
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina TOMASZÓW LUBELSKI

Powiat TOMASZOWSKI

Ulica ZAMOJSKA Nr domu 42A Nr lokalu 

Miejscowość TOMASZÓW 
LUBELSKI

Kod pocztowy 22-600 Poczta TOMASZÓW LUBELSKI Nr telefonu 784541489

Nr faksu E-mail 
fundacjaparasolroztocza@gm
ail.com

Strona www www.parasolroztocza.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-07-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36088847500000 6. Numer KRS 0000545849

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

Wioletta Elżbieta Kozyra prezes TAK

Agnieszka Kuna członek zarządu TAK

Andrzej Śmiałko 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

Roman Rak przewodniczący rady 
fundacji

TAK

Agnieszka Harbuz członek rady fundacji TAK

Paweł Kusiak członek rady fundacji TAK

FUNDACJA "PARASOL ROZTOCZA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Do CELÓW STATUTOWYCH Fundacji Parasol Roztocza zalicza się:
a) podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza z 
obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miast. W szczególności 
wspieranie młodzieży utalentowanej w kierunkach ścisłych takich jak 
matematyka, fizyka;
b) działalność wspomagająca szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim 
i wyższym;
c) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
d) ochrona i promocja zdrowia poprzez niesienie pomocy osobom 
oczekującym na trudne lub drogie zabiegi medyczne; działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych; niwelowanie barier w dostępie do leków; 
finansowanie badań lekarskich;
e) niesienie pomocy emerytom, rencistom, dzieciom, młodzieży, osobom 
niepełnosprawnym, rodzinom lub osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
f) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą;
g) reintegracja zawodowa i społeczna- głównym celem reintegracji 
zawodowej jest nabycie przez uczestników między innymi umiejętności 
zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub 
podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
h)  działalność charytatywna, współorganizowanie imprez charytatywnych, 
zbiórek pieniędzy;
i) pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
j) współpraca z organizacjami pozarządowymi , jednostkami samorządu 
terytorialnego ich związkami oraz przedsiębiorcami;
k)  działalność polegająca na wspieraniu aktywnego trybu życia poprzez 
upowszechnienie turystyki, krajoznawstwa, aktywnego spędzania czasu- w 
tym organizacje rajdów, wycieczek;
l)  pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację celów 
Fundacji;
m) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w realizacji celów 
Fundacji;
n) odkrywanie i wspomaganie zespołów artystycznych kultywujących 
lokalny folklor;
o) rozwój i popularyzacja sportu;
p) kształcenie kadry pracowniczej według standardów europejskich dla 
potrzeb rynków pracy w naszym kraju i zagranicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) organizowanie spotkań w formie między innymi warsztatów, szkoleń, 
kursów, seminariów, wykładów związanych z realizacją celów Fundacji;
b) organizowanie pikników, rajdów, koncertów, wystaw;
c) programy stypendialne dla młodzieży;
d) organizacja, dofinansowywanie kursów i szkoleń dla osób podnoszących 
kwalifikacje zawodowe bądź przeszkalających się;
e) dofinansowywanie leczenia i rehabilitacji, w tym zakup leków 
f) dofinansowywanie, a także fundowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego;
g) działalność w zakresie usług społecznych na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;
h) organizację szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych;
i) prowadzenie programów wsparcia finansowego jako dopłat do kredytów 
oraz udzielanie dotacji; 
j)  zakup odzieży, żywności, opału oraz udzielanie  pomocy rzeczowej 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
k) dofinansowanie zakupu książek, komputerów, pomocy naukowych dla 
dzieci 
i młodzieży szkolnej;
l) współpracę z organami i instytucjami administracji publicznej, 
pozarządowej, osobami prywatnymi, przedsiębiorcami;
m) organizowanie i udział w finansowaniu czasu wolnego dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych;
n) wpieranie oraz promocja turystyki poprzez organizowanie wycieczek, 
rajdów pieszych, rajdów rowerowych;
o) przeprowadzenie i sfinansowanie przedsięwzięć związanych z 
przygotowaniem 
i wydaniem materiałów informacyjnych, szkoleniowych dotyczących 
działalności Fundacji;
p) upowszechnianie instytucji wolontariatu poprzez szkolenia dla 
