
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina LESZNOWOLA

Powiat PIASECZYŃSKI

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

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

Jacek Zalewski Prezes Zarządu TAK

Katarzyna Filipek Skarbnik TAK

Grzegorz  Halota Członek Zarządu TAK

Eulalia Morgiel 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

Agata Solecka komisja rewizyjna TAK

Agnieszka  Góra komisja rewizyjna TAK

Aurelia Hałasińska komisja rewizyjna TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE "DOBRA 
WOLA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

§6. Celem ,,Stowarzyszenia” jest:
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)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1/ współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami 
masowego przekazu oraz wszystkimi organizacjami społecznymi 
2/ utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami o tym samym 
lub podobnym charakterze
3/ prowadzenie szkoleń, doradztwa i kursów
4/ podejmowanie działalności informacyjnej, reklamowej i wydawniczej 
służącej realizacji celów statutowych
5/ prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług 
m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
terapii
6/ prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych działalności 
kulturalnej i sportowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
7/ wspieranie wszechstronnej aktywności osób niepełnosprawnych oraz 
wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród niepełnosprawnych i ich 
rodzin. 
8/ Wspieranie w miarę możliwości osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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Od stycznia do końca czerwca 2016 organizacja prowadziła w Warszawie przy ul. Bełskiej 5, Klub 
Absolwenta Dobrej Woli dla  niepełnosprawnych,  dorosłych, absolwentów szkół specjalnych.
 W styczniu zorganizowano zimowisko w Krynicy Morskiej, woj. Pomorskie, podczas którego miały 
miejsce spotkania integracyjne  stowarzyszeń z Hajnówki, Białegostoku. (ferie zimowe dla Mazowsza) 
Od marca na terenie Warszawy i Piaseczna 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. 
Mazowieckiego, Podlaskiego. Prowadzono szkolenie dla Straży Pożarnej, Policji, Wojsk Ochrony 
Pogranicza. Prowadzono pogadanki i tworzono możliwość pracy jako wolontariusze wśród młodzieży z 
ośrodków i schronisk dla małoletnich przestępców, szkolono służby więzienne i pokrewne.
 Prezes Zarządu Jacek Zalewski był doradcą w ramach grup roboczych nadzorujących wprowadzanie i 
przestrzeganie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, pełnił funkcję przewodniczącego 
Mazowieckiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i aktywnie uczestniczył w tworzeniu 
strategii Woj. Mazowieckiego z perspektywą do 2030 roku.
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 zorganizowała na terenie powiatu pruszkowskiego akcję  sadzenia  lasów okolic 
Magdalenki z udziałem kilkuset osób. 
Pozyskanie środków w konkursach ogłoszonych przez Gminy Lesznowola, Piaseczno, Góra Kalwaria, 
Raszyn, Warszawa, Konstancin-Jeziorna, Nadarzyn, oraz MCPS na działania dotyczące między innymi 
rehabilitacji i organizacji letniego wypoczynku dla niepełnosprawnych a także edukacji i zmiany 
wizerunku osób niepełnosprawnych. W dniu 27 czerwca 2016 odbyła się V Wolpreza koncert  
plenerowy dla wolontariuszy gwiazdą wieczoru były zespoły Maleo Reagge Rockers i Tymoteusz . 
Zorganizowano festiwal dla amatorskich  zespołów muzycznych w którym główną nagrodę przyznawały 
osoby niepełnosprawne intelektualnie. (partnerami były samorządy, Straż Pożarna, Policja Państwowa, 
Straż Miejska, przedsiębiorcy, związki pracodawców TVP INFO, Radio ZET, lokalne periodyki. 
Organizacja XII edycji półkolonii Dobrej Woli w Lesznowoli.(1-31 VIII 2016) Podczas półkolonii doszło do 
spotkania kolonistów z Adamem Struzikiem Marszałkiem Woj. Mazowieckiego .Odwiedziliśmy 
gospodarstwo hodowlana Polskiego Koła Łowieckiego pod Toruniem.
 Organizacja jubileuszowej XI Tataspartakiady z udziałem około 1000 osób 24-ech drużyn z terenu całej 
Polski i jednej z Ukrainy, i jednej z Białorusi,  na imprezę przybyło kilku parlamentarzystów, 
samorządowców, artystów, media ogólnopolskie i lokalne. Honorowym patronatem XI Tataspartakiadę 
objęła Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser-Duda.   
Kontynuacja współpracy z NZOZ Salus w Mrokowie w celu prowadzenia indywidualnej rehabilitacji dla 
niepełnosprawnych podopiecznych organizacji.
Od 1 V 2016 roku we współpracy z TVP REGIONALNA realizowano programy telewizyjne  dotyczące  
zagadnień ważnych dla osób niepełnosprawnych i o niepełnosprawnych. Cykl pod nazwą „Pod 
wspólnym niebem”
 Zorganizowanie dziewiątej wigilii integracyjnej wraz ze Starostwem Powiatu Piaseczyńskiego z udziałem 
parlamentarzystów, władz samorządowych, oraz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi (ok. 300 osób). 
Reportaż w TVP Regionalnej „Aktualności”, w dniu wydarzenia.
Na łamach gazety o lokalnej pojawiło się szereg artykułów poruszających tematy ważne dla środowiska 
osób niepełnosprawnych. Artykuły pisane były powiększoną czcionką z przeznaczeniem dla osób 
słabowidzących. 
Podczas 2016 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.   Kontynuowano współpracę z Fundacją Chleb Życia 
Siostry Małgorzaty Chmielewskiej .   Prezes Zarządu pełnił funkcje przewodniczącego Wojewódzkiej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu. W kwietniu 2016 zrodziła się koncepcja 
„inteligentnych domów” tzw. Farma Dobrej Woli dla dorosłych podopiecznych stowarzyszenia. Pomysł 
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez Koło Młodych Inżynierów Politechniki Warszawskiej co 
w konsekwencji doprowadziło do przeprowadzenia ankiet identyfikujących potrzeby mieszkaniowe 
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Powołano grupę roboczą w skład której weszli opiekunowie 
osób niepełnosprawnych, studenci i pracownicy naukowi PW. Zapoczątkowany został proces tworzenie 
koncepcji domów mieszkalnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii.
W 2017 roku do projektu przyłączyły się inne koła naukowe Politechniki Warszawskiej.
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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)

