
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 2017-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica PORUCZNIKA WĄCHAŁY Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-608 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 885512500

Nr faksu E-mail biuro@eliasz.org.pl Strona www www.eliasz.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-09-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35676745000000 6. Numer KRS 0000178336

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

Stanisław Wysocki Prezes Zarządu TAK

Borys Mikułowski Viceprezes Zarządu TAK

Ewa Warelis Skarbnik TAK

Maria Kaczorowska 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

Ewa Wójcik Przewodnicząca TAK

Magdalena Kozik Członek TAK

Agnieszka Salamon Członek TAK

WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a. Działalność charytatywna, 
b. Promocja i organizacja wolontariatu, 
c. Świadczenie pomocy osobom starszym, chorym i biednym, 
d. Świadczenie pomocy sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i 
ubogich,
e. Świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym, 
f. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom biednym, z grup 
dysfunkcyjnych, niepełnosprawnym i ich opiekunom, 
g. Promocja zatrudnienia i aktywizacji wśród osób dysfunkcyjnych, 
h. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób biednych, starszych i 
dysfunkcyjnych, 
i. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
j. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
k. Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dla 
osób ubogich, starszych i dysfunkcyjnych, 
l. Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji, 
m. Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, 
n. Podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami 
fizycznymi i prawnymi w Polsce oraz poza jej granicami, prowadzącymi 
działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia, 
o. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób 
fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze Statutem 
Stowarzyszenia, 
p. Prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a. Działalności nieodpłatnej, a to:
i. Pomoc w szpitalach dla chorych (88,,,),
ii. Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych (88,,,),
iii. Propagowanie idei pomocy dla drugiego człowieka (88,,,),
iv. Organizowanie projekcji filmów na terenie placówek opieki zdrowotnej 
i placówek opiekuńczych (59,14, Z),
v. Organizowanie transportu dla osób niepełnosprawnych i 
potrzebujących (49,39,Z),
vi. Krótkotrwałe zakwaterowanie i noclegownia dla osób potrzebujących 
(55, 20, Z),
vii. Organizowanie i powadzenie prelekcji w placówkach oświatowych 
propagujących ideę wolontariatu (85, 59 B),
viii. Udzielanie porad i konsultacji medycznych dla osób 
niepełnosprawnych i potrzebujących (86, 21, Z),
ix. Udzielanie specjalistycznych porad i konsultacji medycznych dla osób 
niepełnosprawnych i potrzebujących (86, 22, Z),
x. Zakup, organizacja i dowóz zakupów, posiłków, lekarstw dla osób 
biednych (86, 10,Z),
b. Działalności odpłatnej (działalności gospodarczej);
i. Kursy (85.59.B, 85.52.Z),
ii. Warsztaty (90.03.Z, 32.13.Z),
iii. Reklama (73.1),
iv. Sprzedaż (47.91.Z, 47.89.Z, 47.78.Z),
v. Zakwaterowanie (55.90.Z).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Działalność charytatywna:
- wolontariat szpitalny - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie 
Wolontariusze codziennie odwiedzali pacjentów szpitala przebywających na pięciu oddziałach, m.in. 
oddział reumatologiczny, rehabilitacyjny, oddziały wewnętrzne. W 2016 r. wolontariusze ofiarowali ok. 
1237 godzin, każdego dnia pomagając pacjentom w spożywaniu posiłków, robieniu zakupów, 
realizowaniu recept, poruszaniu się po terenie szpitala i przede wszystkim towarzyszyli pacjentom, 
rozmawiając z nimi, organizując czas wolny, w dwojaki sposób: - aspekt religijny - wolontariusze w 2016
 r. zorganizowali w kaplicy szpitalnej ok. 70 wydarzeń dla pacjentów.W każdym wydarzeniu brało udział 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

2-8 wolontariuszy oraz 1-6 sympatyków Wolontariatu. W każdym zorganizowanym wydarzeniu 
uczestniczyło średnio 23 pacjentów. Systematycznie w kaplicy odbywały się Koronki do Miłosierdzia 
Bożego, wieczory uwielbienia, mini koncerty. W niedziele wolontariusze uczestniczyli z pacjentami w 
Mszy Świętej w kaplicy pomagając dostać się pacjentom do kaplicy, przygotowując oprawę Mszy 
(liturgia słowa, psalmy, itp.). Przygotowywane były nabożeństwa okoliczności, tj. droga krzyżowa, 
odczytanie Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek, "majówki", modlitwa różańcowa. - 
aspekt rekreacyjny - w 2016 r. zorganizowano 28 spotkań filmowych. Średnia liczba pacjentów na 
spotkaniach wynosiła ok. 12 osób. Innymi wydarzeniami było m.in.: kolędowanie wolontariuszy oraz 
pacjentów, śpiewanie pieśni patriotycznych, organizowanie prelekcji, itp. Wolontariusze przekazali 
także pacjentom własnoręcznie przygotowane symboliczne upominki z okazji różnych okoliczności, 
m.in. Mikołaj, świąt Bożego Narodzenia, Dnia Chorego, Wielkanocy.