wolontariuszy oraz zachęcenie do czynnego udziału w akcjach 
organizowanych przez Fundację;
q) prowadzenie działalności nieodpłatnej na rzecz osób będących w 
trudnej sytuacji
r) współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie 
objętym celem Fundacji;
s) nawiązywanie kontaktów z organizacjami międzynarodowymi w 
zakresie celów Fundacji;
t)  pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie działalności 
określonej 
w statucie;
u) spotkania charytatywne między innymi z przedstawicielami lokalnego 
świata przedsiębiorców, nauki, kultury i medycyny;
v) poprzez podejmowanie innych działań zbieżnych z celami statutowymi 
fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wspomaganie szkolnictwa zawodowego  
Na działanie składają się przekazane stypendia dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w 
Tomaszowie Lubelskim.
Źródło finansowania: darowizna Fundatora na program stypendialny 2016/2017 – stypendia wypłacone 
w I półroczu oraz grant z Lubelskiej Fundacji Rozwoju w ramach projektu „Trampolina sukcesu” na 
program stypendialny 2017/2018 wypłacone w II półroczu. 
Ochrona i promocja zdrowia: dzieci 
W ramach kosztu opłacono leczenie i rehabilitację chorych dzieci pracowników firm Roztocze i WSK
Źródło finansowania: darowizny uzyskane od osób fizycznych.
Ochrona i promocja zdrowia:  dorosłych 
W ramach tego działania sfinansowano pomoc osobie niepełnosprawnej w postaci zakupu łóżka i 
materiałów pomocniczych, pomoc była realizowana w formie grantu pracowniczego pracowników ZUP 
Roztocze. 
Źródło finansowania: środki z grantu pracowniczego
Ochrona i promocja zdrowia: leczenie i rehabilitacja Łukasza Dmitrocy  
W ramach tego działania poniesiono koszty związane z rehabilitacją Łukasza Dmitrocy, zakupem leków i 
artykułów medycznych, pobytem leczniczym i turnusem rehabilitacyjnym w Ustrzykach Dolnych oraz 
Horyńcu Zdrój..
Źródło finansowania: Zbiórki niepubliczne na rzecz Łukasza Dmitrocy, darowizny osób fizycznych. 
Ochrona i promocja zdrowia: leczenie i rehabilitacja chorych pracowników firm Roztocze i WSK 
W ramach tej grupy kosztów statutowych nieodpłatnych sfinansowano dojazd do lekarzy i zakup leków 
chorego pracownika firmy WSK Tomaszów Lub. Sp. z o.o.
Źródło finansowania: darowizny od osób fizycznych przeznaczone na ten cel, darowizna Fundatora. 
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, wyrównywanie szans
Działanie objęło adopcję dzieci na odległość, pomoc pogorzelcom, przekazanie zabawek dla dzieci ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i do Polskiej Szkoły w Nowym Rozdole na Ukrainie; 
współfinansowanie Dnia Autyzmu w Tomaszowie Lubelskim, przekazanie żywności dla potrzebujących 
rodzin, pomoc materialna dla rodzeństwa znajdującego się w trudnej sytuacji w ramach grantu.
Źródło finansowania:, grant pracowniczy oraz adopcja dzieci na odległość – darowizna Fundatora, 
paczki żywnościowe – żywność przekazana przez osoby prawne i firmy; przekazanie zabawek i 
artykułów szkolnych – artykuły podarowane przez nowożeńców; organizacja Dnia Autyzmu – środki 
własne Fundacji (pozyskane od darowizn na ogólne funkcjonowanie Fundacji). 
Wspieranie aktywnego trybu życia  
Realizacja rajdu rowerowego w ramach grantu pracowniczego oraz realizacja projektu „Idę po zdrowie i 
urodę” polegającego na propagowaniu zdrowego stylu życia w mniejszych miejscowościach. Spotkania z 
trenerem personalnym i dietetykiem odbyły się w Kmiczynie, Rabinówce, Ciotuszy Nowej, Łosińcu, 
Łubczu oraz Tomaszowie Lubelskim. 
Źródło finansowania: grant pracowniczy – darowizna Fundatora, projekt „idę po zdrowie i urodę” 
finansowany ze Środków Działaj Lokalnie oraz częściowo ze środków własnych fundacji. 
Rozwój i popularyzacja sportu 
W ramach działania zakupiono specjalistyczne buty do narciarstwa biegowego dla Moniki Skinder. 
Źródło finansowania: środki własne Fundacji – środki otrzymane na działalność statutową bez 
wskazania celu. 
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacji
Koszty obejmują współfinansowanie Innowacyjności w przemyśle, organizowane przez Stowarzyszenie 
Inżynierów i Mechaników Polskich oddział w Zamościu
Źródło finansowania: darowizna Fundatora
Działalność charytatywna 
W ramach tych kosztów zakupiono nagrody w konkursie „Warto pomagać” organizowanego w gminie 
Susiec, rozstrzygnięcie miało miejsce na koncercie charytatywnym dla Łukasza.
Źródło: środki własne Fundacji – środki otrzymane na działalność statutową bez wskazania celu.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