3000

20

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)

ochrona środowiska, Ochotnicze Straże Pożarne, Policja, zwierzęta leśne, sadzenie i sprzątanie 
lasów. Środowiska penitencjarne.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizacja 
wypoczynku poprzez 
zorganizowanie XII 
edycji letnich półkolonii 
dla dzieci i młodzieży 
upośledzonej 
umysłowo lub fizycznie 
4 tygodniowe zajęcie z 
bogatym programem 
integracyjno-
rekreacyjno-
turystycznym z 
elementami 
rehabilitacji w tym 
zorganizowanie 6 
całodziennych 
wycieczek: Chełmży, 
Odrynek, Radomia, 
Białobrzegów, 
Jadwisina, Nagorzyc. 
Organizacja XI edycji 
Zimowiska w Krynicy 
Morskiej w ośrodku 
Perkoz pobyt 2 
tygodniowy zajęcia 
integracyjno sportowe z 
udziałem uczniów 
miejscowego zespołu 
szkół, w ramach pobytu  
wycieczka do trójmiasta 
na mecz siatkówki 
pierwszej ligi kobiet z 
grupom wolontariuszy 
ucznów 

91.33.Z

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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miejscowej szkoły w 
Krynicy Morskiej. 
Zorganizowano XI 
edycję Tataspartakiady 
imprezy sportowo-
kulturalno-integracyjnej 
promującą rolę ojca w 
obliczu 
niepełnosprawnego 
dziecka z udziałem 
ponad 300 osób 
niepełnosprawnych ich 
ojców, wolontariuszy, 
mieszkańców powiatu 
piaseczyńskiego i 
innych w sumie ok 1000 
osób. W czerwcu 
zorganizowano koncert 
dla osób 
niepełnosprawnych, ich 
rodzin i wolontariuszy 
w sumie w imprezie 
wzięło udział ok 3000 
osób. Prowadzenie 
Klubu Absolwenta w 
szkole specjalnej w 
Warszawie przy ulicy 
Bełskiej 5, zajęć dla 
ośmiu głęboko 
zaburzonych 
absolwentów szkół 
specjalnych. W 
kwietniu zorganizowana 
imprezę integracyjno-
ekologiczną tzw 
sadzenie lasu. z 
udziałem mieszkańców 
trzech powiatów 
piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, 
Warszawy(6 tys 
sadzonek).
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

