała Zespół Szkół Publicznych i dokonała zakupu nagród i medali dla dzieci za udział w 
Międzyszkolnym Wielkanocnym Turnieju Szachowym
- sfinansowała zakup roweru dla Parafii Rzymsko Katolickiej na festyn charytatywny z loterią fantową
- finansowała stypendia oraz zakup pomocy dydaktycznych dla studiującej i uczącej się młodzieży
- sfinansowała transport 32 dzieci na dwie wycieczki do Jastrzębiej Góry nad morzem Bałtyk i Szczytnej 
k/Kłodzka (góry stołowe) 
- sfinansowała transport 15 dzieci w wieku 7-11 lat na zawody pływackie do Inowrocławia, Brodnicy i 
Gniezna 
- dofinansowała działalność regionalnych artystów 
 - dofinansowała działalność Schroniska dla Zwierząt we Włocławku, w tym: leczenie psów i kotów oraz 
zakup 3 szt. klatek dla psów, transportera, platformy jezdnej, mebli drewnianych dla Domu Kota, 
czipów, szczepionek, oraz wyposażenie gabinetu weterynaryjnego:kleszcze, nożyczki, rozwieracze, 
pęsety, igłotrzymacz, 2 szt. lamp bakteriobójczych, mikroskop, lodówka
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Finansowanie 
rehabilitacji dzieci, 
młodzieży i osób 
starszych, turnusów 
rehabilitacyjnych dzieci 
wraz z matkami i 
turnusów 
rehabilitacyjnych osób 
starych chorych na 
stwardnienie rozsiane, 
z ranami podudzi,  
badań lekarskich, USG, 
zajęć sensorycznych 
neurologopedycznych, 
psychiatrycznych, 
fonetycznych. 
Finansowanie wizyt 
lekarskich, usług 
opiekuńczych, 
pedagogicznych, 
noclegów matek w 
klinikach,zakup leków, 
pampersów, butów 
ortopedycznych, 
okularów korekcyjnych, 
fotelika 
rehabilitacyjnego dla 12 
letniej dziewczynki 
chorej od urodzenia, 
fotela inwalidzkiego z 
funkcją pionizującą w 
poziomie i pionie do 
nauki chodzenia dla 14 
letniego chłopca 
chorego od urodzenia, 
zakup ciepłej odzieży 
dla dzieci po 
chemioterapii, pościeli, 
materacy, 
kołder,odzieży, baterii 
do aparatów 
słuchowych, 
opatrunków żelowych 
na rany pooperacyjne, 
odżywek, balsamów, 
płynów 
przeciwalergicznych, 
refinansowanie biletów 
PKP do/z klinik 
onkologicznych, klinik 
specjalistycznych dla 
dzieci

88.10.Z

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

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

Współpraca ze 
Schroniskiem dla 
Zwierząt trwa od wielu 
lat. Fundacja pomaga w 
leczeniu psów i kotów 
finansując badania 
lekarskie, różnego typu 
prześwietlenia, zabiegi 
ortopedyczne, zabiegi 
chirurgiczne. W 2017 
roku zakupiono dla 
Schroniska   - 3 szt 
klatek dla psów, 
transporter, platformę 
jezdną, meble 
drewniane do Domu 
Kota, czipy do 
identyfikacji, 
szczepionki, 
wyposażenie gabinetu 
weterynaryjnego; 
kleszcze, nożyczki, 
rozwieracze, pęsety, 
igłotrzymacz, 2 szt lamp 
bakteriobójczych, 
mikroskop, lodówka

94.99.Z

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

Zakup węgla dla 10 
rodzin biednych, 
dotkniętych chorobami 
i samotnych. Zakup 
żywności na Święta 
Bożego Narodzenia dla 
6 rodzin biednych, z 
chorymi dziećmi, ludzi 
w podeszłym wieku z 
chorobami rakowymi, z 
otwartymi niegojącymi 
się ranami. Zakup 
chleba dla dwóch 
rodzin, w tym rodzina 
mieszkająca na wsi z 
czwórką uczących się 
dzieci dojeżdżających 
do szkół własnym 
środkiem lokomocji, bo 
zlikwidowany został 
transport PKS, w 
drugiej rodzinie chory 
81 letni mąż/ojciec z 
rakiem prostaty leżący 
w domu. Zakup odzieży 
dla dwójki dzieci 
szkolnych, gdzie matka 
jest alkoholiczką, a 
czworo jej dzieci 
okresowo przebywa w 
domu dziecka.

88.99.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) 217,849.25 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 217,849.25 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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 200,531.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14,321.76 zł

0.00 zł

3,820.00 zł

2,500.00 zł

8,001.76 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,995.89 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)

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 200,531.60 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: 222,472.22 zł 200,531.60 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

222,472.22 zł 200,531.60 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 16,383.73 zł

2 2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych 110,327.09 zł

3 3. ekologia i ochrona  zwierząt 48,798.18 zł

4 4. działalność charytatywna 8,579.77 zł

1 działania na rzecz osób niepełnosprawnych 110,327.09 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt 48,798.18 zł
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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 -4,622.97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 0.00 zł 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)

1.0 osób

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

0.00 zł

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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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)

0.7 etatów
1.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8,098.55 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4,098.55 zł

4,098.55 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,000.00 zł

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

8,098.55 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8,098.55 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)

290.00 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)

0.00 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

290.00 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

0.00 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

Barbara Lewandowska 
Jerzy Lewandowski 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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