
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina ŁOMIANKI

Powiat WARSZAWSKI 
ZACHODNI

Ulica M. KONOPNICKIEJ Nr domu 1 Nr lokalu 189

Miejscowość DZIEKANÓW 
LEŚNY

Kod pocztowy 05-092 Poczta ŁOMIANKI Nr telefonu 22 751 24 16

Nr faksu 22 751 24 16 E-mail biuro@fsr.pl Strona www www.fsr.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01651992000000 6. Numer KRS 0000142952

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

Beata Suska Prezes TAK

Maria Grodner Wiceprezes TAK

Magdalena Adamska Wiceprezes TAK

Paweł Suski Członek Zarządu 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

Agnieszka Wasiluk Członek Rady Fundcaji TAK

Monika Woźniak Członek Rady Fundacji TAK

Aneta Molik Członek Rady Fundacji TAK

OTWARTE RAMIONA FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundację powołano, aby:
a) udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym,
b) udzielać pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej,
c) służyć informacją i pomocą przy rozwiązywaniu problemów związanych 
z chorobą poprzez realizowanie działań z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia,
d) udzielać pomocy szpitalom, placówkom medycznym i  oświatowym,
e) realizować działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego, 
przydatnego w leczeniu osób niepełnosprawnych,
b) wyposażanie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny placówek 
medycznych,
c) pomoc w organizowaniu oraz finansowaniu operacji i zabiegów 
przeprowadzanych poza granicami kraju RP,
d) organizowanie spotkań, konsultacji, warsztatów, służących wymianie 
doświadczeń i zajęć związanych z rehabilitacją,
e) pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w § 5,
f) przekazywanie środków finansowych, przeznaczonych na zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im 
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie 
standardów europejskich,
g) przekazywanie środków finansowych przeznaczonych na kształcenie 
osób niepełnosprawnych,
h) zbiórkę środków finansowych na cele statutowe Fundacji,
i) pomoc w organizowaniu i finansowaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych,
j) pomoc w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizowanie i 
finansowanie kolonii, obozów rekreacyjno- sportowych i wycieczek dla 
dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych, a także dofinansowanie 
zawodów sportowych osób niepełnosprawnych,
k) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 
konsultacjach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za 
granicą,
l) organizowanie kwest pieniężnych,
m)  organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
n) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
o) prowadzenie działalności wydawniczej, w zakresie realizacji celów 
statutowych,
p) organizowanie imprez publicznych, festiwali, festynów, konkursów dla 
osób niepełnosprawnych,
q) przyznawanie stypendiów, umożliwiających naukę osobom 
niepełnosprawnym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

• Pomoc finansowa dla podopiecznych fundacji.
Ze środków gromadzonych na koncie fundacji w ramach pomocy społecznej zostały sfinansowane: 
zagraniczne zabiegi operacyjne, sprzęt do rehabilitacji, turnusy rehabilitacyjne, ćwiczenia 
rehabilitacyjne, wizyty lekarskie, badania oraz dojazdy związane z leczeniem poza miejscem 
zamieszkania, pomoce naukowe (w tym komputery).
• Prowadzenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej
W 2013 Fundacja przeprowadziła ogólnopolską zbiórkę publiczną na zasadzie umieszczania apeli z 
prośbą o pomoc finansową dla podopiecznych Fundacji na stronach internetowych oraz w prasie. 
Zbiórkę przeprowadzono na podstawie decyzji Ministra Cyfryzacji 138/2012. Ogółem wpłynęło: 58 
795,96 zł. Środki zebrane w ramach zbiórki publicznej zostały przeznaczone zgodnie z pozwoleniem na 
leczenie, rehabilitacje, operacje i sprzęt rehabilitacyjny i dojazdy na rehabilitację podopiecznych 
fundacji.
• Przeprowadzenie zbiórek publicznych lokalnych na podstawie pozwoleń właściwych władz:

