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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 

 

    

          

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnid w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwośd wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyd właściwe odpowiedzi znakiem 

X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawid pojedynczy znak myślnika (-); 

 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

   
I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj  Polska 
Województwo  

Mazowieckie 

Powiat   

Warszawski 

Gmina  

Warszawa 

Ulica 

Puławska 
Nr domu  158/164 Nr lokalu  3 

Miejscowość  

Warszawa 
Kod pocztowy  02-670 Poczta  Warszawa Nr telefonu  22 843 24 11 

 Nr faxu  22 843 24 11 
E-mail   

fundacja@ogrodnadziei.
org.pl 

Strona www http://www.ogrodnadziei.org.pl/  

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

29.09.2004 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

 25.07.2005 

5. Numer REGON 015832921 6. Numer KRS  0000218418 

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

Prezes: Monika Anna Popowicz 

Wiceprezes: Tadeusz Haładaj 

 

 

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

Rada Fundacji. Członkowie Rady Fundacji:  

Jolanta Szymaoska (przewodnicząca Rady Fundacji)       

Arkadiusz Chmurzyoski (członek Rady Fundacji), Danuta Grzejda 
(członek Rady Fundacji), Franciszek Kubiczek (członek Rady 
Fundacji),  Katarzyna Grysioska (członek Rady Fundacji), Wojciech 
Połed (członek Rady Fundacji),  Maciej Ślusarek (członek Rady 
Fundacji)                                                              

za rok 2013 

 

http://www.ogrodnadziei.org.pl/
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9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

1. Pomoc i działanie na rzecz osób chorych somatycznie (i ich 
rodzin), w tym osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem chorych na nowotwory oraz profilaktyka i 
promocja zdrowia. 

 

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej dla 
osób chorych i ich bliskich, w postaci warsztatów i 
indywidualnych sesji psychoterapeutycznych (szczególnie w 
oparciu o Program Simontona) oraz grup wsparcia 

 organizowanie i prowadzenie innych form terapii (treningi 
relaksacyjne, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, 
śmiechoterapia, joga lecznicza, itp.) dla osób chorych 
somatycznie i innych zainteresowanych 

 organizowanie i prowadzenie szkoleo w zakresie 
psychoedukacji dla personelu medycznego 

 budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia 
czynników psychologicznych dla etiologii i przebiegu chorób 
somatycznych m.in. poprzez działania medialne 

 organizowanie spotkao, konferencji, szkoleo służących 
wymianie myśli i doświadczeo związanych z celami Fundacji 

 prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, 
publikowanie prac naukowych  

 organizowanie akcji i imprez charytatywnych dla pozyskania 
środków na działalnośd statutową  

 skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej 
celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i 
naukowych, w kraju i za granicą  

 współpraca z instytucjami paostwowymi i samorządowymi, 
zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi 
w celu realizacji zadao statutowych 

 propagowanie założeo Fundacji celem pozyskania 
donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów 
statutowych  
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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) 

 

1.  działalnośd związana z ochroną zdrowia ludzkiego, 
gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym w zakresie 
profilaktyki i promocji zdrowia, 
2.  działalnośd psychologiczna i psychoterapeutyczna, w 
tym terapia indywidualna i grupowa, superwizja dla 
psychoterapeutów, 
3.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, w tym 
warsztaty psychoedukacyjne, szkolenie lekarzy, 
personelu medycznego i terapeutów, 
 
 

