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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 

 

 

 

    

          

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

✓ Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
✓ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
✓ We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem 

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

 

Miejsce na notatki MPiPS 

 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji FUNDACJA WSPIERANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO „ŻARNA” 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat TRZEBNICKI 

Gmina TRZEBNICA Ulica ŚW. JADWIGI Nr domu 14 Nr lokalu ----------------------------------------------- 

Miejscowość KUŹNICZYSKO Kod pocztowy 55-100 Poczta TRZEBNICA Nr telefonu 692 242 577 

 Nr faxu -------------------------------------------------- E-mail FUNDACJA@KUZNICZYSKO.PL Strona www FUNDACJA.KUZNICZYSKO.PL 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

16.02.2014 

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

---------------------------------------------------------- 

5. Numer REGON 022349850 6. Numer KRS  0000494660 

za rok 2014 
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7. Skład organu zarządzającego organizacji 
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)  

EWELINA GRYNIUK – PREZES ZARZĄDU 

KATARZYNA KINSTLER KORBAN – W-CE PREZES ZARZĄDU 

WALENTY JANKUN – SEKRETARZ ZARZĄDU 

MARIA KINSTLER – CZŁONEK ZARZĄDU 

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

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Fundacja prowadzi działalność w zakresie: 
Ochrony dziedzictwa kulturowego szczególnie w zakresie 
ratowania zabytków oraz zachowania w świadomości 
społeczeństwa wielopokoleniowych tradycji. 

 
Pozostałymi celami fundacji są: 

1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
2. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego; 
3. turystyka, rekreacja i krajoznawstwo; 
4. wspieranie, upowszechnianie i działanie na rzecz kultury 

fizycznej; 
5. działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i 

informacyjna na rzecz rozwoju cywilizacji, poznania świata oraz 
zbliżenia ludzi; 

6. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

7. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 

8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 

9. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych; 

10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; 

11. działalność na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i 
rozwój odnawialnych źródeł energii. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                         

Fundacja może realizować (w ramach posiadanych środków 
finansowych) cele statutowe prowadząc następującą 
działalność: 

1. inicjowanie i wspieranie wydawania książek, albumów oraz 
innych publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym; 

2. organizowanie i przygotowanie stron internetowych oraz 
wystaw i publikacji poświęconych zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego, ochronie zabytków, kulturze, sztuce, rekreacji, 
ekologii i edukacji, wychowaniu fizycznemu; 

3. organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży; 

4. organizowanie i wspieranie inicjatyw oświatowych i 
wychowawczych kierowanych do dzieci i młodzieży 
związanych z celami Fundacji; 

5. udzielanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele 
Fundacji; 

6. przygotowanie i prowadzenie wypraw związanych z poznaniem 
i eksploracją świata; 

7. gromadzenie i porządkowanie archiwum oraz digitalizacja i 
publikacja materiałów dotyczących historii i dziedzictwa 
kulturowego; 

8. działalność propagatorska, informacyjna i wydawnicza w 
zakresie objętym celami Fundacji; 

9. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, konferencji i 
seminariów, imprez i konkursów związanych z poznaniem 
świata, kultur, historii i tradycji; 

10. organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych; 
11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, 

organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz z osobami 
fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z 
mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi 
zainteresowanie celami Fundacji; 

12. współpraca z samorządami lokalnymi i regionalnymi. 
 

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. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 
2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych; 
 
 
 
 

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 

1. Fundacja ma pod swoją stałą opieką najstarszy zabytek we wsi Kuźniczysko – szachulcowy 
młyn wodny z 1698 roku. Fundacja podjęła się zdobycia środków finansowych na kompleksową 
rewitalizację obiektu. 

2. Realizując jeden z głównych celów statutowych przejęliśmy pod opiekę opuszczony 
zabytkowy poewangelicki, modrzewiowy kościół z 1707 roku. Podpisując umowę z właścicielem 
obiektu, zobowiązaliśmy się, że nasza organizacja zadba o jego zabezpieczenie i pomoże 
zapobiec jego dalszej dewastacji i podejmie się zdobycia środków na remont obiektu i 
zagospodarowanie terenu wokół. 

