
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina ZŁOTÓW

Powiat ZŁOTOWSKI

Ulica ZA DWORCEM Nr domu 1D Nr lokalu 

Miejscowość ZŁOTÓW Kod pocztowy 77-400 Poczta ZŁOTÓW Nr telefonu 0672650019

Nr faksu E-mail 
fundacja@fundacjawlaczsie.p
l

Strona www www.fundacjawlaczsie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30218033300000 6. Numer KRS 0000429316

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

Teresa Grzebita Prezes TAK

Lucyna Trojanowska Członek Zarządu TAK

Rafał Klóska Członek Zarządu TAK

Anna Kaszewska Członek Zarządu TAK

Halina Czejewska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA WŁĄCZ SIĘ

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami fundacji są: 
1) Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i 
dorosłych, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i 
prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 
charytatywnym.
2) Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej.
3) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania i szerzenia 
oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, w tym 
wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, a także osób nie mogących 
realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków 
finansowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
 
1)Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i dorosłych szczególnie 
zagrożonych utratą zdrowia lub życia oraz znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej. 
2)Organizowanie akcji pomocy również z udziałem innych podmiotów.
3)Organizowanie, wspieranie i finansowanie różnych form imprez 
kulturalnych, charytatywnych, artystycznych oraz rekreacyjno-sportowych 
na rzecz realizacji celów Fundacji. 
4)Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub 
życia, jak również domów dziecka  i innych placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
zdrowia, edukacji, opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży.
5)Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych mających na 
celu m.in. dofinansowanie kosztów pobytów na turnusach 
rehabilitacyjnych oraz organizowanie sprzętu niezbędnego do rehabilitacji 
domowej.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wojciech Frąckiewicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jakub Ruciński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Monika Wnuk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Katarzyna Datkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewa Łagódka - Fifielska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Rok 2015 jest czwartym rokiem działalności fundacji, w którym przede wszystkim skupiono się na 
podążaniu wyznaczonymi kierunkami aktywności i rozwijaniu dotychczasowej działalności. 

Zrealizowano kilka projektów takich jak:

• Nawiązanie ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa zastępczego z Lipki mającej pod 
swoją pieczą ponad 50 Rodzin Zastępczych. W roku 2015 wsparliśmy tą jednostkę darowiznami 
rzeczowymi w postaci dużego i drobnego sprzętu AGD i RTV.

• W 2015 roku Fundacja kontynuowała projekt na stronie internetowej Fundacji zbiórek publicznych 
dla swoich podopiecznych umożliwiających wpłaty bezpośrednie online.  Zostały uaktywnione zbiórki 
dla 6 podopiecznych i cieszą się do tej pory sporą aktywnością wpłacających.

• Jedną z kilku inicjatyw promujących aktywny tryb życia był zorganizowany przez Fundację coroczny 
Dzień Dziecka dla podopiecznych z lokalnych Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych. Z tej okazji w maju 
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2015 roku Fundacja zorganizowała wyjazd do Parku Zoologiczne w Poznaniu na Malcie. Wyjazd miał na 
celu integrację dzieci z wolontariuszami, którzy aktywnie pomagali podopiecznym w zmaganiach z 
wyzwaniami fizycznymi jakie zorganizowano im w tym dniu. Wolontariusze Fundacji przykładali 
szczególną wagę do wspierania u podopiecznych zachowań odpowiedzialnych i racjonalnych 
szczególnie w sytuacjach wymagających logicznego myślenia i rzetelnej obserwacji. 

• Fundacja Włącz Się nawiązała ścisłą współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „ZABAJKA2”, gdzie na 
zasadzie współpracy organizowała i współfinansowała dla podopiecznych możliwość brania udziału w 
turnusach rehabilitacyjnych. Ośrodek   otrzymywał od Fundacji wsparcie rzeczowe w postaci drobnego 
sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenie w postaci kanap i wiele innych przedmiotów  używanych przez 
pensjonariuszy Ośrodka. 

• W maju 2015 roku odbył się doroczny festyn parafialny w Radawnicy. Fundacja Włącz przekazała 
nagrody dla uczestników wydarzenia w postaci drobnego sprzętu AGD i RTV

• W sierpniu 2015 odbył się doroczny festyn parafialny w Świętej.  Fundacja Włącz się postanowiła 
kontynuować  akcję wspierania lokalnego festynu przekazując nagrody dla uczestników konkursów, w 
szczególności dla najmłodszych.

