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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM 
UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE 
"RAZEM"

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat PSZCZYŃSKI

Gmina PSZCZYNA Ulica ZAMENHOFA Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość PSZCZYNA Kod pocztowy 43-200 Poczta PSZCZYNA Nr telefonu 32-210-03-40

Nr faksu 32-210-03-40 E-mail zs3s@o2.pl Strona www www.razem.pna.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-02-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24079505400000 6. Numer KRS 0000284863
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) a) Marian Ogrodnik - prezes

b) Jolanta Konieczny - vice-prezes
e) Maria Szweda - skarbnik
d) Alina Czembor - sekretarz

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

a) Ewa Zielonka
b) Barbara Koc
c)Róża Balcarek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak 
najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego 
rozwoju uczniów upośledzonych umysłowo, godnego i aktywnego 
ich uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc ich rodzicom 
poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, 
oświatową.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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2. Cele Stowarzyszenie realizuje przez:
a) Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec uczniów 
upośledzonych umysłowo i ich rodzin,
b) Zaspokojenie potrzeb uczniów upośledzonych umysłowo  w 
zakresie edukacji, opieki, leczenia, w tym rehabilitacji, udział w 
kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz 
zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
c) Występowanie z wnioskami do władz powiatowych i miejskich w 
zakresie niezbędnych form pomocy dla uczniów upośledzonych 
umysłowo i ich rodzin lub opiekunów prawnych.
d) Tworzenie uczniom w naszej szkole sprzyjających warunków 
rozwoju i godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak 
dalece jak to możliwe oraz przestrzeganie wobec tych uczniów 
praw dziecka
e) Udzielanie wsparcia swoim uczniom aby mogli występować w 
swoim imieniu (uczniowie pełnoletni) poprzez doradztwo i opiekę 
prawną.
f) Współprace z organami władzy państwowej, samorządowej, 
powiatowej, organizacjami wyznaniowymi, organizacjami 
społecznymi, a także placówkami i osobami  fizycznymi dla 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
g) Prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla uczniów, ich rodzin i 
opiekunów.
h) Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku 
do rodziców i wolontariuszy.
i) Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
j) Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
k) Dochody z tytułu dotacji, darowizn, spadków, zapisów i składek 
przeznacza się na cele statutowe Stowarzyszenia oraz pokrycie jej 
kosztów funkcjonowania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

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)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację
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- dofinansowanie obiadów;
- dofinansowanie wypoczynku uczniów na zielonej szkole
- organizacja i sfinansowanie zajęć wakacyjnych dla uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy
- sfinansowanie przejazdu do Bielska-Białej-Dzień Dziecka w 18 Bielskim 
Batalionie Powietrznodesantowym,  
 - sfinansowanie przejazdu na festyn integracyjny w Bielska-Białej,                        
                                                                                                                                
  -  sfinansowanie przejazdu i udziału w sztuce pt. "Olivier" w Teatrze Rozrywki w 
Chorzowie,
- sfinansowanie przejazdu do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu na musical pt. 
"Tarzan wśród dzikich małp",
- współorganizacja Dnia Sportu,
- współorganizacja Powiatowej Spartakiady dla ośrodków kształcenia osób 
niepełnosprawnych,
- dofinansowanie Regionalnego Turnieju Golfa organizowanego przez Olimpiady 
Spesjalne.
- realizacja Programu EFS „Mamy możliwości – chcemy pracować” na kwotę 
667 tyś. zł.
- realizacja Programu EFS "Moja pierwsza praca-gospodarstwo domowe" na 
kwotę ok. 200tyś. zł,
- zakup pomocy naukowych oraz sprzętu w kwocie ok. 2500zł,
- zakup dmuchawy oraz elektrycznego termosu na rzecz zespołu szkół
- organizacja grup wsparcia dla rodziców dzieci  autystycznych lub trudnościami 
w komunikowaniu się,                                                                     -finansowanie 
dojazdu uczniów na basen w Goczałkowicach
- organizacja i sfinansowanie wyjazdu do Bielska-Białej stok Dębowiec w ramach 
ferii zimowych,
- sfinansowanie zajęć na lodowisku miejskim
- nagranie płyty z kolędami śpiewanymi przez nauczycieli oraz uczniów zespołu 
szkół
- wydanie przepisów potraw śląskich
- wydanie podręczników dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
- dofinansowanie trzech innowacji pedagogicznych: „Zabawa ruchem, słowem i 
muzyką. Stymulowanie psychoruchowego rozwoju dzieci upośledzonych 
umysłowo w stopniu umiarkowanym” , „Włączenie metody integracji 
sensoryczno-motorycznej do procesu edukacyjno-terapeutycznego w klasach 
dla dzieci autystycznych” oraz „Zwierzęta moi przyjaciele”;
- organizację XII i XIII Powiatowego Przeglądu Piosenki „Słoneczny Tydzień”
- organizacja kursu doskonalącego dla nauczycieli „Praca z dzieckiem 
autystycznym”
- sfinansowanie warsztatów etnologicznych „Świat herbaty”
- sfinansowanie warsztatów ceramicznych
- sfinansowanie pielgrzymki do sanktuarium w Szczyrku
- sfinansowanie warsztatów-tańce staropolskie
- sfinansowanie dogoterapii oraz hipoterapii dla uczniów klas młodszych szkoły 
podstawowej
- sfinansowanie cyklu występów teatru z Krakowa
- sfinansowanie wyjazdu do Kielc na Zlot Szkół Korczakowskich
- zakup nagród na konkursy przedmiotowe w kwocie ok. 700zł.
- zakup odznak korczakowskich 
- wyrób kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych;
- wyrób stroików wielkanocnych i bożonarodzeniowych;
- opieka nad Placem Wolności i Zwycięstwa w Pszczynie

