
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-04-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica JĘCZMIENNA Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 56-652-23-71

Nr faksu 56-652-23-71 E-mail biuro@fundacja-
psm.torun.pl

Strona www www.fundacja-psm.torun.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 87022228000000 6. Numer KRS 0000017256

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

Janusz Strześniewski Prezes TAK

Anna Lampka Wiceprezes Zarządu TAK

Krystyna Auguścińska Skarbnik 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

Wojciech Piotr Daniel Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Grzegorz Kazimierz 
Potarzyński

Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Anastazy Klemp Członek Rady Fundacji TAK

Mirosław Marian Owczarek Członek Rady Fundacji TAK

Lech Jan Zdrojewski Członek Rady Fundacji TAK

Waldemar Edmund 
Przybyszewski

Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym miedzy innymi:
• otaczanie opieką kobiet ciężarnych, będących w trudnej sytuacji 
życiowej,
• pomoc rodzinom samotnie wychowującym dzieci,
• podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i 
zaniedbanych,
• prowadzenie działalności wspomagającej rodziny wielodzietne i będące 
w trudnej sytuacji materialnej,
            propagowanie problematyki ochrony życia poczętego oraz podstaw 
prorodzinnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

i. udzielanie pomocy materialnej dzieciom objętym opieką przez Fundację 
(odzież, żywność),
j. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci,
k. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym dla 
dzieci i młodzieży,
l. realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach 
realizacji Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych,
m. prowadzenie przez pedagogów zajęć wyrównawczych z przedmiotów 
szkolnych,
n. współpraca z rodzicami, pedagogami szkolnymi, pracownikami 
socjalnymi,
o. udzielanie porad o charakterze prawnym, bez prawa reprezentowania,
p. prowadzenie działań wychowawczych wśród dzieci i młodzieży.
q.   opieka stomatologiczna.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W okresie sprawozdawczym Fundacja:
1. Prowadziła  świetlicę „Dzieciom Starówki” dla 50 dzieci z rodzin ubogich. 
2Współpracowała z Bankiem Żywności w Toruniu w ramach programu „ Dostarczanie nadwyżek 
żywnościowych najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
3 W ramach porozumienia z Miejski Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu była współpraca w zakresie 
działań Klubu Integracji Społecznej mająca na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i 
zawodowego wśród mieszkańców Gminy Miasta Toruń ze szczególnym uwzględnieniem osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru Starego Miasta.Programy realizowane w 2015r.
Placówka wsparcia dziennego świetlica "Dzieciom Starówki" realizowała programy rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
 1.  Program  pn. „W świecie teatru: kontynuacja programu  „Mali artyści” w zakresie wspierania zajęć 
rozwojowych dla dzieci, działania kierunkowane na poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci 
realizowany w okresie od 01.01.2015    do   31.12.2015r. finansowany ze środków  Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
Zadanie przeznaczone  dla grupy 50 dzieci w wieku 6-13 lat zamieszkujących rejon Toruńskiej Starówki 
uczęszczających do świetlicy "Dzieciom Starówki".
1 Zajęcia wspierające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych „Mali artyści”.
2. „Teatr pod słońcem”- zajęcia związane z teatrem zajęciach weźmie  udział 12 dzieci  w wieku 9-13 lat 
w okresie od marca do grudnia 2014r.Poprzez zabawę w teatr dzieci  uczyły się ról społecznych, 
wyrażania uczuć. Zabawa w tatr sprawiła dzieciom przyjemność.
www.kujawsko-pomorskie.pl

www.um.torun.pl         
        Ze środków Gminy Miasta Toruń  były realizowane programy:

 
1.  Z zakresu profilaktyki uzależnień pn. ”DZIECIOM STARÓWKI”  finansowany ze środków Gminy Miasta 
Toruń Skuteczna realizacja ogólnego celu projektu ma prowadzić do: zapobiegania marginalizacji i 
niedostosowaniu społecznemu dzieci, uspołecznienia i uwrażliwienia dziecka, rozwijania zainteresowań 
i uzdolnień, wzmocnienia motywacji do udziału w zajęciach, kształtowania charakteru i pożądanych 
postaw w działaniu grupowym i indywidualnym, przygotowania dziecka do aktywnego uczestnictwa w 
życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka, rozbudzenia do 
zaspokajania wyższej jakości potrzeb duchowych i materialnych, nabycia umiejętności komunikacyjnych 
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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)

123

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)

nie dotyczy

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

i prezentowania swoich osiągnięć. Program, sprawi, że dzieci nie będą bały się mieć nadziei, własnych 
marzeń i nie będą się bały ich realizować. Mogły zmienić swoje wartości, patrzeć na rodzinę jako źródło 
radości i miłości a nie przyczynę ich klęsk i niepowodzeń.
           
