
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina BEŁCHATÓW

Powiat BEŁCHATOWSKI

Ulica CZAPLINIECKA Nr domu 144 Nr lokalu 

Miejscowość BEŁCHATÓW Kod pocztowy 97-400 Poczta BEŁCHATÓW Nr telefonu 044/634-96-21

Nr faksu 044/632-56-39 E-mail dks@inkom-
belchatow.com.pl

Strona www fundacjapomagamydzieciakom.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-09-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 59228816900000 6. Numer KRS 0000208285

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

Jadwiga Tumidajewicz Prezes Zarządu TAK

Franciszek Więcławski 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

Ks.Władysław Staśkiewicz Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Jacek Zatorski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "POMAGAMY DZIECIAKOM ZIEMI ŁÓDZKIEJ"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

prowadzenie działalności dobroczynnej, charytatywnej, wychowawczej na 
rzecz rozwoju i kształtowania dzieci z rodzin ubogich oraz pokrzywdzonych 
przez los pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym i 
przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, a także działalność 
oświatowa i w zakresie pomocy społecznej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja swoje cele realizować będzie przez zespół ludzi działających 
całkowicie społecznie bez pobierania wynagrodzenia za:
1. Udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej, merytorycznej oraz 
wszelkiej innej pomocy domom dziecka, jak również wspieranie dzieci w 
chorobie.
2. Współpracę z instytucjami dobroczynnymi, organizacjami 
pozarządowymi, grupami nieformalnymi, osobami fizycznymi i prawnymi, 
przedstawicielami świata biznesu w Polsce i zagranicą, a także z władzami 
samorządowymi i rządowymi Polski i krajów utrzymujących z nią stosunki 
dyplomatyczne.
3. Działalność promocyjną.
4. Szeroko zakrojoną działalność z wykorzystaniem nowych mediów, 
internetu, video.
5. Udzielanie pomocy fachowej reprezentantom domów dziecka w 
dziedzinie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł finansowania 
działalności dobroczynnej.
6. Propagowanie idei działalności Fundacji oraz realizacji jej celów.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób i instytucji zbieżną z jej celami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Fundacja Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej wypełnia zadania w zakresie pomocy społecznej, 
które polegają w szczególności na pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez 
dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, artykułów chemicznych, zabawek, podręczników 
szkolnych oraz przyborów szkolnych aby wyrównywać szanse tych rodzin i osób;
2. Fundacja Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej wypełnia zadania w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia poprzez przekazywanie środków finansowych na konta osób chorych oraz niepełnosprawnych;
3. Fundacja Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej wypełnia zadania w zakresie wypoczynku dzieci i 
młodzieży poprzez organizację kolonii lub obozów dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, 
wielodzietnych, niepełnych oraz niewydolnych wychowawczo;
Obóz letni – Zgrupowanie Obozów Hufca ZHP Konstantynów Łódzki odbywał się w Lucieniu w terminie 
17.07-02.08.2014. Brało w nim udział 45 uczestników z fundacji. 33 dzieci było uczestnikami podobozu 
młodzieżowego „Słowiańska Brać”, 5 dzieci - Kolonii Zuchowej „Kompanie Robin Hooda z Lucieńskiego 
Lasu”, 7 dzieci podobozu harcerskiego „SHIELD”.
Wszystkie podobozy zgrupowania znajdowały się na terenie bazy Hufca ZHP Zduńska Wola „Lucień”. 
Baza ta znajduje się na terenie Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.  Dodatkowo baza 
sąsiaduje z malowniczym Jeziorem Lucieńskim. Uczestnicy podobozów młodzieżowego i harcerskiego 
zakwaterowani byli pod namiotami. Uczestnicy Kolonii Zuchowej mieszkali w pawilonie, w pokojach 4-
osobowych.
Uczestnicy podobozów młodzieżowego i harcerskiego podzieleni byli na 4-6 osobowe zespoły, zwane 
zastępami. Każdy z zastępów zgodnie z upodobaniem obierał sobie nazwę, którą posługiwał się do 
końca trwania obozu.
Podobóz młodzieżowy „Słowiańska Brać” był podobozem półtematycznym.  Zajęcia odbywające się w 
trakcie obozu powiązane więc były z szeroko rozumianą tematyką słowińską – legendy słowiańskie, 
wierzenia i kultura Słowian zamieszkujących ziemie polskie. Zaczynając nasze wspólne spędzanie czasu 
od pionierki obozowej (zbudowanie ogrodzenia ze znalezionych w lesie gałęzi) i zajęć integracyjnych, 
podstaw musztry wspólnie bawiliśmy się na: 
- zajęciach plastycznych: tworzenie totemów, malowanie plakatów przy użyciu części ciała, zrobienie 
figurek bogów słowiańskich z masy solnej;
- odgrywaniu scenek teatralnych na podstawie tekstów legend polskich;
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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)

