
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina RYMAŃ

Powiat KOŁOBRZESKI

Ulica Nr domu 44 Nr lokalu 

Miejscowość GORAWINO Kod pocztowy 78-124 Poczta GORAWINO Nr telefonu 94-358-60-66

Nr faksu 94-358-60-66 E-mail gorawino@poczta.fm Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 33108253300000 6. Numer KRS 0000018209

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

Grażyna Pakos Prezes Zarządu TAK

Mieczysław Sandorski Wiceprezes TAK

Monika Blutka Sekretarz TAK

Katarzyna Klimek Członek TAK

Anna Surkont Członek 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

Krystyna Derdziak Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Halina Petejko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Paciorkowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU WSI GORAWINO

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przedszkoli, 
szkolnictwa podstawowego i innej.
2. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego wsi Gorawino w gminie Rymań
3. Wspieranie demokracji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w 
lokalnej społeczności
4. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności mającej 
szczególnie trudna sytuację życiową i materialną. 
5. Popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego 
w Gorawinie
2. Prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, kursów edukacyjnych, sportowych, 
turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
3. Promocja i organizacja wolontariatu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.Prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej w Gorawinie o strukturze organizacyjnej I-III,  do której 
obecnie uczęszcza 12 uczniów w klasach : II (6 uczniów) i III (6 uczniów),  której celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich.  Poprzez mało liczebne klasy zapewnia 
indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia. SSP jest szkołą publiczną 
realizującą zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie  w 
zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności.  Stowarzyszenie jako organ prowadzący zatrudnia wykwalifikowaną kadrę: 
dwie nauczycielki wychowania wczesnoszkolnego. Koszty utrzymania Szkoły pokrywane są z dotacji 
oświatowej przekazywanej przez gminę oraz darowizn.

2.Prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Gorawinie do którego uczęszcza 21 wychowanków w wieku 3-
5 lat. Celem Punktu Przedszkolnego jest propagowanie edukacji przedszkolnej i przygotowanie 
pięciolatków do obowiązków szkolnych w I klasie. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone 
w Ustawie o systemie oświaty. Wspomaga rozwój i edukację dzieci, pełniąc funkcję opiekuńczą, 
wychowawczą oraz dydaktyczną zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki  w 
bezpiecznych, przyjaznych o dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych warunkach. Stowarzyszenie 
zapewnia bezpłatne nauczanie w czasie 5 godzin dziennie przez nauczyciela realizującego podstawę 
programową wychowania przedszkolnego, które finansowane jest  z dotacji  przekazywanej przez 
gminę.

3.Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn.: "Aktywność 
rozwija" realizowanego przez Gminę Rymań  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie 
zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć przyrodniczych, zajęć korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy 
w praktyce, zajęć z zakresu czytania, pisania i rozumowania z zastosowaniem metod i technik 
aktywizujących. Zajęcia prowadzono w małych grupach uczniów z zachowaniem indywidualizacji 
podejścia do uczniów, w formie kół zainteresowań, zespołów wyrównawczych, które miały za cel: 
wyrównanie i przyswojenie wiedzy dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, rozwijanie 
zainteresowań, pogłębianie wiedzy w danej dziedzinie dla uczniów uzdolnionych, likwidację problemów 
utrudniających przyswajanie wiedzy i funkcjonowanie uczniów w społeczności szkolnej.

4. Imprezy i festyny dla dzieci i dorosłych organizowane przy współpracy Rady Sołeckiej, Kołem 
Gospodyń Wiejskich, OSP i Klubem Sportowym "Grot" Prowadzenie w społeczności lokalnej na rzecz 
mieszkańców imprez o charakterze cyklicznym: Bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień 
Dziecka, dożynki ingerujące środowisko, zakładające spontaniczny udział uczestników ,których celem 
jest propagowanie kulturalnej rozrywki. Festyny sportowe rozgrywane na świeżym powietrzu 
propagują zdrowy styl życia, rekreację i zabawy ruchowe zamiast siedzenie w domu przed telewizorem, 
czy przy komputerze.
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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)

