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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB 
FIZYCZNIE "DOBRA WOLA"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat PIASECZYŃSKI

Gmina LESZNOWOLA Ulica UL. 
MODRZEWIOWA

Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość NOWA 
IWICZNA

Kod pocztowy 05-515 Poczta MYSIADŁO Nr telefonu 602748816

Nr faksu E-mail jzal@poczta.onet.pl Strona www www.dobrawola.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-04-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14054553800000 6. Numer KRS 0000256560
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Jacek Zalewski – prezes Zarządu

 Monika Neubart Mazurek - członek Zarządu
Jadwiga Krywińska- członek Zarządu 
Wiesław Domosławski –skarbnik

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

Hanna Mościcka- przewodnicząca
Edward Zientarski
Agata Góra

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1/ działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem 
umysłowym i fizycznym, przestrzegania wobec nich praw człowieka 
i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 
społecznym.
2/ wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i 
fizycznymi upośledzających ich normalne funkcjonowanie w 
społeczeństwie, a także ich rodzinom, opiekunom, oraz pracujących 
z nimi specjalistom.
3/ rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

W styczniu zorganizowano zimowisko w Nagorzycach, woj. 
Świętokrzyskie, podczas którego miało miejsce spotkanie 
integracyjne  czterech stowarzyszeń Dobra Wola z Lesznowoli, 
Ciechanowca, Raszyna, Błonia.(ferie zimowe dla Mazowsza). 
Od marca na terenie Warszawy prowadzono program 
przeciwdziałania skutkom niepełnosprawności,  przeprowadzono  
lekcje tolerancji z dziećmi i młodzieżą, spotkania z rodzicami 
uczniów klas integracyjnych. Lekcje tolerancji Dobrej Woli 
prowadzone były również na terenie Woj. Wielkopolskiego, 
Mazowieckiego, Podlaskiego, Śląskiego.
Udział w zebraniach wiejskich na terenie Gminy Lesznowola w celu 
promocji działań stowarzyszenia.
 W marcu przeprowadzono cykl wykładów dla studentów na 
Wydziale Psychologii i Rewalidacji UKSW.
W kwietniu Dobra Wola uczestniczyła po raz czwarty w Rajdzie 
organizowanym przez środowiska kombatanckie AK Szlakiem 
Naszej Historii i akcji sprzątania lasów okolic Magdalenki.
Pozyskanie środków w konkursach ogłoszonych przez Gminy 
Lesznowola, Piaseczno, Góra Kalwaria, Raszyn, Warszawa oraz 
MCPS na działania dotyczące między innymi rehabilitacji i 
organizacji letniego wypoczynku dla niepełnosprawnych a także 
edukacji i zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych. Na terenie 
szkół Gminy Konstancin-Jeziorna były prowadzone działania 
edukacyjne w kierunku tworzenia kół wolontariatu. W dniu 12 maja 
2012 odbyła się I Wolpreza koncert  plenerowy dla wolontariuszy 
(partnerami były samorządy, Straż Pożarna, Policja Państwowa, 
Straż Miejska, przedsiębiorcy, związki pracodawców TVP INFO, 
Radio ZET, lokalne periodyki. 
Organizacja VIII edycji półkolonii Dobrej Woli w Lesznowoli.(1-31 
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VIII 2012) Kolonie zaszczycił swoją obecnością Władysław Kosiniak 
Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 Organizacja VII Tataspartakiady z udziałem około 1000 osób 23-
ech drużyn z terenu całej Polski i jednej z Ukrainy,  na imprezę 
przybyło kilku parlamentarzystów, samorządowców, artystów, media 
ogólnopolskie i lokalne. Honorowym patronatem VII Tataspartakiadę 
objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak 
Kamysz. 
Kontynuacja współpracy z NZOZ Salus w Mrokowie w celu 
prowadzenia indywidualnej rehabilitacji dla niepełnosprawnych 
podopiecznych organizacji.
Od 13 VII 2012 roku na łamach tygodnika Kurier Południowy 
Stowarzyszenie prowadziło stałą rubrykę dla osób 
niepełnosprawnych i o niepełnosprawnych pisaną powiększona 
czcionką.
 Zorganizowanie piątej wigilii integracyjnej wraz ze Starostwem 
Powiatu Piaseczyńskiego z udziałem parlamentarzystów, władz 
samorządowych, oraz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi (ok. 300
 osób). Reportaż w TVP INFO „Aktualności”, w dniu wydarzenia.
Podczas 2012 roku członkowie stowarzyszenia byli wielokrotnie 
bohaterami , audycji radiowych, telewizyjnych, oraz artykułów 
prasowych. Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniami 
pokrewnymi, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, 
samorządami gminnymi, powiatowymi, Związkami Pracodawców i 
innymi podmiotami.   Nawiązano bliski kontakt z Fundacją Chleb 
Życia Siostry Małgorzaty Chmielewskiej w celu podejmowania 
wspólnych działań (Zimowisko styczeń 2012). W czerwcu 2012 z 
inicjatywy Telewizji Polskiej nakręcono pełnometrażowy film 
dokumentalny pt. "Tato" bohaterem był Jacek Zalewski, jego syn 
Kuba i Stowarzyszenie Dobra Wola.(kilka emisji w regionalnych i 
ogólnopolskich stacjach telewizyjnych). Za sprawą działań 
Stowarzyszenia w odcinku popularnego serialu Na dobre i na złe" 
(kilka milionów oglądalności) przedstawiono diagnostykę i 
omówiono postępowanie wobec Stwardnienia Guzowatego, 
uważanej za rzadką chorobę z grupy fakomatoz. Wspomniane 
schorzenie jest przyczyną upośledzenia umysłowego u dzieci, a 
słaba wykrywalność choroby powoduje, że spustoszenia wewnątrz 
ustrojowe są bardzo duże. Wczesne jej wykrycie i monitorowanie 
może przeciwdziałać nieodwracalnym zmianom i poprawić tym 
samym stan chorych.  Prezes Zarządu jest członkiem Wojewódzkiej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu, a 
także komisji edukacji.