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

 
1. Opis głównych działao podjętych przez organizację 

Przez cały 2013 rok Fundacja prowadziła działalnośd związaną z organizacją i realizacją Integralnego Programu 
Zdrowienia dla osób chorych na nowotwory i ich bliskich. W działania te zostały zaangażowane środki pochodzące 
z 1% podatku, z VII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – Ogród NADZIEI”, oraz z zasobów Fundacji. W ramach 
Integralnego Programu Zdrowienia odbyły się … konsultacje psychoonkologiczne dla … osób, … warsztatów 
psychoedukacyjnych dla …. osób, … sesji psychoterapii dla … osób, … spotkao grupy wsparcia dla … osób, … sesji 
jogi leczniczej dla … osób oraz .. grupy treningu Mindfulness dla .. osób. W 2013 r. z pomocy Fundacji skorzystały 
1… osoby, z których większośd uczestniczyła w kilku formach pracy. 
Udział w warsztatach psychoedukacyjnych wg Programu Simontona oraz w spotkaniach grupy wsparcia został w 
całości sfinansowany ze środków Fundacji, a w pozostałych formach pracy był dofinansowany.  
W ciągu roku przygotowaliśmy .. wniosków o dotacje na realizację projektów na rzecz beneficjantów Fundacji, 
skierowanych zarówno do podmiotów publicznych, jak i do sponsorów. Żaden z nich nie otrzymał dofinansowania. 
Jedynie ………..    przekazał darowiznę w wysokości 5 tys. zł na statutową działalnośd skierowaną bezpośrednio do 
podopiecznych. 
W celu popularyzacji psychoonkologii i zdrowego stylu życia w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem 
pod patronatem Polskiej Unii Onkologii zorganizowaliśmy Dzieo Otwarty Fundacji w partnerstwie z 
………………………………………. 
23 października 2013 r. Fundacja przeprowadziła VIII Aukcję Charytatywną dzieł sztuki i przedmiotów 
kolekcjonerskich „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI” w Muzeum Narodowym w Warszawie. Partnerami Aukcji byli 
Muzeum Narodowe, Giełda Papierów Wartościowych i Artinfo.pl. W gmachu GPW odbyła się wystawa 
przedaukcyjna oraz konferencja prasowa. Dochód z VIII Aukcji przeznaczany jest na organizację i realizację 
Integralnego Programu Zdrowienia w 2013-14 r. 
Fundacja prowadziła działania na rzecz pozyskania środków z 1% podatku dochodowego, w tym środków na 
leczenie i rehabilitację .. podopiecznych. Środki z wpłat 1% podatku zostały przeznaczone przede wszystkim na 
organizację i realizację Integralnego Programu Zdrowienia, a środki przekazane ze wskazaniem podopiecznych – 
przeznaczone na ich terapię lub przekazane bezpośrednim beneficjentom. 
{{{Prezes Fundacji prezentowała doniesienia z pracy z pacjentami onkologicznymi w oparciu o metodologię 
Coachingu Ericksonowskiego podczas Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej. Prezentowaliśmy naszą 
działalnośd na Targach Coachingu, towarzyszących Międzynarodowej Konferencji Coachingu. 
Braliśmy udział w pracach Forum Zdrowia przy Urzędzie Wojewódzkim. Uczestniczyliśmy w pikniku „Wolski 
Korowód” promując idee psychoonkologii i zdrowego stylu życia w leczeniu chorób nowotworowych i ich 
profilaktyce. 
Byliśmy partnerem akcji promującej profilaktykę nowotworową „Mam haka na raka” organizowanej przez Polską 
Unię Onkologii. 
Fundacja współpracowała z organizacjami pacjentów onkologicznych: Stowarzyszeniami Amazonek ”Żonkil” i 
„Feniks”. Zawarliśmy także partnerstwo z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy 
„Kwiat Kobiecości”.}}} ??? 
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 Województwo - choć w organizowanych przez Fundację warsztatach 
uczestniczą pacjenci onkologiczni z różnych miejscowości z całego 
kraju.  

 
2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 
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 
 

 

 nie  

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

Lp 
Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w której/ych placówka prowadzi działania 
Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym 
 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

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) 

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) 

 

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, pozostała pomoc 
społeczna bez zakwaterowania, w tym tworzenie i prowadzenie grup wsparcia oraz warsztaty psychoedukacyjne 
wg Programu Simontona. 
 

1. działalnośd związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym w zakresie 
profilaktyki i promocji zdrowia, 

2. działalnośd psychologiczna i psychoterapeutyczna, w tym terapia indywidualna i grupowa, superwizja dla 
psychoterapeutów, 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, w tym warsztaty psychoedukacyjne, szkolenie lekarzy, personelu 
medycznego i terapeutów. 

 
Kod PKD: 86,90, E 
 
 
Kod PKD: 86,90, E 
 
 
Kod PKD: 85,59, E 

 
 

 
 
 

 
 
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 

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

Województwo, a w niektórych formach działalności osoby z różnych miejscowości w kraju. 

 
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
 
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

tak 

 
 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) 

  
 

a) działalnośd związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym 
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, 

b) działalnośd psychologiczna i psychoterapeutyczna, w tym terapia indywidualna i grupowa, 
superwizja dla psychoterapeutów, 

c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, w tym warsztaty psychoedukacyjne, szkolenie 
lekarzy, personelu medycznego i terapeutów, 

 
była ona działalnością odpłatną lub częściowo odpłatną. 

 

Kod PKD: 86,90, E 
 
Kod PKD: 86,90, E 
 
Kod PKD: 85,59,8 
 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 

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

W zasadzie gmina 

 
4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 

 nie  
5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze 

wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 

gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 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) 
 

 
195 286,74 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 
 

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego       111 174,00  zł 

                   

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego         45 315,00 zł      
 

3. Przychody z działalności gospodarczej        0, 00 zł 
 

4. Przychody z działalności finansowej /to ponad kwotę z poz. 1, bo takie jest ujęcie r-ku wyników/         0,12 zł  
 

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych                       31 740,74 zł  

 
6. Ze źródeł publicznych ogółem:         0,00 zł 

 
w tym: 
 
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

0,00    zł 
b) ze środków budżetu państwa 

0,00    zł 
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

0, 00   zł 
d) z dotacji z funduszy celowych 

0, 00  zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:                        7 057,00 zł     
 

w tym: 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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a) ze składek członkowskich          0,00 zł 