175

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
Społecznej Szkoły 
Podstawowej do której 
uczęszczało 12 uczniów 
w klasach II i III. SSP jest 
szkołą publiczną 
realizującą cele i 
zadania wynikające z 
ustawy o systemie 
oświaty. Nauka w 
szkole jest bezpłatna i 
ogólnie dostępna, a 
koszty utrzymania 
pokrywane są z dotacji 
oświatowej 
przekazywanej przez 
gminę oraz darowizn. 
Stowarzyszenie jako 
organ prowadzący 
zatrudnia 
wykwalifikowaną 
kadrę: dwie 
nauczycielki 
wychowania 
wczesnoszkolnego. 
Stowarzyszenie 
prowadzi także 
publiczny Punkt 
Przedszkolny w 
Gorawinie, którego 
celem jest wychowanie 
i kształcenie dzieci w 
wieku 3-5 lat oraz 
przygotowanie 
pięciolatków do 
obowiązków szkolnych 
w I klasie.

80.10.C
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działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

Aktywna współpraca z 
Radą Sołecką, 
Ochotniczą Strażą 
Pożarną, Kołem 
Gospodyń Wiejskich i 
Klubem Sportowym 
"Grot" przy organizacji 
imprez kulturalno - 
oświatowych: bal 
karnawałowy dla dzieci, 
Dzień Kobiet, Dzień 
Dziecka, dożynki, Finał 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i 
festyny sportowe, 
dożynki ingerujące 
środowisko, 
zakładające 
spontaniczny udział 
uczestników ,których 
celem jest 
propagowanie 
kulturalnej rozrywki. 
Festyny sportowe 
rozgrywane na świeżym 
powietrzu propagują 
zdrowy styl życia, 
rekreację i zabawy 
ruchowe zamiast 
siedzenie w domu 
przed telewizorem, czy 
przy komputerze.

84.12.Z

Druk: MPiPS 5



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)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie zajęć 
edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży w ramach 
realizacji projektu pn.: 
"Aktywność rozwija" 
realizowanego przez 
Gminę Rymań  w 
ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w formie zajęć 
pozalekcyjnych, w tym 
zajęć przyrodniczych, 
zajęć korzystania z 
informacji i 
wykorzystania wiedzy w 
praktyce, zajęć z 
zakresu czytania, 
pisania i rozumowania z 
zastosowaniem metod i 
technik aktywizujących. 
Zajęcia prowadzono w 
małych grupach 
uczniów z 
zachowaniem 
indywidualizacji 
podejścia do uczniów, 
w formie kół 
zainteresowań, 
zespołów 
wyrównawczych, które 
miały za cel: 
wyrównanie i 
przyswojenie wiedzy 
dla uczniów 
osiągających słabe 
wyniki w nauce, 
rozwijanie 
zainteresowań, 
pogłębianie wiedzy w 
danej dziedzinie dla 
uczniów uzdolnionych, 
likwidację problemów 
utrudniających 
przyswajanie wiedzy i 
funkcjonowanie 
uczniów w społeczności 
szkolnej.

80.10.B
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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) 180,690.68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,539.24 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 177,151.44 zł

18,563.64 zł

98,331.79 zł

60,256.01 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,747.67 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

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

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 1,791.57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 177,151.44 zł

Druk: MPiPS 7
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400.00 zł

1,347.67 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -184,388.91 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 1,791.57 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: 187,928.72 zł 1,791.54 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

187,928.15 zł 1,791.54 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.57 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczono na pokrycie 
kosztów energii elektrycznej zużytej w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Punktu 
Przedszkolnego w Gorawinie, które wzrosły po termomodernizacji budynku i zmianie ogrzewania 
tradycyjnego na ekologiczne:pompy ciepła i baterie słoneczne.

1,791.57 zł

1 podatnicy nie wskazywali celu szczegółowego. 1,791.57 zł

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

0.00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

3.0 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)

3.0 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

22.00 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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 133,771.31 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

104,187.63 zł

104,187.63 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 29,583.68 zł

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

133,771.31 zł

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

1.00 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

1.00 osób

1.00 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

1.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 133,771.31 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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)

11,147.61 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

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

5,959.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 11



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)

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)

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

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

organizacji

Grażyna Pakos - Prezes Zarządu 
Mieczysław Sandorski - 
Wiceprezes Zarządu 

2015-07-08
Data wypełnienia sprawozdania
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