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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO"

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat ZŁOTOWSKI

Gmina ZŁOTÓW Ulica Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość STAWNICA Kod pocztowy 77-400 Poczta ZŁOTÓW Nr telefonu 672632002

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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Zuzanna Pabińska Prezes Zarządu

Wioletta Carewicz Wiceprezes Zarządu

Dorota Augustyniak Wiceprezes Zarządu

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

Jerzy Biełuszko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Brygida Zimny Członek Komisji Rewizyjnej

Waldemar Potentas Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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:
1.Promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych.
2.Aktywowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz  
działalności    
    rehabilitacyjnej.
3.Inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i 
popularno-
    naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób 
    niepełnosprawnych.
4.Ochrona i promocja zdrowia
5.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)                       
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Realizacja celów statutowych Fundacji następuje poprzez:
1.Gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, 
dotacji,
    spadków, zapisów, zbiórek publicznych, odsetek bankowych.
2.Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej 
,osobami
    prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami.
3.Udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom 
fizycznym oraz
    osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 
realizującym cele
    Fundacji.
 4.Organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych 
oraz 
     popularno-naukowych poświęconych problemom ludzi 
niepełnosprawnych;
 5.Udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w 
zakresie 
     podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i     
     przystosowawczych  do normalnego funkcjonowania
 6.Fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w 
zakresie
     rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
7.Organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów 
rehabilitacyjnych i      
    medycznych.
 8.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;
 9. Organizowanie  imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych 
z udziałem 
     osób niepełnosprawnych.
10.Nieodpłatne prowadzenie działalności pożytku publicznego w 
zakresie 
      działalności pozostałych organizacji członkowskich , gdzie 
indziej nie 
       sklasyfikowanych.
11.Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych 
z realizacji  
      celów Fundacji.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

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

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Swoją działalność statutową pożytku publicznego  Fundacja w 2012 roku 
Fundacja „Słoneczko” realizowała poprzez obsługę  3191 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 
stosownych dokumentów księgowych- faktur, rachunków. Pracownicy Fundacji 
cały czas byli do dyspozycji naszych  podopiecznych i ich rodzin pomagając im   
i ułatwiając aktywność społeczną. 
                  Bardzo ważnym wydarzeniem podjętym przez Fundację w ramach 
działalności pożytku publicznego była data 07.08.2012r. w którym zakończyliśmy 
budowę pomieszczeń biurowych i  ośrodka rehabilitacyjnego.  W ośrodku  
oprócz biur znajduje się 19 pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
duża sala rehabilitacyjna oraz gabinety terapeutyczne.                                          
                     
          W ramach szeroko zakrojonej działalności statutowe pożytku publicznego 
prowadzimy  z pomocą Urzędu Gminy w Rymaniu bezpłatne zajęcia 
terapeutyczne i rehabilitacyjne dla podopiecznych .Opieką objętych jest  27 osób 
niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz 
lekkim.  W zajęciach czynny udział brało 11 osób,  zajęcia prowadzone były 
codziennie. Prowadzone zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne  zarówno 
grupowe jak i indywidualne usprawniają zaburzone funkcje organizmu, , 
podnoszą poziom sprawności psychomotorycznej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, wspomagają dotychczasowe zachowania społeczne oraz uczą 
nowych.    
                     Po raz drugi zorganizowaliśmy  Mały Festiwal „Integracja Ty i Ja” 
który  odbył się 4 września o godz. 18.00 w nowo wybudowanym ośrodku 
rehabilitacyjnym Fundacji . W imprezie uczestniczyli podopieczni Fundacji, 
pacjenci ośrodka rehabilitacyjnego Zabajka, Podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Złotowie, 4 Drużyna Starszoharcerska "Wykrzyknik" z Zakrzewa 
oraz goście. Był to dla nas szczególny dzień z uwagi na nowe miejsce. Nasz 
Mały Festiwal zaczęliśmy od zwiedzana ośrodka. Na naszym terenie znajduje 
się małe zoo, można zobaczyć dziki, sarny, kozy, strusie, a nawet osła. Jednak 
największym zainteresowaniem cieszyło się stado pięknych koni, które służą do 
hipoterapii. Odbył się mały pokaz sprzętu rehabilitacyjnego, nowych osiągnięć 
technik rehabilitacji. Czas na projekcję. Nasz Podopieczny, a zarazem znakomity 
wodzirej Tobiasz Carewicz zaprosił wszystkich na film „Marzenie o dzikim 
zachodzie”. Po pierwszym filmie wszyscy chcieli zostać aktorami. Drugi film 
“Brzydkie słowa” jest to opowieść o zespole Tourette’a, ale również o tym, co 
dzieje się z życiem bohatera w różnych sytuacjach. Znakomita atmosfera, dużo 
radości, uśmiechu, wspólne śpiewanie z harcerzami naładowało wszystkich 
pozytywną energią. Tegoroczny Festiwal pokazał niepełnosprawnym, że każdy 
może spełniać swoje marzenia, realizować swoje cele. „Nie lubią być nazywani 
niepełnosprawnymi. Określają siebie sprawni inaczej”. Też kochają, mają 
codzienne problemy, smutki i radości.
                 Przy współpracy wolontariuszy zorganizowaliśmy projekt 
charytatywny „W pogoni za szczęściem”. Pomysł projektu charytatywnego „w 
pogoni za szczęściem” zrodził się 25 września 2012 r. W dniu tym aplikant 
radcowski Tomasz Pogon został wylosowany spośród 303,450 (trzystu trzech 
tysięcy czterystu pięćdziesięciu) zgłoszeń do uczestnictwa w biegu maratońskim 
"Tokyo Marathon 2013", który odbył się 24 lutego 2013 r. w Tokio.
Celem projektu była pomoc osobom potrzebującym przez aktywność fizyczną.
           Współpracowaliśmy z innymi organizacjami i instytucjami, które w sposób 
pośredni lub bezpośredni wpływają na życie osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin.

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

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym
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1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

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

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

3055

25

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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

działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
ochrona i promocja zdrowia

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

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

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

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

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

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 17,361,143.39 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17,361,143.39 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13,444,964.99 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,901,334.13 zł

0.00 zł

2,250,219.40 zł

493,950.60 zł

157,164.13 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 848,099.69 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 12,302,481.14 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 12,019,898.02 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 11,456,421.35 zł 6,967,187.13 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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

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

10,270,047.36 zł 6,967,187.13 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,186,373.99 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Refundacja kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i 
innych zgodnie z porozumieniem zawartym z podopiecznym.

6,967,187.13 zł

2 Budowa biur i ośrodka rehabilitacyjnego 5,052,710.89 zł

1 Leczenie, rehabilitacja i zakup sprzętu 6,967,187.13 zł
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w tym :

f)pozostałe koszty ogółem: 0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

9.0 osób

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

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

7.8 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

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

0.00 osób

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób
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0.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 769,644.75 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

686,400.21 zł

561,269.18 zł

nagrody

premie

0.00 zł

125,131.03 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 83,244.54 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 769,644.75 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

36,837.55 zł

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

0.00 zł

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

64,137.06 zł

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

80,642.79 zł

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

0.00 zł

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

108,438.15 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

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

5. Dodatkowe informacje

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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