320

7

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)

nie dotyczy

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)

ochrona i promocja zdrowia, 
w tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

dofinansowanie leczenia i 
rehabilitacji w tym zakup 
leków. 
Fundacja ma grono 
podopiecznych zarówno 
dzieci, jak i dorosłych, 
osoby starsze oraz osoby 
niepełnosprawne, którym 
refunduje zakup leków, 
artykułów medycznych, 
dojazdy do lekarzy, pobytu 
na turnusach 
rehabilitacyjnych, a także 
zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego np. 
specjalistycznego łóżka 
oraz materiałów 
pomocniczych dla osoby 
niepełnosprawnej.  
Dodatkowo organizowane 
są spotkania z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej i 
ochrony zdrowia dla 
szerszego grona 
odbiorców - polegające na 
bezpłatnych konsultacjach 
i badaniach z lekarzem.

96.09.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: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2018-07-12 5

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


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

prowadzenie działalności 
nieodpłatnej na rzecz osób 
będących w trudnej 
sytuacji.
Fundacja w 2017 roku 
pomagała pogorzelcom, - 
rodzinie z okolic , której 
spłonął dom. Fundacja 
przekazała otrzymane w 
zbiórkach niepublicznych 
artykuły szkolne (zeszyty, 
książki, długopisy, kredki, 
flamastry) do Polskiej 
szkoły na Ukrainie w 
Nowym Rozdole.  W 
grudniu zorganizowano 
doroczną  zbiórkę 
żywności, artykułów 
chemicznych na terenie 
kilku firm. Zgromadzoną 
żywność i niezbędne 
artykuły dla gospodarstw 
domowych przekazano dla 
osób potrzebujących, osób 
starszych.

96.09.Z

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

programy stypendialne dla 
młodzieży.
Fundacja aktywnie 
wspiera szkolnictwo 
zawodowe w regionie. Od 
kilku lat prowadzony jest 
program stypendialny dla 
młodzieży ze szkoły 
zawodowej, pozyskano 
środki na projekt 
"Trampolina sukcesu" 
(Fundacja Parasol 
Roztocza podpisała 
umowę w ramach 
projektu "Mikro innowacje 
- makro korzyści" 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego), 
który adresowany jest do 
uczniów Zespołu Szkół w 
Tomaszowie Lubelskim. 
projekt obejmuje: 
program stypendialny, 
mentoring, testowania 
zawodów, wyjazdu na targi 
branżowe, dni otwarte

96.09.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) 131 967,94 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 130 939,16 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 1 028,78 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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) 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 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 130 939,16 zł

0,00 zł

93 480,81 zł

30 255,00 zł

7 203,35 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 028,78 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 30 370,12 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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: 100 569,04 zł 0,00 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

100 569,04 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

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.)

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

84 473,16 zł

0,00 zł

1 100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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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)

9,00 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

9,00 osób
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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

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

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

2,00 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

2,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 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

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)

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

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

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

Wioletta Elżbieta Kozyra, 
16.07.2018 r. 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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