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Rodziny, 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 2017-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. SZPITALNA Nr domu 5 Nr lokalu 3

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-031 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 370 25 03

Nr faksu E-mail fdp@fdp.org.pl Strona www www.fdp.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01224007700000 6. Numer KRS 0000039342

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

Agnieszka Sawczuk Prezes Zarządu TAK

Dorota Pieńkowska członek zarządu TAK

Sevdelina Rukanova 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marcin Michalski członek Rady Fundacji TAK

Piotr Czarnowski członek Rady Fundacji TAK

Bartłomiej Sieniek członek Rady Fundacji TAK

Marcin Malinowski członek Rady Fundacji TAK

Karol Sachs członek Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA DLA POLSKI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności 
społecznej, przeciwdziałające problemom społecznym, w tym wpływające 
na wzmocnienie lokalnych rynków pracy i rozwój regionów, a także 
przyczynia się do rozwoju organizacji niedochodowych oraz wspiera osoby 
fizyczne oraz inne organizacje o takich samych bądź zbliżonych celach w 
zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej 
pomocy, opieki socjalnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
ochrony środowiska i rozwoju demokracji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) uruchamianie funduszy powierzonych jako metody zbierania środków 
finansowych na cele społeczne,
b) uruchamianie funduszy filantropijnych jako metody zbierania środków 
finansowych na cele społeczne,
c) zapewnianie wsparcia organizacyjnego osobom i podmiotom 
zainteresowanym przekazywaniem środków w ramach ww. funduszy,
d) zapewnianie wsparcia organizacyjnego osobom i podmiotom 
zainteresowanym powołaniem, wspólnie z Fundacją, nowej fundacji, 
zwanej dalej „Fundacją Zarządzaną”, w szczególności na etapie powołania 
oraz rejestracji Fundacji Zarządzanej,
e) zapewnianie wsparcia osobowego w zakresie wskazania osób do 
organów Fundacji Zarządzanej, mających wiedzę i doświadczenie w 
zakresie, w jakim Fundacja Zarządzana będzie prowadziła działalność 
statutową, 
f) wspieranie i promowanie działań filantropijnych,
g) opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe 
i intelektualne programów w zakresie określonym w § 5, w tym również 
materialne wspieranie organizacji niedochodowych zajmujących się 
edukacją, pomocą społeczną, ochroną zdrowia, kulturą, ochroną 
środowiska i rozwojem demokracji,
h) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących 
przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom i grupom obywateli, 
podejmującym działania na rzecz łagodzenia negatywnych społecznych 
skutków transformacji ustrojowej i przemian ekonomicznych, 
i) gromadzenie danych dotyczących patologii społecznych na terenie 
Polski, 
j) upowszechnianie wiedzy o patologiach, zagrożeniach z nimi związanych 
i metodach ich uniknięcia lub złagodzenia ich skutków, w formach 
odczytów, prelekcji, wywiadów, seminariów, konferencji oraz wszelkich 
formach masowego przekazu, 
k) bezpośrednie wspieranie materialne osób poszkodowanych w wyniku 
występowania na terenie Polski patologii społecznych, w tym m.in. ofiar 
wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez nietrzeźwych 
kierowców,
l) bezpośrednie wspieranie materialne osób w zakresie określonym w § 5 
jak i w zakresie służącym realizacji celów Fundacji, w szczególności 
przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym oraz 
finansowanie udziału w szkoleniach i stażach, 
m) organizowanie wymiany doświadczeń osób działających aktywnie na 
rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom transformacji ustrojowej, 
n) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej, w zakresie 
celów, dla realizacji których powołana została Fundacja,
o) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem Francji i partnerów francuskich, 
prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,
p) wspieranie rozwoju produkcji i sprzedaży produktów regionalnych, w 
tym informowanie, szkolenie, promowanie, wsparcie finansowe i ochronę 
prawną produktów regionalnych z terenu całej Polski,
q) bezpośrednie wspieranie materialne i niematerialne osób 
potrzebujących pomocy w zakresie ochrony zdrowia,
r) prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami 
statutowymi Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