Druk: MPiPS 2



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- Łomianki; zbiórka nr 2/2012 kwota 3 138,08 na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny i szpital w 
Dziekanowie Leśnym; zbiórka nr2/2013 kwota 803,01 zł na finansowanie rehabilitacji 
niepełnosprawnych dzieci; zbiórka 
- Warszawa zbiórka nr AO/251/2012 kwota 543,30 zł na rehabilitację Kamila Suskiego
- Zbąszyń; zbiórka nr 5/2013 kwota 251,83 zł; zbiórka nr 4/2013 kwota 1 013,62 zł na leczenie i 
rehabilitację Mai Chojnackiej
Wszystkie środki uzbierane w ramach pozwoleń na zbiórki publiczne, zostały wydane zgodnie z 
przeznaczeniem i rozliczone w ustawowych terminach.
• Organizowanie spotkań i konsultacji medycznych z zagranicznymi specjalistami dla osób z 
uszkodzonym splotem ramiennym.
Fundacja była organizatorem 3 konsultacji medycznych osób z uszkodzeniem splotu ramiennego. 
Konsultacje odbywały się w klinice Gamma oraz Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Prowadzone były 
przez specjalistę chirurga w dziedzinie uszkodzeń splotu ramiennego prof. Jorg Bahm z 
Franziskushospital w Aachen w Niemczech. W konsultacji uczestniczyli także polscy chirurdzy oraz 
fizjoterapeuci z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Konstancinie- Jeziorna, Szpitala Dziecięcego 
w Dziekanowie Leśnymi, Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej z Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. 
Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki w Poznaniu. W czasie każdej z wymienionych konsultacji 
udzielono informacji medycznej i fizjoterapeutycznej dla ok. 60 - 80 dzieci, w sumie przebadano blisko 
210 dzieci i dorosłych z uszkodzonym splotem ramiennym, co przyczyniło się do szybszego podjęcia 
odpowiedniej interwencji zarówno chirurgicznej, jak i fizjoterapeutycznej.
• Konsultacja i instruktaż dla osób z uszkodzonym splotem ramiennym.
Fundacja organizowała cykliczne konsultacje, raz w tygodniu prowadzone przez specjalistę fizjoterapii 
dr Marię Grodner oraz mgr Agnieszka Gołąbek. Przyjęliśmy 106 osób. Pacjenci uzyskali ocenę ręki, 
instruktaż ćwiczeń usprawniających, informację o programie terapeutycznym i możliwościach 
wykorzystania sprzętu i aparatury pomocnej w usprawnianiu oraz o możliwościach uczestniczenia w 
turnusach rehabilitacyjnych. Uświadamiano o konsekwencjach wymienionego urazu oraz o etapach 
postępowania. Dzięki takim spotkaniom umożliwiliśmy rozpoczęcie właściwego usprawniania i 
uzyskanie możliwie jak najlepszej sprawności ręki.
• Realizacja zadania publicznego z gminy Łomianki, kwota 5000 zł na zadanie :” Działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych”, tytuł zadania: „ Dofinansowanie działalności punktu konsultacyjno – 
instruktażowego.”  Pacjenci byli szczegółowo oceniani przez doświadczonego specjalistę, który udzielił 
instrukcji ćwiczeń usprawniających. Wszystkie ćwiczenia były wykonywane na miejscu z instrukcją jak 
należy kontynuować usprawnianie w domu. Ze spotkań skorzystało 48 dzieci z gminy Łomianki. Zadanie 
rozliczone prawidłowo.
• Realizacja zadania publicznego z Zarządem Województwa Mazowieckiego 6622,70 zł na zadanie: 
„Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, 
stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: 
Dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawności, kierowanych do osób niepełnosprawnych – 
w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’ a lub publikowanych w tekście łatwym 
do czytania” Opracowanie i dostarczenie do szpitali położniczych w województwie mazowieckim, mini 
poradnika z podstawowymi informacjami: co to jest uszkodzenie splotu ramiennego, jak postępować w 
pierwszych dniach po urodzeniu się niemowlęcia, gdzie można uzyskać pomoc, do jakich specjalistów 
się zgłosić. Wersja elektroniczna folderu na stronie internetowej Fundacji. Zadanie rozliczone 
prawidłowo.
• Uzyskanie grantu w wysokości 20 000 zł od fundacji Agory dla podopiecznych fundacji Splotu 
Ramiennego na leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Prawidłowe rozliczenie z 
grantodawcą.
• Działalność informacyjna, rejestracja i kontakt
Dzięki zdobywanym wciąż informacjom i nowym kontaktom umożliwiliśmy, poprzez stronę www.fsr.pl, 
uzyskanie aktualnych informacji niezbędnych dla leczenia i rehabilitacji podopiecznych. 
Udostępnialiśmy informacje na temat możliwości leczenia w kraju i za granicą, o prawach osób 
niepełnosprawnych i prawach pacjenta oraz jak zorganizować wyjazd na krajowe lub zagraniczne na 
konsultacje oraz zabiegi chirurgiczne.
Instruowaliśmy w jaki sposób można gromadzić środki finansowe na leczenie , pomagaliśmy w 
pozyskaniu darczyńców oraz redagowaliśmy i zamieszczaliśmy apele podopiecznych.
Dzięki informacji o celach jakie Fundacja zamierza w najbliższym czasie realizować oraz działalności 
poprzez portale siepomaga i domore udało się zebrać dodatkowe środki na realizację celów 
statutowych.
Zarejestrowano 44 nowych podopiecznych, razem w Fundacji na koniec 2013 roku było 
udostępnionych 316 subkont dla Podopiecznych.
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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)

400

1

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)

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

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)

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

pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

działalności pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowanej

94.99.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

działalność 
fizjoterapeutyczna

86.90.A

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
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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) 3,796,862.65 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,394,827.58 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 20,950.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 82,382.58 zł

e) Pozostałe przychody 2,298,702.49 zł

 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

pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

działalności pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowanej

94.99.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

działalność 
fizjoterapeutyczna

86.90.A

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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0.00 zł

0.00 zł

11,622.70 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 306,686.84 zł

0.00 zł

110,437.95 zł

133,020.38 zł

63,228.51 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,298,602.49 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)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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 1,492,042.86 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,115,831.57 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: 1,229,142.76 zł 1,016,691.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Świadczenia dla beneficjentów: sprzęt rehabilitacyjny, artykuły medyczne, turnusy 
rehabilitacyjne, operacje, zabiegi, leczenie, konsultacje

1,013,999.40 zł

2 Dofinansowanie działalności punktu konsultacyjno-instruktażowego 2,691.60 zł

3 Nieodpłatna działalność informacyjna, konsultacyjna i rehabilitacyjna na rzecz beneficjentów 99,140.57 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,076,518.04 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 11,622.70 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 270,064.91 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2,691.60 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego -2,691.60 zł

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

1,124,762.67 zł 1,013,999.40 zł

23,641.60 zł 2,691.60 zł

0.00 zł

72.91 zł

80,642.59 zł

22.99 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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

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

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

0.00 zł
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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)

3.0 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)

2.2 etatów

5.0 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

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)

19.00 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

19.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

5.00 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

1.00 osób

4.00 osób

1.00 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

1.00 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 146,501.35 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

41,312.88 zł

41,312.88 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 105,188.47 zł

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

105,188.47 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 11,064.60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 94,123.87 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
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)

910.00 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

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)

12,192.19 zł

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

3,500.00 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

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

3,709.00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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

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

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

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

5. Dodatkowe informacje
(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

Beata Suska/ Prezes / 30-06-
2014 Data wypełnienia sprawozdania 2014-06-29
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