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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOŁECZNA FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat 
M.ST.WARSZAWA

Gmina 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
.onet.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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

PREZES FUNDACJI – WANDA JAKUBOWSKA
V-CE PREZES FUNDACJI – SYLWESTER MANOWSKI

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

PRZEWODNICZĄCA RADY – ALICJA SYMONIDES-ŁAWECKA
CZŁONEK RADY – TOMASZ SERGIEJ
CZŁONEK RADY – MACIEJ MILER
CZŁONEK RADY – MAŁGORZATA ZAKRZEWSKA
CZŁONEK RADY – MARIA LIPKA
CZŁONEK RADY – AGNIESZKA SZYPOWSKA

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. WSZECHSTRONNA POMOC DZIECIOM CHORYM 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 , A W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:
a) ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE POMOCY MEDYCZNEJ 
DLA DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ,
b) ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH I 
REKREACYJNYCH,
c) ORGANIZOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH I 
INNYCH FORM WYPOCZYNKU DLA DZIECI CHORYCH NA 
CUKRZYCĘ Z CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ,
d) SZERZENIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ,
e) PROPAGOWANIE WSZELKIMI MOŻLIWYMI ŚRODKAMI 
PROBLEMÓW DZIECI 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 CAŁY ZYSK PRZEZNACZONY 
BĘDZIE NA REALIZACJĘ CELU FUNDACJI,
j) UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ DZIECIOM CHORYM 
NA CUKRZYCĘ.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. ORGANIZACJA IMPREZY Z OKAZJI DNIA DZIECKA ( WYCIECZKA 
CAŁODZIENNA - REJS STATKIEM)
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI
REJS STATKIEM NA TRASIE WARSZAWA – SEROCK  
TERMIN: CZERWIEC 2011R. 
LICZBA UCZESTNIKÓW – 100

SPOSÓB REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
- NA PRZEŁOMIE KWIETNIA I MAJA INFORMOWALIŚMY RODZICÓW O 
PROJEKCIE ZORGANIZOWANIA WYCIECZKI.
PO ZAKUPIENIU BILETÓW NA STATEK ROZPROWADZALIŚMY JE 
POPRZEZ PORADNIE DIABETOLOGICZNE, SZPITALE ORAZ W SIEDZIBIE 
FUNDACJI. UKAZAŁA SIĘ TAKŻE INFORMACJA NA NASZEJ STRONIE 
INTERNETOWEJ. LISTĘ CHĘTNYCH ZAMKNIĘTO TYDZIEŃ PO 
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)  W ZAKRESIE PROWADZENIA CUKRZYCY
-WZMOCNIENIE POZYTYWNYCH CECH OSOBOWOŚCI W WARUNKACH 
STAŁEGO ZAGROŻENIA CHOROBĄ

B)PROGRAM –  TURYSTYCZNY, KULTURALNY, REKREACYJNY.
REKREACJA- KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE NA STATKU PODCZAS 
TRWANIA REJSU.
KULTURA- ZWIEDZANIE MIASTA SEROCK PODCZAS PRZERWY NA 
ODPOCZYNEK , WSPÓLNE ŚPIEWANIE PRZY GITARZE W CZASIE 
TRWANIA REJSU.

C)EFEKTY ZORGANIZOWANIA ZADANIA
-POPRAWA POZIOMU WYSZKOLENIA DZIECI I ICH OPIEKUNÓW W 
SAMODZIELNYM PROWADZENIU CUKRZYCY , PRZY ZWIĘKSZONEJ 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.
-LEPSZE WYRÓWNANIE CUKRZYCY U DZIECI ,NIEZMIERNIE WAŻNE W 
CELU ZAPOBIEGANIA PRZYSZŁYM POWIKŁANIOM. 
-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)
 
2. ORGANIZACJA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
STOŁECZNA FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ W ROKU 2011  
ZORGANIZOWAŁA TRZY TURNUSY REHABILITACYJNE, W 
NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

wypoczynek dzieci i młodzieży
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A.   TURNUS REHABILITACYJNY DLA MATKI Z DZIECKIEM W STEGNIE GD.
-OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „FALA”  08.07-22.07.2011R.
-ILOŚĆ UCZESTNIKÓW  68
DOTACJA :  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
FUNDACJA „AGORA” ,ŚRODKI WŁASNE ORAZ WPŁATY INDYWIDUALNE 
OD UCZESTNIKÓW.