156

10

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

- ogniskach: obrzędowych i z kiełbaskami, obrzędowym zakończeniu dnia – kominku;
- grach i zabawach w lesie: podchody, gra w „Dwie flagi”, gra „Królu, królu, daj wojaka”
- plażowania i kąpieli w jeziorze;
- spacerach po okolicy;
- grach terenowych: ekonomicznej grze terenowej, grze terenowej „Sabat Czarowników i Czarownic” 
(zadania o różnorodnej tematyce), „Zwiadzie”;
- chrztu i ślubów obozowych;
- Festiwalu Obozowego;
- całodniowej wycieczce do Torunia: zwiedzanie miasta, zwiedzanie Zamku Krzyżackiego, wizyta w 
Żywym Muzeum Piernika;
- wieczorów i popołudni filmowych;
- dyskotek całego zgrupowania.
Braliśmy również udział w apelach zgrupowania. Poczynając od apelu rozpoczynającego Obóz, poprzez 
apel z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, po apel kończący. Co doskonale ujmowało w 
ramy nasz wspólnie spędzony czas.
Zajęcia podobozu harcerskiego „SHIELD” tematycznie związane były z superbohaterami i ich światem. 
W trakcie trwania obozu każdy z uczestników wcielał się w wybraną przez siebie postać. Zadaniem 
wszystkich uczestników w trakcie obozu było rozwikłać zagadkę zniknięcia dowódczy „Tarczy”. Dla 
dokonania tego zdobywali oni w trakcie trwania obozu niezbędne do tego celu umiejętności w trakcie 
zajęć z: samarytanki, topografii i terenoznawstwa, ekologii, szyfrów. Niezbędne informacje do 
rozwikłania zagadki uczestnicy uzyskiwali podczas wielu gier terenowych w których brali udział: gry 
terenowej „Zagłada humanitarna”, ekonomicznej gry terenowej, gry terenowej „Zagłada ekologiczna”, 
zwiadu terenowego, gry terenowej „Zagłada radioaktywna”, gry terenowej „Zagłada synchronizacji”. 
Oczywiście niezbędnymi elementami obozu były uroczystości i imprezy całego zgrupowania: apele, 
dyskoteki, śluby obozowe, Festiwal Obozowy, ale także wyjścia nad jezioro, spacery po najbliższej 
okolicy, ogniska samego podobozu, kominki wieczorne.
Uczestnicy kolonii zuchowej mieli czas równie dobrze zorganizowany jak ich starsi koledzy. Fabuła 
kolonii opierała się na motywie historii o Robin Hoodzie z lasu Sharewood. Dzieci jadąc do lucieńskiego 
lasu zostają „porwane” przez Robina i jego towarzyszy. W trakcie obozu ich zadaniem jest 
zdecydowanie czy chcą przyłączyć się do Wesołej Kompanii i wykonanie odpowiednich zadań, które 
udowodnią, że zasługują na włączeni ich do Kompanii. Zuchy brały udział w licznych grach terenowych, 
w trakcie których otrzymywały wiadomości od Robin Hooda z prośbami i kolejnymi zadaniami dla nich. 
Często zuchy korzystały z kąpieli w jeziorze, z kąpieli słonecznych na plaży, miały okazję przepłynąć na 
łodzi desantowej odległość z jednego na drugi brzegu jeziora. Nieodłącznym elementem były ogniska, 
spacery po okolicy, dyskoteki, zajęcia plastyczne oraz zajęcia o tematyce harcerskiej wprowadzające 
dzieci w Obietnicę Zucha, Prawo Zucha, Gwiazdki i Sprawności.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

Fundacja Pomagamy 
Dzieciakom Ziemi 
Łódzkiej podejmuje 
działania polegające na 
pomocy rzeczowej 
rodzinom i osobom 
znajdującym się w 
trudnej sytuacji 
materialnej, 
wielodzietnym, 
niepełnym oraz 
niewydolnym 
wychowawczo. Pomoc 
Fundacji polega w 
szczególności na 
dokonywaniu zakupów 
artykułów 
spożywczych, 
artykułów 
chemicznych, zabawek, 
podręczników 
szkolnych oraz 
przyborów szkolnych 
aby wyrównać szanse 
życiowe tych osób. 
Rokrocznie Fundacja 
Pomagamy Dzieciakom 
Ziemi Łódzkiej robi 
paczki żywnościowe z 
okazji Świąt Bożego 
Narodzenia dla dzieci z 
najuboższych rodzin 
naszego regionu.