wydawanie materiałów 
i prowadzenie działań 
informacyjnych, 
organizacja imprez 
kulturalnych i 
integracyjnych. W 
ramach kampanii 
informacyjnej 
zorganizowano zajęcia 
dla młodzieży szkół 
podstawowych i ponad 
podstawowych tzw 
lekcje tolerancji 
dotyczące 
współistnienia osób o 
różnych potrzebach i 
wymaganiach 
bytowych. Podczas 
spotkań z jednostkami 
Państwowej Straży 
Pożarnej 
zorganizowano wykłady 
i zajęcia praktyczne 
pozwalające 
funkcjonariuszom 
zapoznanie się z  
udzielaniem pomocy 
osobom 
niepełnosprawnym 
intelektualnie podczas 
sytuacji kryzysowych. 
Istotnym elementem 
ćwiczeń jest poznanie 
uwarunkowań 
wynikających z istoty 
niepełnosprawności 
osób ratowanych czy 
poszkodowanych. 
Podobne zajęcia odbyły 
się z udziałem Policji 
Państwowej i Straży 
Miejskiej. Po lekcjach i 
ćwiczeniach 
każdorazowo był 
przygotowany konspekt 
zawierający 
podstawowe informacje 
niezbędne przy 
kontaktach z osobami 
niepełnosprawnymi 
intelektualnie. Forma 
pisemego przewodnika.

22.11.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Reklama-
podejmowanie 
działalności 
informacyjnej, 
reklamowej i służącej 
realizacji celów 
statutowych. W okresie 
od VIII do końca 
listopada na łamach 
lokalnej gazety nakład 
100 tys egzemplarzy 
publikowano artykuły, 
w których zamieszczano 
istotne informację 
dotyczące zagadnień, 
bytowych, prawnych, 
społecznych osób 
niepełnosprawnych. 
Artykuły były pisane 
powiększoną czcionką 
co stanowi 
udogodnienie dla osób 
niedowidzących i 
słabowidzących. 
Ponadto z imprez 
organizowanych przez 
Stowarzyszenie 
powstawały obszerne 
relacje telewizyjne, 
radiowe i prasowe co w 
istotny sposób wpływa 
na postrzeganie osób 
niepełnosprawnych 
przez resztę 
społeczeństwa. 
Przedstawiciele 
organizacji byli częstymi 
gośćmi w popularnych 
programach 
publicystycznych 
emitowanych w 
srodkach masowego 
przekazu. Reklamowany 
przez nas model życia i 
uczestnictwa osoby 
niepełnosprawnej w 
społeczeństwie spotyka 
się z coraz szerszym 
uznaniem i akceptacją 
otoczenia. 
"Reklamując" osoby 
niepełnosprawne 
przyczyniamy się do 
likwidacji barier, które 
w ogromnej większości 
są barierami 
mentalnymi.

74.40.Z
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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) 400 895,60 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 396 400,35 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 4 495,25 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

275 578,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 34 262,85 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 275 578,00 zł
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0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 86 559,50 zł

602,00 zł

83 307,50 zł

2 650,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 4 495,25 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 34 262,85 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: 374 774,80 zł 34 262,85 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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

360 099,50 zł 34 262,85 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

14 675,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Organizacja różnych form wypoczynku, imprez sportowo, rekreacyjno, kulturalnych 34 262,85 zł

1 nie dotyczy 0,01 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36 300,85 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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

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)

1,0 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)

0,5 etatów

19,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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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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)

0,00 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

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 104 643,68 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7 800,00 zł

7 800,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 96 843,68 zł

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

96 843,68 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 96 843,68 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)

6 658,33 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)

2 061,97 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)

0,00 zł

0,00 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  OKw 
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

0,00 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)

3,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

21 750,00 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

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

2 000,00 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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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
(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

Jacek Zalewski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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