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 Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
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Data zamieszczenia sprawozdania       

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA REJONOWEGO W RACIBORZU 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo ŚLĄSKIE Powiat RACIBORSKI 

Gmina RACIBÓRZ Ulica PLAC OKRZEI Nr domu 4 Nr lokalu       

Miejscowość RACIBÓRZ Kod pocztowy 47-400 Poczta RACIBÓRZ Nr telefonu 324597347 

Nr faksu 324151212 E-mail spoleczny@powiatraciborski.pl Strona www www.powiatraciborski.pl/starostwo/fundacja_na_rzecz_szpital.htm 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

25.04.2004 r. 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

21.02.2005 r. 

5. Numer REGON 278268833 6. Numer KRS 0000204629 

 
  



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 

Jan Kuliga Prezes Zarządu    tak    nie 

Edmund Pazurek Wiceprezes Zarządu    tak    nie 

Tomasz Zajączkowski Sekretarz Zarządu    tak    nie 

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 

Marzena Kopczewska Komisja Rewizyjna    tak    nie 

Beata Orc Komisja Rewizyjna    tak    nie 

Zofia Żydek Komisja Rewizyjna    tak    nie 

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez wspieranie 
Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Działania te, sklasyfikowane w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 ze zm.), obejmują: 

a)94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych, 

b)85.59.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, 
gdzie indziej niesklasyfikowane, 

c)86.90.E – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie 
indziej niesklasyfikowana.   

10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 

podstawie statutu organizacji) 

1. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw, które zmierzać będą do zakończenia 
inwestycji i pozwolą w pełni udostępnić nowy obiekt szpitalny.  

2. Stymulowanie rozwoju bazy materialnej. 

3. Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych; w formie: 

a. fundowania stypendiów naukowych, 

b.organizowania i finansowania stażów naukowych: krajowych i zagranicznych, 

c. organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych, 

d. prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej, 

4. Finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej. 

5. Finansowanie prowadzonych przez szpital programów celowych dla 
mieszkańców regionu działalności Fundatorów. 

6. Upowszechnienie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych                              
i diagnostycznych. 

7. Wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności 
mieszkańców regionu. 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego 

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

 W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Fundacja realizowała swoje 
cele statutowe. 

Zakup specjalistycznej aparatury i specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala Rajonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Zakup dokonywany był 
w uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu. Po zakupie sprzęt i aparatuta specjalistyczna zostały przekazane 
nieodpłatnie Szpitalowi Rejonowemu na podstawie uchwały darowizny i protokołu przekazania.  

W 2016 roku Fundacja zakupiła: 

- 10 228,65 zł – głowica oświetleniowa retroskopu HEINKEL z przyłączem LUER-Lock z okienkiem 
szklanym 24920FK – szt. 1, kleszcze ClickLine MANHES, biopsyjne, monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 
cm – szt. 1, watotrzymacz, dł. rob. 30 cm – szt. 1, rurka ssąco-koagulacyjna, monopolarna, izolowana, dł. 
rob. 40 cm – szt. 1, tubus retroskopu HEINKEL, śr. zew. 20 mm, dł. rob. 20 cm, z obturatorem 249120 – 
szt. 1, tubus retroskopu HEINKEL, śr. zew. 20 mm, dł. rob. 25 cm, z obturatorem 249110 – szt. 1, 
gruszka gumowa z przyłączem LUER-lock, z odłączanym drenem, zestaw (40924B, 40924S) – szt. 2,  

- 21 810,00 zł – kardiomonitor FX 2000P – szt. 2, uchwyt ścienny pod kardiomonitor – szt. 2, 

- 4 378,86 zł – kabina do ćwiczeń w podwieszeniu UGOL – szt. 1, linka do ćwiczeń i podwieszeń 120 cm 
– szt. 4, pas do stabilizacji ud i kręgosłupa – szt. 1, ciężarek miękki 1,5 kg – szt. 2, podwieszka udowa – 
szt. 2, wycinek walca z sandałami WW-S – szt. 1, obciążniki na rzepy – 1,0 kg – kpl. 1, obciążniki na 
rzepy – 1,5 kg – kpl. 1, podwieszka dwustawowa ze skóry – szt. 2, rotor KRG – szt. 1, podwieszka 
ramienna – szt. 2, linka do ćwiczeń i podwieszeń 160 cm – szt. 4, linka do ćwiczeń samowspomaganych 
225 cm – szt. 2, taśma do ćwiczeń 2,5 m czerwona – szt. 2, taśma do ćwiczeń 2,5 m żółta – szt. 2, 



karabińczyk – szt. 8, stół rehabilitacyjny SR-E2 – szt. 1,  

- 35 417,52 zł – łóżko szpitalne elektryczne AQUILA – szt. 4, 

- 3 652,56 zł – szafka przyłóżkowa – szt. 4, 

- 3 690,00 zł – mikroskop polaryzacyjny Optek P-01 (JPL1350) – szt. 1, 

- 16 826,40 zł – kardiomonitor kompaktowy z wyposażeniem FX 3000 15” – szt. 1, 

- 3 523,95 zł – dioptromierz lunetowy – szt. 1, 

- 1 358,00 zł – kaseta szkieł próbnych XL – 266 – szt. 1, 

Na realizację celu Fundacja wydatkowała łączną kwotę 100 885,94 zł. 