130

80

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)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Inicjatywy osób indywidualnych i instytucji realizowane przez Fundację: Fundusz im. E.Wende, 
utworzony przez rodzinę Wende, ma na celu krzewienie i podnoszenie kultury prawnej w Polsce (raz do 
roku przyznawana jest Nagroda im. Edwarda J. Wende). Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra 
Zakrzewskiego, utworzony przez rodzinę Baczko, wspiera rozwój zawodowy młodych architektów i 
inżynierów budowlanych zainteresowanych proekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami w 
dziedzinie budownictwa społeczno-publicznego (raz do roku przyznawana jest nagroda im. M.Baczko i 
P. Zakrzewskiego oraz stypendia dla młoych architektów). Fundusz  Bądźmy Solidarni, powołany przez 
firmę Aviva Commericial Union w celu pomocy agentom firmy oraz członkom ich najbliższej rodziny w 
przypadku długotrwałej choroby bądź wystąpienia zdarzenia losowego powodującego negatywne 
skutki dla zdrowia. Fundusz Bankowo Zaangażowani, powstały z inicjatywy Zarządu i Pracowników 
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, ma na celu przeciwdziałanie problemom społecznym, 
ochronę środowiska naturalnego oraz rozwój kultury i sztuki. W ramach Funduszu pracownicy Banku 
wspierają wartościowe inicjatywy lokalne organizacji społecznych oraz pomagają najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom Ciechanowa i okolic. Fundusz tworzą środki pieniężne przekazywane 
przez Fundatora oraz pracowników Banku. Fundusz Złota Perła, utworzony przez osobę indywidualną, 
wspiera młode, zdolne osoby oraz przedsięwzięcia z dziedziny kultury, sztuki i nauki. 
Programy Fundacji: Program Filantropii Indywidualnej promujący postawy filantropijne osób 
indywidualnych w celu zwiększenia ich zaangażowania w działania społeczne oraz zachęcenia do 
prowadzenia własnej działalności filantropijnej. Projekt Młodzież i Filantropia wzmacniający postawy 
filantropijne i zaangażowanie na rzecz innych wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Podczas 
realizacji projektu uczniowie zdobywają umiejętności przydatne w dalszej nauce i dorosłym życiu, takie 
jak praca w zespole, zbieranie i analizowanie informacji, wystąpienia publiczne oraz przygotowywanie 
prezentacji. Uczniowie mają też szansę pozyskania dotacji dla lokalnych organizacji społecznych. 
Projekt Transnational Giving Europe ułatwiający osobom mieszkającym za granicą przekazywanie 
darowizn na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji w Polsce, przy czym przekazane  za 
pośrednictwem organizacji partnerskiej TGE  darowizny przynosi im takie same korzyści podatkowe, jak 
w przypadku wspierania instytucji w ich kraju zamieszkania.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich, 
a także działania 
wspomagające rozwój 
demokracji

Działania Fundacji 
koncentrują się w 3 
głównych obszarach: 1. 
inspirowanie do 
zaangażowania w 
działalność społeczną 
poprzez zakładanie 
funduszy filantropijnych 
na wybrany przez 
założyciela cel społeczny; 
2. Upowszechnianie 
wiedzy o filantropii i
dobrych praktykach 
filantropijnych w Polsce i 
zagranicą. Fundacja 
gromadzi informacje nt. 
stanu filantropii 
indywidualnej w Polsce, a 
także 
przeprowadza takie 
analizy, jak m.in. badanie 
postaw filantropijnych w 
Polsce wśród osób 
zamożnych; porównuje 
dane z praktykami w 
innych krajach 
europejskich o długiej 
tradycji filantropii. 3. 
Inspirowanie do 
zaangażowania na rzecz 
innych wśród młodzieży. 
Projekt Młodzież i 
Filantropia uczy 
prospołecznych postaw - 
zaangażowania na rzecz 
własnych społeczności 
lokalnych poprzez 
dostrzeganie potrzeb i 
działania na rzecz ich 
zaspokojenia.  
prowadzenia

filantropijnej i o
dobrych praktykach.
Promowanie postaw
filantropijny
Projekt Youth Bank
poprzez dostrzegani

88.99 Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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) 587 154,20 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 586 569,87 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 584,29 zł

e) Pozostałe przychody 0,04 zł

0,00 zł

92 176,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 57 161,60 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 98 671,69 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 92 176,64 zł
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0,00 zł

57 161,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 339 144,27 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 140 084,77 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej 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 98 671,69 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: 446 614,11 zł 98 671,69 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

446 485,10 zł 98 671,69 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

129,01 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

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.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1,0 osób

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)

1,0 etatów

27,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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 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 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 185 656,73 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

51 497,13 zł

51 497,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 134 159,60 zł

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

185 656,73 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 185 656,73 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)

64 674,45 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)

5 389,54 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

400,00 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4 291,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

5 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

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

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

organizacji

Dorota Pieńkowska, 7 lipca 2017 
r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: NIW-CRSO 12