B.  TURNUS REHABILITACYJNY DLA MATKI Z DZIECKIEM W BRENNEJ.  
     -OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „HAWANA ” 30.07- 13.08. 2011R. 
-ILOŚĆ UCZESTNIKÓW  60
DOTACJA :  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
FUNDACJA „AGORA” ,ŚRODKI WŁASNE ORAZ WPŁATY INDYWIDUALNE 
OD UCZESTNIKÓW.

C.    TURNUS REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ( KOLONIA) W 
STEGNIE GD. 
-OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W NOWEJ KALETCE 29.07-13.08.2011R. 
-ILOŚĆ UCZESTNIKÓW 96
DOTACJA :  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
      FUNDACJA „AGORA” ,ŚRODKI WŁASNE ORAZ WPŁATY 
INDYWIDUALNE OD UCZESTNIKÓW.

3. ORGANIZACJA IMPREZY CHOINKOWEJ. GRUDZIEŃ 2011
A. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI
- GWIAZDKA-DOM KULTURY „ŚWIT”, WARSZAWA , UL. WYSOCKIEGO 11, 
B. LICZBA UCZESTNIKÓW OKOŁO 500 
- DZIECI Z CUKRZYCĄ WRAZ Z RODZINAMI  ORAZ DZIECI 
ZAPRZYJAŹNIONYCH Z FUNDACJĄ STOWARZYSZEŃ 
( OTWARTE DRZWI ,FUNDACJA DZIECIOM, DOSIR PRAGA-PÓLNOC,)

-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.
STAŁO SIĘ JUŻ TRADYCJĄ ,ŻE NA NASZYCH IMPREZACH OPRÓCZ 
ZABAWY REALIZUJEMY BARDZO SZEROKI PROGRAM ROZRYWKOWO-
REKREACYJNY. OD STRONY KULTURALNEJ  BAWILI  NAS ARTYŚCI 
CYRKOWI , ILUZJONIŚCI ORAZ ZESPÓŁ MUZYCZNY .
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.

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

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 4



1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

600

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH; 
PROPAGOWANIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ, ORGANIOWANIE 
POMOCY I DYSTRYBUCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO; 
INICJOWANIEAKCJI CHARYTATYWNYCH I UDZIELANIE 
POMOCY PODOPIECZNYM

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 92.62.Z

91.33.Z

85.32.C

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

ORGANIZACJA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH DLA 
DZIECI Z CUKRZYCĄ

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

91.33.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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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) 358,230.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 265,565.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 2,960.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 42,897.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 78,171.00 zł

w tym:

0.00 zł

78,171.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46,808.00 zł

0.00 zł

2,847.00 zł

43,961.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z funduszy celowych

w tym:

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -5,771.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 21,723.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 336,956.00 zł 21,723.00 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

14,323.00 zł 14,323.00 zł

271,336.00 zł 7,400.00 zł

0.00 zł

1 Dzień Dziecka 3,000.00 zł

2 Turniej piłkarski 741.00 zł

3 Impreza Choinkowa 10,582.00 zł

4 Dofinansowanie turnusów 7,400.00 zł

1 Dzień Dziecka 3,000.00 zł

2 Turniej piłkarski 741.00 zł

3 Impreza Choinkowa 10,582.00 zł

4 Dofinansowanie turnusów 7,400.00 zł
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w tym :

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

39,417.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

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

0.0 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

800.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

20.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

6.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

2.00 osób

e) inne osoby 12.00 osób
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3.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 3.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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