
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina ZŁOTÓW

Powiat ZŁOTOWSKI

Ulica Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość STAWNICA Kod pocztowy 77-400 Poczta ZŁOTÓW Nr telefonu 672634090

Nr faksu 672632002 E-mail fundacja@fundacja-
sloneczko.pl

Strona www www.fundacja-sloneczko.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 57212538800000 6. Numer KRS 0000186434

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

Zuzanna Pabińska Prezes Zarządu TAK

Wioletta Carewicz Wiceprezes Zarządu TAK

Dorota Augustyniak Wiceprezes 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

Jerzy Bieluszko Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Brygida Zimny Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Henryk Szopiński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

- promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych.
- aktywowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz  
działalności rehabilitacyjnej;
- inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-
naukowej w zakresie teorii  
  i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych;
- ochrona i promocja zdrowia
- pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych,
  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

- Gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, 
dotacji,  spadków, zapisów, zbiórek publicznych, odsetek bankowych.
- Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, 
osobom prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami.
- Udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz 
osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele 
Fundacji.
- Organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz  
popularno-naukowych poświęconych problemom ludzi 
niepełnosprawnych;
- Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie 
podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i  
przystosowawczych  do normalnego funkcjonowania
- Fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie 
 rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
- Organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i 
medycznych.
- Przekazywanie środków przeznaczonych na zaspakajane niezbędnych  
potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w  
warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzanie do 
życiowego usamodzielniania  osób i rodzin na poziomie standardów 
europejskich;  - Organizowanie  imprez kulturalnych, turystycznych i 
sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.
- Nieodpłatne prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie 
działalności pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej nie  
sklasyfikowanych.
- Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z 
realizacji celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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)