3. Projekt „Podmuchy historii”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 3109 zł z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich i Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, ma na celu przybliżenie 
mieszkańcom wsi i uczniom kuźniczyskiej szkoły historii miejscowości, tutejszych dóbr kultury i 
architektury. W ramach projektu 22 listopada, w jednym z pomieszczeń Izby Tradycji 
Młynarskich, będącej pod opieką Fundacji odbyło się otwarcie wystawy historycznej 
poświęconej wsi oraz odczyt historyczny, podczas którego można było zapoznać się 
nieznanymi dotąd faktami z dziejów Kuźniczyska. Z wystawą w Izbie Tradycji Młynarskich 
przedstawiającą losy Kuźniczyska na przestrzeni wieków można zapoznać się codziennie, a 
dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. W kolejny etap projektu 
zaangażowali się uczniowie klas IV – VI tutejszej szkoły, którzy odbyli wycieczkę historyczną po 
wsi. Podróż ta cofnęła ich na przełomy wieków i zapoznała z codziennym życiem  naszych 
przodków. Zwieńczenie projektu to ogłoszenie konkursu plastycznego o tematyce historycznej 
dla uczniów, którzy brali udział w tej historycznej wyprawie. Dla laureatów przewidziano 
atrakcyjne nagrody. 

4. Celem GRUPY ZABAWOWEJ jest wspieranie rozwoju dzieci poprzez tworzenie im 
bogatego, pełnego bodźców środowiska oraz zapewnienie kontaktu z rówieśnikami. Z 
inicjatywy naszej fundacji w Kuźniczysku powstała Grupa Zabawowa, organizowana w ramach 
programu „OD SERCA DLA DZIECKA”, który Fundacja Komeńskiego prowadzi we współpracy 
z Nutricia Polska Sp. z o. o. Inicjatywa wyszła ze strony rodziców dzieci w wieku od 6 miesięcy 
do 3 roku życia, którzy poszukiwali przestrzeni dla wspólnych spotkań i zabaw.. 
Celem spotkań jest wspieranie rozwoju dzieci poprzez tworzenie im bogatego, pełnego 
bodźców i środowiska oraz zapewnienie kontaktu z rówieśnikami. Fundacja pomogła Grupie 
Zabawowej napisać, przeprowadzić i rozliczyć projekt „Czego Jaś się nie nauczy…” 
współfinansowany z dotacji Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw na kwotę 4998 zł. Był 
on odpowiedzią na brak w promieniu 15 km placówki przedszkolnej, a jego celem była pomoc 
najmłodszym w „odnalezieniu” się w grupie rówieśników oraz zminimalizowanie różnic 
pomiędzy dziećmi wychowywanymi indywidualnie przez rodziców, a tymi których wychowanie 
wspierane jest przez placówki przedszkolne, mających stały kontakt z rówieśnikami. Projekt 
realizowany był przez 9 kolejnych sobót, a ich zwieńczeniem było spotkanie mikołajkowe. 
Realizacja projektu pozwoliła na pozytywne zmiany, jakie zaszły w zachowaniu dzieci: stały się 
one bardziej samodzielne i otwarte na nowe doświadczenia. Projekt przyczynił się też do 
zwiększenia integracji wśród rodziców. 

5. Projekt rowerowej drogi krzyżowej budujemy przy współudziale Mariana Krzysztofa 
Lewczaka i Mariusza Gryniuka. Będzie to jedyna tego typu droga krzyżowa w Polsce. 
Wszystkie stacje drogi krzyżowej wykonane w rzeźbach pełnowymiarowych na murowanych 
cokołach. Materiały użyte do ich budowy będą nawiązywały stylistyką do zabudowy lokalnej. 
Rowerowa Droga Krzyżowa z rzeźbionymi postaciami trójwymiarowymi będzie pierwszą tego 
typu trasą w Polsce. Każda ze stacji posadowiona zostanie na wymurowanym cokole z lokalnej 
rudy darniowej żelaza i starych cegieł, nadając „wiekowego” charakteru budowli. 21 marca 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie pierwszej z zaplanowanych XIV stacji. 