 

b) z darowizn od osób fizycznych         2 057,00 zł 
 

c) z darowizn od osób prawnych                     5 000,00 zł 
 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)        0,00 zł 

 
e) ze spadków, zapisów           0,00 zł 

 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)  0,00  zł 

 

g) z nawiązek sądowych          0,00   zł 

 
h) ze świadczeń pieniężnych            0,00 zł 

 
8. Z innych źródeł           0,00 zł 

 
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 
                                                                                                                                                                   - 5 879,96 zł 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 
 
2. Wynik działalności gospodarczej 

0,00    zł 
 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 

    
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                  10 468,83 zł

  

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie 

sprawozdawczym ogółem                                                                                                                          42 209,57  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 

 
1 
 

Koszty realizacji Integralnego Programu Zdrowienia         38 216,30  zł 
 

2 
Koszty obsługi Integralnego Programu Zdrowienia /lokalu, wynajmu sal, biurowe, koszty bankowe / 2  529,57 zł           
 

3 
Reklama 1%                                                 1 463,70 zł                 

 

   
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 
 

1 Leczenie  i rehabilitacja osób chorych                       (Baranowski)                                                              1 125,17  zł 
 

 
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym    

Koszty ogółem:            160 864,22 zł 
 
 

w tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych               42 209,57  ZŁ 
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a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   48 115,95 zł 

 w tym z 1%              6.623,00 zł 

 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego    51 194,96 zł 

             w tym  z 1%          35 586,57 zł 
 
c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej      0,00  ,    zł 

 

 
d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz 

ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja       61 036,71  zł 

w tym z 1%                                               0   zł 
 

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

                                                                             1 463,70 zł 

 
 

f)pozostałe koszty realizacji zadań statutowych ogółem:           516,60 zł 

                          w tym z 1%          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 opłaty skarbowej
 

z opłat sądowych
 

 

z innych zwolnieo
 

-> 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: 

 

własnośd użytkowanie wieczyste najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
/zaznaczyć najem i użyczenie/ 

 

 
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
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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    osoby 

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) 

2 etaty 
3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 
   

44 osoby 
  
2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 
1. Organizacja ma członków 

 
 
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego 
           osób fizycznych 
 
            osób prawnych 
   
  
3. Zmiana członkostwa w organizacji 
organizacja pozyskała……………członków 
 
organizacja straciła……………….członków 
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 
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 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) 

tak 
 
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                                                                                                                                      osób 
b) pracownicy organizacji                                                                                                                                       osób 
c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej                                                                44  osoby 
d)członkowie organu zarządzającego                                                                                                               1 osoba 
e) inne osoby                                                                                                                                                     25 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) 

                                                                                                                                                            2 osoby 
w tym: 
a) członkowie organizacji  

osób 
 
b) pracownicy organizacji  

osób 
 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
1 osób 

 
d) członkowie organu zarządzającego 
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1 osób 
 
e) inne osoby 

osób 
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 

 
 

33 170,30 zł 
 
 w tym: 
a) z tytułu umów o pracę 

 33 170,300   zł 
wynagrodzenie zasadnicze 

33 170,30   z ł 
Nagrody            0,00 zł 
Premie             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 
 
 

                  37 952,00 zł 
w tym: 
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego/ 

12 560,00  zł 
 
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego              25 392,00 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 

2 140,00 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 

                                                                                                 2 000,00/ zł 
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 

zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne 

2 300,00  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 

2 000,00 ,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) 
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym 
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 nie  
 
 
2. Wysokość 
 udzielonych pożyczek pieniężnych  

     ,     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 

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

Lp 
Nazwa zadania 
Kwota 
1 
 

,     zł 
2 
 

,     zł 
3 
 

,     zł 
4 
 

,     zł 
5 
 

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

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

Lp 
Nazwa zadania 

Kwota 
1                                                                                                                                                                              ,  zł  
 
2 

,    zł 
3 
 

,    zł 
4 
 

,    zł 
5 
 

,    zł 
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne      nie  
 

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

Lp 
Nazwa zamówienia 
Kwota 

1 

 
                                                                                                               2 

 
,    zł 

3 

 
,    zł 

4 

 
,    zł 

5 

 
,    zł 

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 – nie  
 

 
Lp 

Nazwa spółki 
Siedziba spółki 

% udziałów lub akcji w kapitale 
% udziału w ogólnej liczbie głosów  

1 

 
 
2 

 
 

% 
3 

 
 

 
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem – nie dotyczy 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 

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

 
Lp 

Przedmiot kontroli 
Organ kontrolujący 

Data zakończenia kontroli 
1 
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2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 

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) 

 

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

 
Sporządził/a 

Monika Anna Popowicz 
Imię i nazwisko 
Prezes Zarządu 

Funkcja 

 
 

Podpis 

 
 

….03.2014 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

 
 
 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja posiada pieczęć 
 

 
 
 

 


