
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 2017-06-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST.WARSZAWA

Powiat M.ST.WARSZAWA

Ulica SZPITALNA Nr domu 5 Nr lokalu 16

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-031 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-827-99-92

Nr faksu 22-827-99-92 E-mail 
fundacja.cukrzyca@poczta.o
net.pl

Strona www www.fundacja-cukrzyca.waw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-12-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01029462000000 6. Numer KRS 0000163346

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

Dagmara Staniszewska Prezes TAK

Sylwester Manowski Zastępca Prezesa 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

Aleksandra Subocz CZłonek Rady TAK

Marta Ośmiańska Członek Rady TAK

Agnieszka Szypowska Członek Rady TAK

Maria Lipka Członek Rady TAK

Barbara Prasowska Członek Rady TAK

Małgorzata Zakrzewska Przewodnicząca Rady TAK

FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc osobom (w szczególności 
dzieciom i młodzieży) oraz rodzinom osób chorych na cukrzycę.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swój cel wszelkimi możliwymi sposobami, w 
szczególności poprzez:
a) organizowanie i finansowanie pomocy medycznej dla osób chorych na 
cukrzycę,
b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku 
dla osób i rodzin osób chorych na cukrzycę z częściową odpłatnością,
d) szerzenie oświaty zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia,
e) propagowanie wszelkimi możliwymi środkami problemów osób chorych 
na cukrzycę,
f) dystrybucję sprzętu medycznego pomocnego przy leczeniu cukrzycy,
g) współdziałanie z innymi osobami (fizycznymi i prawnymi) 
prowadzącymi działalność zbieżną z celem Fundacji,
h) inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych 
przedsięwzięć mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz 
Fundacji,
i)  prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, z której zysk 
przeznaczony będzie na realizację celu Fundacji,
j)  pozyskiwanie środków ze źródeł publicznych i prywatnych, krajowych i 
zagranicznych w celu realizacji działań statutowych,
k)  udzielenie pomocy materialnej osobom chorym na cukrzycę,
l) prowadzenie edukacji diabetologicznej we wszystkich możliwych 
formach z wykorzystaniem dostępnych kanałów dystrybucji: mediów 
(telewizja, radio, prasa, etc.) i multimediów (internetu, mediów 
społecznościowych, stron www, etc.), publikacji i wydawnictw, 
bezpośrednich spotkań (konsultacji, szkoleń, konferencji, etc.), organizacji 
imprez i wydarzeń tematycznych, etc.
ł) organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym z udziałem osób 
chorych na cukrzycę i osób zdrowych,
m) organizowanie i finansowanie wsparcia w zakresie: zdrowego stylu 
życia, zdrowia psychicznego, dietetyki i edukacji cukrzycowej,
n) zakładanie, finansowanie, prowadzenie lub współprowadzenie 
placówek opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych, w tym 
przedszkoli i szkół o charakterze integracyjnym, przyjaznych dzieciom i 
młodzieży chorym na cukrzycę,
o) działalność na rzecz organizacji pozarządowych działających w 
obszarach zgodnych z celami działań Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Zgodnie ze Statutem dla realizacji celów Fundacja inicjuje i prowadzi działalność w zakresie 
wypoczynku, rekreacji i sportu oraz innych form rehabilitacji , a także edukacji osób niepełnosprawnych 
, prowadzi inne działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
W nawiązaniu do powyższego główne działania Fundacji w 2016 roku:
I. Organizacja imprezy z okazji dnia dziecka ( spływ kajakowy  rzeką Wkrą)  
Miejsce i termin realizacji  
Termin: 04.06.2016 r
Rzeka Wkra  koło Pomiechówka
Liczba uczestników – około 100
Sposób rekrutacji uczestników  
- na przełomie kwietnia i maja informowaliśmy rodziców o projekcie zorganizowania wycieczki.  
Ukazała się także informacja na naszej stronie internetowej. Listę chętnych zamknięto tydzień po 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

ogłoszeniu zapisów.    
Szczegółowy opis zrealizowanego projektu.  
a) Celem zadania było:  
-poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników  
-czynny wypoczynek  (obserwacja medyczna w warunkach zwiększonej aktywności fizycznej, podczas 
zajęć rekreacyjnych)  
-nawiązywanie wzajemnych kontaktów i wymiana doświadczeń (dotyczy także opiekunów)    
-wzmocnienie pozytywnych cech osobowości w warunkach stałego zagrożenia chorobą    
b)Program –  turystyczny, kulturalny, rekreacyjny.  
Rekreacja - konkursy sprawnościowe  
Kultura -
Poczęstunek- wspólny obiad
  Efekty zorganizowania zadania
-poprawa poziomu wyszkolenia dzieci i ich opiekunów w samodzielnym prowadzeniu cukrzycy, 
zarówno w warunkach domowych, jak i nietypowych-przy zwiększonej aktywności fizycznej
-lepsze wyrównanie cukrzycy u dzieci ,niezmiernie ważne w celu zapobiegania przyszłym powikłaniom 
(układ krążenia,nerki,wzrok),
-poprawa zdrowotności i sprawności fizycznej poprzez fachowo prowadzone zajęcia rekreacyjne.
-wzmocnienie psychiki ,akceptacja choroby,
-uświadomienie zagrożeń wynikających z choroby,
-integracja z dziećmi zdrowymi (nie jestem inny)

II. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych
Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą w roku 2016  zorganizowała trzy turnusy rehabilitacyjne, w 
następujących terminach:    

a.   Turnus rehabilitacyjny dla matki z dzieckiem w Stegnie
-Ośrodek wypoczynkowy „FALA”  26.06-10.07.2016r.  
-ilość uczestników  74
dotacja :  PFRON, środki własne oraz wpłaty indywidualne od uczestników.    
b.  Turnus rehabilitacyjny dla matki z dzieckiem w Lądku Zdroju.         
-Ośrodek wypoczynkowy „GEOVITA”
07.08- 21.08. 2016r.   
-ilość uczestników  67
dotacja : PFRON, środki własne oraz wpłaty indywidualne od uczestników.   
 c.  Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży (kolonia) w Łopusznej.   
-ośrodek wypoczynkowy  „Natanael” 01.08-15.08.2015r.   
-ilość uczestników 97
dotacja :  PFRON, środki własne oraz wpłaty indywidualne od uczestników.  
  
III. Współudział w Światowym Dniu Cukrzycy
12.11.2016 - Akcja przeprowadzenia badań poziomu cukru we krwi wśród warszawiaków
podczas bezpłatnego przejazdu tramwajem na Trasie Pl.Narutowicza-Ratuszowa w Warszawie. „SŁODKI 
TRAMWAJ”
Podczas przejazdu  skontrolowano poziom cukru we krwi u około 130 pasażerów. U jednego z nich 
stwierdzono podwyższony poziom i sugerowano wizytę u lekarza.
Wszystkich pasażerów częstowaliśmy owocami i warzywami(marchew) promując zdrowe żywienie.
13.11.2016 -Akcja przeprowadzenia badań poziomu cukru we krwi w Marketach Auchan w Łomiankach 
i Piasecznie

IV. Organizacja corocznej imprezy choinkowej. grudzień 2016
 
a. Miejsce i termin realizacji  
- gwiazdka-dom kultury „Świt”, Warszawa , ul. Wysockiego 11,   
b. Liczba uczestników około 400   
- dzieci z cukrzycą wraz z rodzinami, dzieci zaprzyjaźnionych  Fundacji i Stowarzyszeń oraz   DOSiR 
Praga-Północ)      
- Impreza gwiazdkowa jest cykliczna i większość dzieci z niecierpliwością czeka na zaproszenia, które 
wydawane były od połowy listopada w poradniach diabetologicznych szpitali warszawskich i w siedzibie 
Fundacji.  
d. Szczegółowy opis zrealizowanego zadania:
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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)

1500

70

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stało się już tradycją ,że na naszych imprezach oprócz zabawy realizujemy bardzo szeroki program 
rozrywkowo-rekreacyjny. Od strony kulturalnej  bawili  nas iluzjoniści , młodzi aktorzy z Domu Kultury 
ŚWIT  oraz Chór  z przepięknymi kolędami. . Dzieciom dużą radość sprawiało uczestnictwo w licznych 
konkurencjach sprawnościowych i z wiedzy ogólnej prowadzonych przez występujących artystów  
odwaga i uczestnictwo było nagradzane upominkami. Współzawodnictwo w konkursach i wspólna 
zabawa  z innymi uczestnikami, sprzyjało zawieraniu wielu przyjaźni, co pozwalało naszym 
podopiecznym nie czuć się z racji swej choroby gorszymi. Rozdanie paczek świątecznych na zakończenie
(tylko dzieci i młodzież) było bardzo miłą niespodzianką .
Formy i metody pracy sprzyjające realizacji zadania
Stołeczna Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą jest od wielu lat organizatorem bezpiecznego wypoczynku i 
imprez okolicznościowych, zawodów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z cukrzycą 
insulinozależną. Wypróbowana kadra medyczna  i pedagogiczna sprzyja tym działaniom.
Formy realizacji są powielane od lat. Tworzenie klimatu integracji i poczucia bezpieczeństwa 
przypomina dzieciom , że ze swoją chorobą nie są  pozostawione same sobie. Dziękujemy WCPR za 
pomoc w realizacji zadania.