  2.  Zadanie pod nazwą "Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo 
wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" finansowane ze środków Gminy Miasta 
Toruń. 
3. program "Integracja rodziny mamo tato pobaw się ze mną" w ramach "Wspierania integracji i 
aktywności mieszkańców Obszaru Toruńskiego centrum miasta "  mający  na celu integrację rodzin.
4. program "Nauka poprzez zabawę to rozwój i przyszłość każdego dziecka"  w ramach realizacji zadania 
publicznego  "Wspierania edukacji i wychowania".
 www.um.torun.pl

 PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICA „DZIECIOM STARÓWKI”

Świetlicę "Dzieciom Starówki" w Toruniu, przy ul. Jęczmiennej 10  prowadzona jest od 1995r. 
Obecnie do świetlicy uczęszcza  50 dzieci, którym zapewniamy bezpłatne 2 posiłki dziennie, pomoc w 
nauce, organizujemy czas wolny. Prowadzimy zajęcia umożliwiające rozwój zainteresowań i uzdolnień 
dzieci.

Działalność placówki oparta była na zaspokajaniu potrzeb dziecka, kierowała się dobrem dziecka, 
poszanowaniem jego praw, koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie 
kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.
1. stołówka – wydawanie dla 50 dzieci dwóch posiłków dziennie, od poniedziałku do piątku.
2. świetlica – czynna codziennie w czasie roku szkolnego w godz. 1200 do 1700, podczas ferii, wakacji w 
godz. 900 do godz.1400 lub w zależności od organizowanych zajęć.
Wychowawcy realizowali indywidualne plany pracy z dziećmi mające na celu jak najlepszą pomoc 
dziecku w rozwiązywaniu jego problemów.                                                 
 Dzieci brały udział w licznych imprezach, zabawach, wycieczkach. Układając plan zajęć świetlicowych 
uczyły się samodzielności w podejmowaniu decyzji i ponoszenia odpowiedzialności koleżeńskiej.
Efekty:korekta trudności w uczeniu się,
utrwalanie dobrych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, poprzez wspólne organizowanie zabaw i 
imprez świetlicowych, możliwość uczestnictwa w bardzo różnorodnych zajęciach 
 budowanie pewności siebie u dzieci i wiary we własne siły,
 budowanie pozytywnych relacji z opiekunami dzieci ze świetlicy,
 kształtowanie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych,

Druk: MPiPS 3



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)

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

Wspieranie rodziny w 
sprawowaniu opieki i 
wychowania nad 
dzieckiem w 
prowadzonej przez 
Fundację placówce 
wsparcia dziennego 
świetlicy "Dzieciom 
Starówki"
Raelizacja programów 
rozwijających 
zainteresowania i 
uzdolnienia dzieci. 
Współpraca z Klubem 
Integracji Społecznej 
przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w 
Toruniu, wramach 
prowadzenia szkoleń 
dla bezrobotnych, zajęć 
z psychologiemmające 
na celu podniesienie 
własnej wartości i 
podjęcia pracy.
W swietlicy 
prowadzone są 
spotkania dla rodziców, 
wyjazdy na wycieczki, 
wspólne organizowane 
zajęcia edukacyjne.
Fundacja pomzaga 
samotnym matkom 
,rodzinom w rudnych 
sytuacjach 
materialnych poprzez 
wydawanie odzieży, 
żywności.

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

Druk: MPiPS 4
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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) 199,355.35 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 199,355.35 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 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

114,120.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 77,991.95 zł

0.00 zł

3,109.00 zł

74,882.95 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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 7,243.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 114,120.00 zł

Druk: MPiPS 5
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 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 -2,331.08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,243.40 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: 201,686.43 zł 7,243.40 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

201,686.43 zł 7,243.40 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Bieżąca działalność świetlicy "Dzieciom Starówki" 7,243.40 zł

1 Zakup wyżywienia, pomocy dydaktycznych, opłata za czynsz i media lokalu świetlicy. 7,243.40 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
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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)

2.0 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)

1.6 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
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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 82,073.86 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

40,388.78 zł

40,388.78 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 41,685.08 zł

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

82,073.86 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 82,073.86 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)

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)

6,839.48 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

0.00 zł

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

1,850.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Anna Lampka   12.04.2015r Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2016-04-12
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