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
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W styczniu zorganizowano zimowisko w Nagorzycach, woj. Świętokrzyskie, 
podczas którego miało miejsce spotkanie integracyjne  czterech stowarzyszeń 
Dobra Wola z Lesznowoli, Ciechanowca, Raszyna, Błonia.(ferie zimowe dla 
Mazowsza). 
Od marca na terenie Warszawy prowadzono program przeciwdziałania skutkom 
niepełnosprawności,  przeprowadzono  lekcje tolerancji z dziećmi i młodzieżą, 
spotkania z rodzicami uczniów klas integracyjnych. Lekcje tolerancji Dobrej Woli 
prowadzone były również na terenie Woj. Wielkopolskiego, Mazowieckiego, 
Podlaskiego, Śląskiego.
Udział w zebraniach wiejskich na terenie Gminy Lesznowola w celu promocji 
działań stowarzyszenia.
 W marcu przeprowadzono cykl wykładów dla studentów na Wydziale 
Psychologii i Rewalidacji UKSW.
W kwietniu Dobra Wola uczestniczyła po raz czwarty w Rajdzie organizowanym 
przez środowiska kombatanckie AK Szlakiem Naszej Historii i akcji sprzątania 
lasów okolic Magdalenki.
Pozyskanie środków w konkursach ogłoszonych przez Gminy Lesznowola, 
Piaseczno, Góra Kalwaria, Raszyn, Warszawa oraz MCPS na działania 
dotyczące między innymi rehabilitacji i organizacji letniego wypoczynku dla 
niepełnosprawnych a także edukacji i zmiany wizerunku osób 
niepełnosprawnych. Na terenie szkół Gminy Konstancin-Jeziorna były 
prowadzone działania edukacyjne w kierunku tworzenia kół wolontariatu. W dniu 
12 maja 2012 odbyła się I Wolpreza koncert  plenerowy dla wolontariuszy 
(partnerami były samorządy, Straż Pożarna, Policja Państwowa, Straż Miejska, 
przedsiębiorcy, związki pracodawców TVP INFO, Radio ZET, lokalne periodyki. 
Organizacja VIII edycji półkolonii Dobrej Woli w Lesznowoli.(1-31 VIII 2012) 
Kolonie zaszczycił swoją obecnością Władysław Kosiniak Kamysz Minister 
Pracy i Polityki Społecznej.
 Organizacja VII Tataspartakiady z udziałem około 1000 osób 23-ech drużyn z 
terenu całej Polski i jednej z Ukrainy,  na imprezę przybyło kilku 
parlamentarzystów, samorządowców, artystów, media ogólnopolskie i lokalne. 
Honorowym patronatem VII Tataspartakiadę objął Minister Pracy i Polityki 
Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz. 
Kontynuacja współpracy z NZOZ Salus w Mrokowie w celu prowadzenia 
indywidualnej rehabilitacji dla niepełnosprawnych podopiecznych organizacji.
Od 13 VII 2012 roku na łamach tygodnika Kurier Południowy Stowarzyszenie 
prowadziło stałą rubrykę dla osób niepełnosprawnych i o niepełnosprawnych 
pisaną powiększona czcionką.
 Zorganizowanie piątej wigilii integracyjnej wraz ze Starostwem Powiatu 
Piaseczyńskiego z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych, oraz 
rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi (ok. 300 osób). Reportaż w TVP INFO 
„Aktualności”, w dniu wydarzenia.
Podczas 2012 roku członkowie stowarzyszenia byli wielokrotnie bohaterami , 
audycji radiowych, telewizyjnych, oraz artykułów prasowych. Kontynuowano 
współpracę ze Stowarzyszeniami pokrewnymi, Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej, samorządami gminnymi, powiatowymi, Związkami Pracodawców i 
innymi podmiotami.   Nawiązano bliski kontakt z Fundacją Chleb Życia Siostry 
Małgorzaty Chmielewskiej w celu podejmowania wspólnych działań (Zimowisko 
styczeń 2012). W czerwcu 2012 z inicjatywy Telewizji Polskiej nakręcono 
pełnometrażowy film dokumentalny pt. "Tato" bohaterem był Jacek Zalewski, 
jego syn Kuba i Stowarzyszenie Dobra Wola.(kilka emisji w regionalnych i 
ogólnopolskich stacjach telewizyjnych). Za sprawą działań Stowarzyszenia w 
odcinku popularnego serialu Na dobre i na złe" (kilka milionów oglądalności) 
przedstawiono diagnostykę i omówiono postępowanie wobec Stwardnienia 
Guzowatego, uważanej za rzadką chorobę z grupy fakomatoz. Wspomniane 
schorzenie jest przyczyną upośledzenia umysłowego u dzieci, a słaba 
wykrywalność choroby powoduje, że spustoszenia wewnątrz ustrojowe są 
bardzo duże. Wczesne jej wykrycie i monitorowanie może przeciwdziałać 
nieodwracalnym zmianom i poprawić tym samym stan chorych.  Prezes Zarządu 
jest członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na 
Mazowszu, a także komisji edukacji.