• Fundacja Włącz Się przygotowała ponad 100 paczek świątecznych, które powędrowały podczas 
uroczystej Wigilii do Wychowanków Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” z Jastrowia. W tym roku  
wszyscy wychowankowie lokalnych Domów Dziecka z Jastrowia, Okonka oraz Zakrzewa w ramach 
fundacyjnej akcji świątecznej otrzymali paczki z upominkami i słodyczami.   

• W grudniu 2015 roku wsparliśmy również Stowarzyszenie „OTWARTY DOM” działającym w zakresie 
pomocy polskim dzieciom na Wschodzie, w tym wypadku na Litwie. Przekazaliśmy na ten cel drobny 
sprzęt AGD w postaci tuzina żelazek i czajników. 

•  Fundacja przekazała również podarki ubogim rodzinom w ramach włączenia się w akcję „Szlachetna 
Paczka”. Wsparcie otrzymało 9 rodzin organizując kompleksowe paczki zawierające żywność, ubrania, 
art. szkolne, sprzęt AGD i RTV.

•  Zorganizowaliśmy w roku 2015 kilka konkursów Plastycznych dla dzieci pracowników firmy TERG S.A. 
mających na celu propagowanie i wyrabianie w dzieciach odpowiedzialności społecznej, życia i 
pomagania osobom niepełnosprawnym.

• Zorganizowaliśmy grudniową akcję ogólnopolską dla osób samotnie wychowujących dzieci lub dla 
rodziców rodzin wielodzietnych przekazując im ponad 140 worków Świętego Mikołaja rozesłanych do 
ponad 809 miast w Polsce. Osoby te otrzymały od nas paczki ze słodyczami oraz sprzętem drobnym 
AGD w postaci Multicookerów przy współpracy  i uprzejmości firmy Philips. 

• Rok 2015 zakończył się dla Fundacji Włącz Się oraz firmy TERG S.A. zorganizowaniem drugiej wspólnej 
akcji charytatywnej. Firma TERG S.A. zaprosiła swoich obecnych partnerów biznesowych do zmiany 
dotychczasowej, bardzo milej tradycji organizowania i przekazywania prezentów bożonarodzeniowych 
na równie miły, a z pewnością bardzo szczytny cel zorganizowania akcji charytatywnej na rzecz 
potrzebujących, Dzieci z Domów Dziecka. Planowany budżet, który miał zostać przekazany na 
świąteczne upominki dla partnerów, firmy TERG S.A. i Electro.pl został przekazany do lokalnych Domów 
Dziecka za pośrednictwem Fundacji Włącz Się. Domy Dziecka, które zostały obdarowane to: Rodzinny 
Dom Dziecka „Promyk” z Zakrzewa, Rodzinny Dom Dziecka „Szczęśliwa Trzynastka” z Okonka, Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza z Jastrowia. W akcję Fundacji włączyły się takie firmy jak:  Świat Telefonów 
z Warszawy, Eltra Audiox z Bydgoszcz, Wiking Serwis Sp. z o.o. , Gorenje Polska Sp. z o.o. z Ostrowa 
Mazowieckiego, Andrzej Wiliński Krzysztof Wasilewski Kancelaria Brokerska z Piły, Marcinkowski Broker 
Sp. z o.o. z Poznania, Hama Polska Sp. z o.o., Mesmed z Warszawy, LED-POL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. z Bielsko-Białej,
Dzięki szczodrości naszych Darczyńców oraz hojności firmy TERG S.A podopieczni Fundacji otrzymali 
m.in. pralki, lodówki, żelazka, radia, miksery, a także artykuły szkolne, artykuły spożywcze i chemiczne, 
żarówki, gry planszowe, gry komputerowe, zabawki i wiele innych.