Ponadto, ze środków Fundacji sfinansowano współrealizację z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim 
Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania pod nazwą „XI RACIBORSKIE DNI 
PROMOCJI ZDROWIA”.    

 
  



1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizacją działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

 najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) 

 gmina  województwo 

 kilka gmin  kilka województw 

 powiat  cały kraj 

 kilka powiatów  poza granicami kraju 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji 
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, 

w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby fizyczne 
989  

Osoby 
prawne 

1 

2.2. Informacje na temat innych (niż 
wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, 
na rzecz których organizacja działała 
(Np. zwierzęta, zabytki) 

------ 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
   tak 

   nie 

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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) 

ochrona i promocja zdrowia  W okresie 
sprawozdawczym tj. od 1 
stycznia 2016 r. do 31 
grudnia 2016 r. Fundacja 
realizowała swoje cele 
statutowe. 

Zakup specjalistycznej 
aparatury i 
specjalistycznego 
sprzętu dla 
Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Rajonowego im. 
dr. Józefa Rostka w 
Raciborzu. Zakup 
dokonywany był w 
uzgodnieniu z 
Dyrektorem Zakładu. Po 
zakupie sprzęt i 
aparatuta 
specjalistyczna zostały 
przekazane nieodpłatnie 
Szpitalowi Rejonowemu 
na podstawie uchwały 
darowizny i protokołu 
przekazania. W 2016 
roku Fundacja zakupiła: 

- 10 228,65 zł – głowica 
oświetleniowa 
retroskopu HEINKEL z 
przyłączem LUER-Lock 
z okienkiem szklanym 
24920FK – szt. 1, 

86.90.E 



kleszcze ClickLine 
MANHES, biopsyjne, 
monopolarne, śr. 5 mm, 
dł. rob. 36 cm – szt. 1, 
watotrzymacz, dł. rob. 30 
cm – szt. 1, rurka ssąco-
koagulacyjna, 
monopolarna, izolowana, 
dł. rob. 40 cm – szt. 1, 
tubus retroskopu 
HEINKEL, śr. zew. 20 
mm, dł. rob. 20 cm, z 
obturatorem 249120 – 
szt. 1, tubus retroskopu 
HEINKEL, śr. zew. 20 
mm, dł. rob. 25 cm, z 
obturatorem 249110 – 
szt. 1, gruszka gumowa 
z przyłączem LUER-lock, 
z odłączanym drenem, 
zestaw (40924B, 
40924S) – szt. 2,  

- 21 810,00 zł – 
kardiomonitor FX 2000P 
– szt. 2, uchwyt ścienny 
pod kardiomonitor – szt. 
2, 

- 4 378,86 zł – kabina do 
ćwiczeń w podwieszeniu 
UGOL – szt. 1, linka do 
ćwiczeń i podwieszeń 
120 cm – szt. 4, pas do 
stabilizacji ud i 
kręgosłupa – szt. 1, 
ciężarek miękki 1,5 kg – 
szt. 2, podwieszka 
udowa – szt. 2, wycinek 
walca z sandałami WW-
S – szt. 1, obciążniki na 
rzepy – 1,0 kg – kpl. 1, 
obciążniki na rzepy – 1,5 
kg – kpl. 1, podwieszka 
dwustawowa ze skóry – 
szt. 2, rotor KRG – szt. 
1, podwieszka ramienna 
– szt. 2, linka do ćwiczeń 
i podwieszeń 160 cm – 
szt. 4, linka do ćwiczeń 
samowspomaganych 
225 cm – szt. 2, taśma 
do ćwiczeń 2,5 m 
czerwona – szt. 2, taśma 
do ćwiczeń 2,5 m żółta – 
szt. 2, karabińczyk – szt. 
8, stół rehabilitacyjny 
SR-E2 – szt. 1,  