94.99.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

Druk: MPiPS 4
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ochrona i promocja 
zdrowia

Fundacja Pomagamy 
Dzieciakom Ziemi 
Łódzkiej pomaga 
również dzieciom 
chorym i 
niepełnosprawnym 
poprzez 
dofinansowanie ich 
rehabilitacji oraz 
leczenia. Dzięki pomocy 
finansowej Fundacji 
Pomagamy Dzieciakom 
Ziemi Łódzkiej dzieci 
niepełnosprawne mają 
szansę wyjechać na 
obozy rehabilitacyjne, 
które pomagają im w 
dążeniu do jak 
najlepszej sprawności 
aby w przyszłości były 
jak najbardziej 
samodzielne. Fundacja 
Pomagamy Dzieciakom 
Ziemi Łódzkiej 
przekazuje również 
środki finansowe na 
subkonta dzieci chorych 
w innych fundacjach 
aby dzieci te miały 
szanse na wyleczenie i 
wyjście z choroby.

94.99.Z

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Fundacja 
dofinansowuje i 
organizuje wypoczynek 
dla dzieci z rodzin 
biednych, niepełnych, 
wielodzietnych oraz 
niewydolnych 
wychowawczo.Obóz 
letni odbywał się w 
Lucieniu w terminie 
17.07-02.08.2014. Brało 
w nim udział 45 
uczestników z fundacji. 
Wszystkie podobozy 
zgrupowania 
znajdowały się na 
terenie bazy Hufca ZHP 
Zduńska Wola „Lucień”. 
Baza ta znajduje się na 
terenie Gostyńsko-
Włocławskiego Parku 
Krajobrazowego.  
Dodatkowo baza 
sąsiaduje z 
malowniczym Jeziorem 
Lucieńskim. Uczestnicy 
podobozów 
młodzieżowego i 
harcerskiego 
zakwaterowani byli pod 
namiotami. Uczestnicy 

94.99.Z
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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)

Kolonii Zuchowej 
mieszkali w pawilonie, 
w pokojach 4-
osobowych. Zajęcia 
odbywające się w 
trakcie obozu 
powiązane były z 
szeroko rozumianą 
tematyką słowińską – 
legendy słowiańskie, 
wierzenia i kultura 
Słowian 
zamieszkujących ziemie 
polskie. - zajęciach 
plastycznych: tworzenie 
totemów, malowanie 
plakatów przy użyciu 
części ciała, zrobienie 
figurek bogów 
słowiańskich z masy 
solnej;
- odgrywaniu scenek 
teatralnych na 
podstawie tekstów 
legend polskich;
- ogniskach: 
obrzędowych i z 
kiełbaskami, 
obrzędowym 
zakończeniu dnia – 
kominku;
- grach i zabawach w 
lesie: podchody, gra w 
„Dwie flagi”, gra „Królu, 
królu, daj wojaka”
- plażowania i kąpieli w 
jeziorze;
- spacerach po okolicy;
- grach terenowych: 
ekonomicznej grze 
terenowej, grze 
terenowej „Sabat 
Czarowników i 
Czarownic” (zadania o 
różnorodnej tematyce), 
„Zwiadzie”;

Druk: MPiPS 6



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) 138,036.48 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 137,074.38 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 962.10 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,288.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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

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 21,947.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 7
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0.00 zł

1,288.00 zł

1,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 113,801.48 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 73,910.98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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 32,743.30 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 32,743.30 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: 65,719.25 zł 32,743.30 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

63,163.40 zł 32,743.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,555.85 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 wypoczynek dzieci i młodzieży 32,743.30 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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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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)

3.00 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

3.00 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

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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)

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

4.00 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

4.00 osób

0.00 osób
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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)

0.00 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

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

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

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

0.00 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)

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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

Jadwiga Tumidajewicz - Prezes 
Zarządu

Franciszek Więcławski - Członek 
Zarządu

18.06.2015r.

Data wypełnienia sprawozdania

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
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