• Wydano również kolejną edycję kalendarza Fundacji Włącz Się na 2015 rok. Kalendarz  zilustrowały 
dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym „Pomagamy, bo lubimy i kochamy”. Dochód ze 
sprzedaży kalendarza przeznaczono na cele statutowe 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)

150

2

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

• W listopadzie 2015 roku Fundacja uzyskała statut OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) pozwalający 
na uruchomienie procesu gromadzenia środków poprzez rozliczenia podatkowe – przekazanie 1% w  
rozliczeniu skarbowym na podstawie wpisu numeru KRS

• Poza tym w 2015 roku, Zarząd Fundacji wydał 56 decyzji przyznających pomoc finansową w 
indywidualnych przypadkach na łączną kwotę ponad 175 647  zł.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

1)Pomoc finansową i 
rzeczową dla dzieci i 
dorosłych szczególnie 
zagrożonych utratą 
zdrowia lub życia oraz 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej. 
2)Organizowanie akcji 
pomocy również z 
udziałem innych 
podmiotów.
3)Organizowanie, 
wspieranie i 
finansowanie różnych 
form imprez 
kulturalnych, 
charytatywnych, 
artystycznych oraz 
rekreacyjno-
sportowych na rzecz 
realizacji celów 
Fundacji. 
4)Wspieranie 
organizacyjne, 
rzeczowe i finansowe 
zakładów opieki 
zdrowotnej 
prowadzących 
działalność w zakresie 
ratowania zdrowia lub 
życia, jak również 
domów dziecka  i 
innych placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych oraz 
podmiotów 
prowadzących 
działalność w zakresie 
zdrowia, edukacji, 
opieki oraz wychowania 
dzieci i młodzieży.
5)Podejmowanie 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
mających na celu m.in. 
dofinansowanie 
kosztów pobytów na 
turnusach 
rehabilitacyjnych oraz 
organizowanie sprzętu 
niezbędnego do 
rehabilitacji domowej.

88.99.Z
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działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

W grudniu 2015 roku 
wsparliśmy również 
Stowarzyszenie 
„OTWARTY DOM” 
działającym w zakresie 
pomocy polskim 
dzieciom na Wschodzie, 
w tym wypadku na 
Litwie. Przekazaliśmy 
na ten cel drobny 
sprzęt AGD. 
Przedsięwzięcie stało 
się cykliczną tradycją. 
Wpieramy nie tylko 
naszych podopiecznych 
ale również inne 
Stowarzyszenia w tym 
nawet te poza krajem

Fundacja przekazała 
również podarki 
ubogim rodzinom w 
ramach włączenia się w 
akcję „Szlachetna 
Paczka”. Wsparcie 
otrzymało 9 rodzin 
organizując 
kompleksowe paczki 
zawierające żywność, 
ubrania, art. szkolne, 
sprzęt AGD i RTV.

88.99.Z
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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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

Jedną z kilku inicjatyw 
promujących aktywny 
tryb życia było 
zorganizowanie przez 
Fundację corocznego 
Dnia Dziecka dla 
podopiecznych z 
lokalnych Domów 
Dziecka i Rodzin 
Zastępczych. Z tej okazji 
w maju 2015 roku 
Fundacja zorganizowała 
wyjazd do Parku 
Zoologiczne w Poznaniu 
na Malcie. Wyjazd miał 
na celu integrację dzieci 
z wolontariuszami, 
którzy aktywnie 
pomagali 
podopiecznym w 
zmaganiach z 
wyzwaniami fizycznymi 
jakie zorganizowano im 
w tym dniu. 
Wolontariusze Fundacji 
przykładali szczególną 
wagę do wspierania u 
podopiecznych 
zachowań 
odpowiedzialnych i 
racjonalnych 
szczególnie w 
sytuacjach 
wymagających 
logicznego myślenia i 
rzetelnej obserwacji.

93.29.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) 358,089.57 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 9.57 zł

e) Pozostałe przychody 358,080.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 358,080.00 zł

0.00 zł

90,079.34 zł

0.00 zł

268,000.66 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

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: 0.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 9.57 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 0.00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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: 333,533.11 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

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

333,533.11 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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 24,556.46 zł

z podatku od towarów i usług

24,556.46 zł

0.00 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

10.00 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)

22.00 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

7.00 osób

15.00 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

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

43.00 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

8.00 osób

35.00 osób

52.00 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

10.00 osób

42.00 osób

Druk: MPiPS 11



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

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)

0.00 zł

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)

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

0.00 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

Lucyna Trojanowska 01-07-2016 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

2016-07-06
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