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

cały kraj
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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

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)

2000

25

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)

91, 33, Z, "DZIAŁALNOSC POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA"-WSPIERANIE WSZECHSTRONNEJ 
AKTYWNOSCI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WSZELKICH FORM 
SAMOPOMOCY WZAJEMNEJ WSRÓD
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH R22, 11, Z, "WYDAWANIE 
KSIAZEK"-PODEJMOWANIE DZIAŁALNOSCI 
INFORMACYJNEJ,
WYDAWNICZEJ SŁUZACEJ REALIZACJI CELÓW 
STATUTOWYCH
 74, 40, Z, "REKLAMA"-PODEJMOWANIE DZIAŁALNOSCI 
INFORMACYJNEJ, REKLAMOWEJ I
SŁUZACEJ REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCHODZIN

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 91,33,Z 74,40,Z ,

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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) 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”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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”)
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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) 535 717,93 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 34 927,36 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 205 750,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

205 750,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 67 427,26 zł

120,00 zł

61 982,38 zł

5 324,88 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) 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
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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 34 927,36 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: 287 282,01 zł 34 927,89 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:

275 338,89 zł 34 927,36 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

6 988,90 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

4 916,66 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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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28,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

25,00 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)

29,00 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

2,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

2,00 osób

e) inne osoby 25,00 osób

0,00 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

0,00 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

86 973,55 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 86 973,55 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

0,00 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

0,00 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)

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

Jacek Zalewski prezes zarządu 1-VII-2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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