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

powiat

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)

220

0

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)

działalność nieodpłatna:
a)   88.99.Z Pozostała pomoc społeczna pozostała bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- dofinansowanie obiadów;
- organizacja i sfinansowanie zajęć wakacyjnych dla uczniów 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy
b)   93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
- sfinansowanie przejazdu do Bielska-Białej-Dzień Dziecka w 18 
Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym,  
 - sfinansowanie przejazdu na festyn integracyjny w Bielska-
Białej,                                                                -  sfinansowanie 
przejazdu i udziału w sztuce pt. "Olivier" w Teatrze Rozrywki w 
Chorzowie,
- sfinansowanie przejazdu do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu na 
musical pt. "Tarzan wśród dzikich małp",
- współorganizacja Dnia Sportu,
- współorganizacja Powiatowej Spartakiady dla ośrodków 
kształcenia osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie Regionalnego Turnieju Golfa organizowanego 
przez Olimpiady Spesjalne.
c)   94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej niesklasyfikowana.
- realizacja Programu EFS „Mamy możliwości – chcemy 
pracować” na kwotę 667 tyś. zł.
- realizacja Programu EFS "Moja pierwsza praca-gospodarstwo 
domowe" na kwotę ok. 200tyś. zł,
- zakup pomocy naukowych oraz sprzętu w kwocie ok. 2500zł,
- zakup dmuchawy oraz elektrycznego termosu na rzecz zespołu 
szkół
- organizacja grup wsparcia dla rodziców dzieci  autystycznych 
lub trudnościami w komunikowaniu się,                                           
                          d)   86.90.E  Pozostała działalność w zakresie 
opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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- sfinansowanie dojazdu uczniów na basen w Goczałkowicach
- organizacja i sfinansowanie wyjazdu do Bielska-Białej stok 
Dębowiec w ramach ferii zimowych,
- sfinansowanie zajęć na lodowisku miejskim
e)   58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza.
- nagranie płyty z kolędami śpiewanymi przez nauczycieli oraz 
uczniów zespołu szkół
- wydanie przepisów potraw śląskich
- wydanie podręczników dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
f)   85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację.
- dofinansowanie trzech innowacji pedagogicznych: „Zabawa 
ruchem, słowem i muzyką. Stymulowanie psychoruchowego 
rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu 
umiarkowanym” , „Włączenie metody integracji sensoryczno-
motorycznej do procesu edukacyjno-terapeutycznego w klasach 
dla dzieci autystycznych” oraz „Zwierzęta moi przyjaciele”;
- organizację XIII Powiatowego Przeglądu Piosenki „Słoneczny 
Tydzień”
- organizacja kursu doskonalącego dla nauczycieli „Praca z 
dzieckiem autystycznym”
- sfinansowanie warsztatów etnologicznych „Świat herbaty”
- sfinansowanie warsztatów ceramicznych
- sfinansowanie pielgrzymki do sanktuarium w Szczyrku
- sfinansowanie warsztatów-tańce staropolskie
- sfinansowanie dogoterapii oraz hipoterapii dla uczniów klas 
młodszych szkoły podstawowej
- sfinansowanie cyklu występów teatru z Krakowa
- sfinansowanie wyjazdu do Kielc na Zlot Szkół Korczakowskich
- zakup nagród na konkursy przedmiotowe w kwocie ok. 700zł.
- zakup odznak korczakowskich 
g)  17.29.Z  Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury.
- wyrób kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych;
- wyrób stroików wielkanocnych i bożonarodzeniowych;
h)  81.30.Z Działalność usługowa związana z 
zagospodarowaniem terenów zieleni
- opieka nad Placem Wolności i Zwycięstwa w Pszczynie

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 81.30.Z

94.99.Z

85.60.Z

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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)

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury.
- wyrób kartek bożonarodzeniowych;
- wyrób strików wielkanocnych;
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem 
terenów zieleni.
-opieka nad Placem Wolności i Zwycięstwa w Pszczynie

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

81.30.Z

17.29.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

powiat

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”)

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) 518,889.12 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12,464.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 432.60 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 27,211.77 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 441,672.39 zł

441,672.39 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 23,086.00 zł

460.00 zł

22,626.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 14,022.36 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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2,047.08 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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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 9,954.71 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 14,693.08 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: 449,692.25 zł 14,693.08 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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

f)pozostałe koszty ogółem:

5,475.19 zł 2,047.08 zł

14,693.08 zł 12,464.00 zł

0.00 zł

4,901.39 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

424,622.59 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 dowóz dzieci na imprezy, zawody sportowe, itp 1,588.00 zł

2 przedstawienia dla dzieci, wstęp do kina, na basen 1,679.00 zł

3 materiały do pracy na warsztatach 2,146.73 zł

4 organizacja Olimpiad Specjalnych 3,340.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

0.0 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)

0.0 etatów
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7.0 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

7.00 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

7.00 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 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 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

248,811.34 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 248,811.34 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

0.00 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

0.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

2,962.04 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

3,600.00 zł

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)

Wynagrodzenia sfinansowane w całości ze środków Unii 
Europejskiej w ramach prowadzonych projektów.

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
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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

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)

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

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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