6. Bezpieczeństwo drogowe, to akcja którą realizujemy przy współudziale Mariusza Gryniuka. 
Udało się nam wejść w współpracę z:  
- Gminą Trzebnica : zainstalowano progi zwalniające, zmieniono organizację ruchu drogowego, 
doświetlono newralgiczne punkty drogowe 
- Zarządem Dróg Powiatowych: zainstalowano oznakowanie na niebezpiecznym zakręcie, 
wykonano oznakowanie „Uwaga! Droga do szkoły”, załatano ubytki w jezdni 
- Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - zainstalowano lustro przy wyjeździe na DK 
nr 15 
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„cały kraj”, „zagranica”) 

 Województwo dolnośląskie 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod PKD: 91.03.Z 
Działalność historycznych miejsc 
i budynków oraz podobnych atrakcji 
turystycznych 

Kod PKD: 90.03.Z 
Artystyczna i literacka działalność 

twórcza 

Kod PKD:85.52.Z 
Pozaszkolne formy edukacji 
artystycznej 

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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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 

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

WOJEWÓDZTWO 

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 

 
NIE 

  

 

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”) 

--------------------------------------------------------- 

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: ----------------------------------- 

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

 

3709, 00  zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3709,00  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 
0,00  zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
       ,    zł 

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 
,    zł 

b) ze środków budżetu państwa 
,    zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,    zł 

d) z dotacji z funduszy celowych 3109,00  zł 

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
0, 00 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00 zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
100,00 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
0,00 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 
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8. Z innych źródeł 500,00 zł 

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

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 

0,00 zł 

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

     0,00 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 
 

-------------------------------------------------- 
  ,    zł 

2 
 
 

    ,    zł 

3 
 
 

    ,    zł 

4 
 
 

,    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 ---------------------------------------------------------- ,    zł 

2  ,    zł 

3    ,    zł 

4    ,    zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:   ,    zł   ,    zł 

w 
tym : 

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

3109 ,00    zł   ,     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0  , 00   zł  ,    zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   ,    zł  
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d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja 

166,57    zł  ,    zł 

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

  ,    zł ,    zł 

f)pozostałe koszty ogółem:   ,    zł   ,     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 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
 

 
 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 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 etatów 

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

   
0 osób 

  

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

tak.   

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

nie 

nie  korzystała  
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1. Organizacja ma członków 
NIE 
 

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

           osób fizycznych 
 
            osób prawnych 

  
  
4 

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) 

3 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 

0 osób 

d)członkowie organu zarządzającego 1 osób 

e) inne osoby 0 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) 

0 osób 

w 
tym: 

a) członkowie organizacji  osób 

b) pracownicy organizacji  osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej osób 

d) członkowie organu zarządzającego 
 

osób 

e) inne osoby 
 

osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

 

 

           0,00    zł 
 

  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę   ,    zł 

 

wynagrodzenie zasadnicze   ,    zł 

nagrody   ,    zł 

premie   ,    zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)    ,    zł 
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 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   ,    zł 

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

  ,    zł 

w 
tym: 

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

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

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

 ,    zł 

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

  ,    zł 

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

   ,    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 

  ,    zł 

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

  ,   zł 

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

  ,    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 

  ,    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) 

    

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

 

 

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 

 

 

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

 

Lp Nazwa zadania Kwota 

1 ----------------------------------- ,     zł 

nie   

nie   
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2  ,     zł 

3  ,     zł 

4  ,     zł 

5  ,     zł 

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 
 

 

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 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
  

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

 

Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 -------------------------------- ,    zł 

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 
 

 

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 --------------------------  % % 

2   % % 

3   % % 

nie  

nie   
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 ------------------------------- 

2  

3  

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

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący 
Data zakończenia 

kontroli 

1 -------------------------- -------------------------- ----------------- 

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 
Imię i nazwisko 

Funkcja 

 
 

Podpis 

 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 
 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć 

 

 
 

 

 