- 35 417,52 zł – łóżko 
szpitalne elektryczne 
AQUILA – szt. 4, 

- 3 652,56 zł – szafka 
przyłóżkowa – szt. 4, 

- 3 690,00 zł – mikroskop 
polaryzacyjny Optek P-
01 (JPL1350) – szt. 1, 

- 16 826,40 zł – 
kardiomonitor 
kompaktowy z 
wyposażeniem FX 3000 



15” – szt. 1, 

- 3 523,95 zł – 
dioptromierz lunetowy – 
szt. 1, 

- 1 358,00 zł – kaseta 
szkieł próbnych XL – 266 
– szt. 1, 

Na realizację celu 
Fundacja wydatkowała 
łączną kwotę 100 885,94 
zł. 

ochrona i promocja zdrowia Współrealizacja z 
Polskim Towarzystwem 
Pielęgniarskim Koło 
Terenowe przy Szpitalu 
Rejonowym w Raciborzu 
zadania pod nazwą „XI 
RACIBORSKIE DNI 
PROMOCJI ZDROWIA”.    

86.90.E 

                  

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
   tak 

   nie 

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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD) 

--------------- ---------------- -------------- 

---------------- ---------------- -------------- 

---------------- ---------------- -------------- 

 
  



5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
   tak 

   nie 

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 odpowiadaiącego/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 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

----------- ----------- 

---------- ----------- 

---------- ----------- 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Informacja o przychodach organizacji 

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 222190,99,     zł 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 221544,46,     zł 

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00,     zł 

d) Przychody finansowe 646,53,     zł 

e) Pozostałe przychody 0,00,     zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 61801,60,     zł 

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

w 

tym: 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00,     zł 

b) ze środków budżetu państwa 0,00,     zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00,     zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00,     zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 362,78,     zł 

w 

tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00,     zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 48,00,     zł 

c) z darowizn od osób prawnych 0,00,     zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 314,78,     zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00,     zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00,     zł 

2.4. Z innych źródeł 160026,61,     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 

159380,08,     zł 

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie 
sprawozdawczym ogółem 

114031,94,     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 

1 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 100885,94,     zł 

2 Współrealizacja XI Raciborskich Dni Promocji Zdrowia  3500,00,     zł 

3            ,     zł 

4            ,     zł 

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 

1 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 100885,94,     zł 

2            ,     zł 

3            ,     zł 

4            ,     zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: wysokość 

kosztów 
finansowana z 1% 

podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 115131,38,     zł 114122,07,     zł 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 115131,38,     zł 114122,07,     zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00,     zł 0,00,     zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,0,     zł  

d) koszty finansowe 0,0,     zł  

e) koszty administracyjne      ,     zł  

f) pozostałe koszty ogółem      ,     zł      ,     zł 

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

5116,80,     zł 

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 106413,08,     zł 

 
  



5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00,     zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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 podatku od towarów i usług 

 z opłaty skarbowej 

 z opłat sądowych 

 z innych zwolnień 

-> jakich?       

 nie korzystała 

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.) 

   tak 

   nie 

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 zatrudnione 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 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) 

0,00 etatów 

 
  



1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 2 osób 

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków 

   tak 

   nie 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 

0 osób fizycznych 

0 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) 

   tak 

   nie 

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) 

3 osób 

w 

tym: 

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

0 osób 

b) inne osoby 3 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 osób 

w 

tym: 

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

0 osób 

b) inne osoby 0 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) 

3 osób 

w 

tym: 

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

3 osób 

b) inne osoby 0 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4180,00,     zł 

 
a) z tytułu umów o pracę 0,00,     zł 

w 

tym: 

– wynagrodzenie zasadnicze 0,00,     zł 

– nagrody 0,00,     zł 

– premie 0,00,     zł 

– inne świadczenia 0,00,     zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4180,00,     zł 

 
  



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

4180,00,     zł 

w 

tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4180,00,     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) 

348,33,     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 

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 

2830,00,     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) 

      

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 

   tak 

   nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00,     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych --------- 

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 

   tak 

   nie 

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego gtówny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji) 

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

 
  



1 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

2 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

3 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

4 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

5 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe 

   tak 

   nie 

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) 

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

1 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

2 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

3 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

4 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

5 -------- -------- -------- 0,00,     zł 

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) 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 

   tak 

   nie 

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota 

1 -------- -------- ,     zł 

2 -------- -------- ,     zł 

3 -------- -------- ,     zł 

4 -------- -------- ,     zł 

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 

Lp. Nazwa spółki Siedziba spółki 
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów 

1 -------- -------- 0,00 % 0 % 

2 -------- -------- 0,00 % 0 % 

 
  



3 -------- -------- 0,00 % 0 % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 -------- 

2 -------- 

3 -------- 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym 

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 -------- 0 

2 -------- 0 

3 -------- 0 

4 -------- 0 

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) 

   tak 

   nie 

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 

(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

(dd.mm.rrrr) 

 