5873

30

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

1. W roku 2016  Fundacja obsługiwała 5 903 subkont  ułatwiających osobom niepełnosprawnym i ich 
rodzinom pozyskiwanie środków na leczenie, rehabilitację oraz zakup sprzętu.  Fundacja prowadziła 
obsługę kont bezpłatnie, nie pobierała prowizji ani od darczyńców ani podopiecznych fundacji. 
Wszystkie środki zgromadzone na subkontach w całości pozostawały do ich dyspozycji. Fundusze te są 
przez nich wykorzystywane przede wszystkim na rehabilitację, kosztowne zabiegi , zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, po przedstawieniu Fundacji stosownych dokumentów księgowych - faktur, 
rachunków. Pracownicy Fundacji cały czas byli do dyspozycji naszych  podopiecznych i ich rodzin 
pomagając im i ułatwiając aktywność społecznej.
2. Fundacja jest organizatorem wielu przedsięwzięć na rzecz podopiecznych wspomagających działania 
rodziców w pozyskiwaniu środków na leczenie i rehabilitacje swoich dzieci takich jak: festyny, koncerty 
charytatywne, maratony sportowe.
3. Fundacja udziela pomocy finansowej,  która polega na sfinansowaniu lub dofinansowaniu zakupu  
sprzętu rehabilitacyjnego, leczenia i operacji, rehabilitacji, leków i materiałów higienicznych, turnusów 
rehabilitacyjnych. W 2016roku pomoc taką otrzymało 96 osób na kwotę 60 417,60 zł.
4. W ramach szeroko zakrojonej działalności statutowej pożytku publicznego prowadziliśmy  w Rymaniu 
bezpłatne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Opieką objętych było  25 osób niepełnosprawnych z 
upośledzeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz lekkim. Z zajęć korzysta systematycznie 7 
osób. Prowadzone zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz hipoterapia zarówno grupowe jak i 
indywidualne usprawniają zaburzone funkcje organizmu,  podnoszą poziom sprawności 
psychomotorycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspomagają dotychczasowe zachowania 
społeczne oraz uczą nowych. Podopieczni raz w miesiącu korzystali z zajęć zorganizowanych przez 
Gminną Bibliotekę w Rymaniu.
5.W dniu 8 kwietnia Pani Małgorzata Szmid która jest Prezesem Fundacji „Uwierzcie W Nas”, z którą 
nasza Fundacja współpracuje zaprosiła naszych podopiecznych z Rymania do udziału sesji zdjęciowej na 
Kołobrzeskiej plaży i muszli koncertowej. Przydzieliła nam jednego z najlepszych fotografów w 
Kołobrzegu Pana Karola Skibę.
Natomiast 6 maja odbył się wernisaż wystawy Kołobrzeskich fotografów w Muzeum Oręża Wojska 
Polskiego. Bohaterami wystawy były dzieci, młodzież i dorośli z placówek o profilu integracyjnym      i 
specjalnym z Powiatu Kołobrzeskiego. Była to miła i pełna wrażeń uroczystość w której podopieczni z 
Rymania uczestniczyli ze swoimi rodzinami.
6.W dalszym ciągu współpracujemy z regionalną Telewizją Astra, dzięki zaufaniu jakim nas obdarza 
realizujemy dużo reportaży o Podopiecznych Fundacji, które bezpłatnie emitowane są w telewizji.  W 
kwietniu wspólnie  przygotowaliśmy projekt „Mały procent duża sprawa”. Projekt został  zakończony 
Galą z udziałem naszych  podopiecznych. Gala transmitowana była przez Telewizję Astra na żywo.
7.W miesiącu maju zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych wycieczkę do Warszawy, nigdy nie 
byli w stolicy, było dużo radości i wzruszeń. Zwiedziliśmy Stadion Narodowy, odwiedziliśmy Łazienki 
Królewski, bawiliśmy się zwiedzają Centrum Nauki Kopernika, udało nam się przejechać metrem.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Głównym celem 
statutowym Fundacji 
jest organizowanie i 
niesienie pomocy 
osobom 
niepełnosprawnym i ich 
rodzin w ramach 
działalności pożytku 
publicznego. Celami 
Fundacji wynikającymi z 
działalności pożytku 
publicznego są: - 
Promowanie 
działalności 
rehabilitacyjnej 
niepełnosprawnych. - 
Aktywowanie ludzi 
zdrowych, a zwłaszcza 
młodzieży na rzecz 
działalności 
rehabilitacyjnej; - 
Inicjowanie i wspieranie 
działalności naukowo-
badawczej i popularno- 
naukowej w zakresie 
teorii i praktyki 
rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych; - 
Ochrona i promocja 
zdrowia - Pomoc 
społeczna 
umożliwiająca osobom i 
rodzinom 
przezwyciężenie 
trudnych sytuacji 
życiowych, których nie 
są one w stanie 
pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości.

94.99.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) 32,487,158.44 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31,854,333.22 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 482,436.98 zł

e) Pozostałe przychody 150,388.24 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6,848,653.86 zł

0.00 zł

4,063,929.02 zł

1,739,180.89 zł

901,543.95 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)

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

5.1. 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 25,149,679.36 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


0.00 zł

144,000.00 zł

2.4. Z innych źródeł 488,825.22 zł

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 9,186,923.72 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 28,206,850.60 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 16,958,714.43 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: 22,670,872.91 zł 16,952,633.93 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

22,667,409.50 zł 16,952,633.93 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,463.41 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Refundowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu urządzeń itp. ze środków zgromadzonych na 
subkontach podopiecznych

15,565,844.98 zł

1 Leczenie, rehabilitacja i zakup urządzeń dla osób niepełnosprawnych 15,565,844.98 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 6



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

10.0 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)

8.9 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

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

Druk: MPiPS 7



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 1,047,473.92 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,047,473.92 zł

693,847.39 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

173,573.70 zł

- inne świadczenia 180,052.83 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

75,095.27 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 75,095.27 zł

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

0.00 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

35,574.87 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)

654.50 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)

43,184.86 zł

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

48,775.16 zł

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

7,854.00 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)

Członkowie Zarządu Fundacji zatrudnieni są na umowę o 
pracę

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 200,000.00 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

58,221.03 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych §13 statutu fundacji
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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)

Fundacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego pomimo tego, że nie miała takiego obowiązku.

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

organizacji

Zuzanna Pabińska
Dorota Augustyniak 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
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