V. Całoroczna działalność Fundacji.
- Rozprowadzanie czasopism poświęconych cukrzycy oraz wywieszanie informacji bieżących w 
poradniach diabetologicznych.
- Dyżury w siedzibie Fundacji trzy razy w tygodniu w ciągu całego roku.
- Organizacja zebrań dla rodziców dzieci z cukrzycą( szkolenia, informacje o nowościach w leczeniu 
cukrzycy, bieżące informacje dotyczące działalności Fundacji w najbliższym okresie.

VI. Działalność dodatkowa.
- prowadzenie szkoleń dla nauczycieli pielęgniarek  w  przedszkolach,szkołach podstawowych i 
gimnazjach. (około  70)
- prowadzenie subkont dla dzieci z cukrzycą.
-Prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży z cukrzycą w wynajętej hali sportowej i na basenie od 
miesiąca października  do końca roku z możliwością przedłużenia na następny kwartał (podpisana 
współpraca z Dzielnicowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Warszawa- Praga Północ).Ilość uczestników 
około 30, czas zajęć 2  godziny w każdą niedzielę.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja Fundacja realizuje swój 92.62.Z
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zdrowia cel wszelkimi 
możliwymi sposobami, 
w szczególności 
poprzez:
a) organizowanie i 
finansowanie pomocy 
medycznej dla osób 
chorych na cukrzycę,
b) organizowanie 
imprez sportowych i 
rekreacyjnych,
c) organizowanie 
turnusów 
rehabilitacyjnych i 
innych form 
wypoczynku dla osób i 
rodzin osób chorych na 
cukrzycę
d) szerzenie oświaty 
zdrowotnej, 
propagowanie 
zdrowego stylu życia,
e) propagowanie 
wszelkimi możliwymi 
środkami problemów 
osób chorych na 
cukrzycę,
f) dystrybucję sprzętu 
medycznego 
pomocnego przy 
leczeniu cukrzycy,
g) współdziałanie z 
innymi osobami 
(fizycznymi i prawnymi) 
prowadzącymi 
działalność zbieżną z 
celem Fundacji,
h) inicjowanie i 
organizowanie akcji 
charytatywnych i 
innych przedsięwzięć 
mających na celu 
uzyskanie środków 
finansowych na rzecz 
Fundacji,
i)  prowadzenie 
wszelkiej działalności 
gospodarczej, z której 
zysk przeznaczony 
będzie na realizację 
celu Fundacji,
j)  pozyskiwanie 
środków ze źródeł 
publicznych i 
prywatnych, krajowych 
i zagranicznych w celu 
realizacji działań 
statutowych,
k)  udzielenie pomocy 
materialnej osobom 
chorym na cukrzycę,
l) prowadzenie edukacji 

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

Druk: MPiPS 5
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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. 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Fundacja realizuje swój 
cel wszelkimi 
możliwymi sposobami, 
w szczególności 
poprzez organizowanie 
turnusów 
rehabilitacyjnych i 
innych form 
wypoczynku dla osób i 
rodzin osób chorych na 
cukrzycę z częściową 
odpłatnością (letnie i 
zimowe turnusy dla 
rodzin i indywidualne 
turnusy dla dzieci i 
młodzieży, obozy 
sportowe) w roku 2016 
zorganizowaliśmy 3 
turnusy rehabilitacyjne 
dla 218 uczestników i 
zimowisko - obóz 
narciarski dla 35 osób; 
poradnictwo 
indywidualne: 
psychologiczne, prawne 
i dietetyczne - 
częściowo odpłatne.

91.33.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

diabetologicznej we 
wszystkich możliwych 
formach z 
wykorzystaniem 
dostępnych kanałów 
dystrybucji: mediów 
(telewizja, radio, prasa, 
etc.) i multimediów 
(internetu, mediów 
społecznościowych, 
stron www, etc.), 
publikacji i wydawnictw
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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) 1,012,123.00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 405,121.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 771.00 zł

e) Pozostałe przychody 606,231.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

405,121.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 597,746.00 zł

0.00 zł

750.00 zł

596,996.00 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

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)

5.2. 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 405,121.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 9,256.00 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -48,151.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 52,247.00 zł

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

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 0.00 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: 1,077,621.00 zł 0.00 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

48,151.00 zł 0.00 zł

352,874.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

95,100.00 zł

581,496.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

0.00 zł

634.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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

20.0 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

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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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)

32.00 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

32.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

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

61,336.15 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 61,336.15 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

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)

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

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 w 
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
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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)

4,050.00 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

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

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)

5,111.35 zł

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

1,800.00 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)

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

10,077.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

Dagmara Staniszewska
Sylwester Manowski 

02.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki 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

2017-06-07
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