2. Promocja i organizacja Wolontariatu
- Plebiscyt "Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku". Jak co roku propagując ideę wolontariatu w 
pierwszej połowie roku 2016 zorganizowaliśmy ogólnopolski Plebiscyt "Wybieramy Miłosiernego 
Samarytanina roku", podczas którego nagrodziliśmy i wyróżniliśmy osoby bezinteresownie pomagające 
drugiemu człowiekowi, w kategoriach: - pracownik służby zdrowia oraz osoba, która bezinteresownie 
służy pomocą innym. W głosowaniu udział wzięło 1175 osób z całej Polski. W obu kategoriach 
zgłoszono 105 kandydatów.
- Akcja "Przebaczenie + Pojednanie = Miłosierdzie" - przedstawiciele/wolontariusze 12 krakowskich 
organizacji pozarządowych w roku Światowych Dni Młodzieży chcieli pokazać, że działając wspólnie 
można zdziałać wiele niesamowitych rzeczy. Udali się do Asyżu, Monte Cassino i Rzymu po gałązki 
oliwne, które są symbolem pokoju, gałązki zostały pobłogosławione przez papieża Franciszka i 
przekazane przez młodzież dla społeczności krakowskiej jako przesłanie w dzisiejszym tak 
zróżnicowanym i niespokojnym świecie, że miłosierdzie, nie może istnieć bez przebaczenia i 
pojednania.
- kursy szkoleniowe dla kandydatów na wolontariuszy - W 2016 r. przeprowadziliśmy dwa kursy 
szkoleniowe. W sumie wzieło w nich udział 31 osoby, z których certyfikat ukończenia kursu otrzymało 6
 osób, które następnie podpisały Porozumienie o współpracy wolontaryjnej. Każde szkolenie 
poprzedzone zostało  "kampanią" informacyjną o wolontariacie pośród krakowskich osiedli, uczelni 
oraz poprzez portale społecznościowe.
- czwartkowe spotkania - W każdy czwartkowy wieczór (oprócz dni świątecznych) w siedzibie 
wolontariatu odbywały się spotkania, w któych uczestniczyli wolontariusze, kandydaci, znajomi 
wolontariuszy, członkowie stowarzyszenia, Zarząd. Każde spotkanie było i jest okazją do promowania 
idei wolontariatu.
3. świadczenie pomocy osobom starszym, chorym, biednym 
- wolontariat domowy - grupa domowa, składająca się z 14 wolontariuszy odwiedzała swoich 
podopiecznych (osoby w wieku 60+, samotne, ubogie) w ich domach pomagając w podstawowych 
czynnościach dnia codziennego, tj. sprzątanie, robienie zakupów, spacer, rozmowa. Wolontariusze 
poświęcili swoim podopiecznym w roku 2016 w sumie ok. 570 godzin.

- stowarzyszenie w oparciu o współpracę z krakowskimi szkołami przekazało podopiecznym z najcięższą 
sytuacją materialną artykuły spożywcze, z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy. W roku 2016 
kontynuowano integrację podopiecznych oraz wolontariuszy innych grup Stowarzyszenia z 
podopiecznymi organizując wspólne spotkanie opłatkowe, spotkania w Siedzibie.

- pomoc rzeczowa i finansowa - dopłaty do leków dla osób starszych, ubogich. Stowarzyszenie 
realizowało swoje cele statutowe ofiarując pomoc potrzebującym proszącym o żywność, wykupienie 
leków. W każdym przypadku decyzja o odmowie bądź udzieleniu pomocy poprzedzona była wywiadem 
środowiskowym oraz rozmową. Prowadzona była imienna ewidencja osób objętych tą formą pomocy 
(zeszyt "Udzielono Pomocy" oraz karty informacyjne jaka forma pomocy została udzielona). 

W roku 2016 Stowarzyszenie dzięki współpracy z krakowskimi szkołami oraz prywatnymi darczyńcami 
mogło przekazać otrzymane art. żywnościowe, odzież dla 6 bezdomnych, 10 potrzebujących pacjentów 
z Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, 15 osób z ciężką sytuacją życiową. Na ile pozwalały środki 
finansowe, Stowarzyszenie pokrywało koszty realizacji recept dla osób z ciężką sytuacją finansową. 
Status osoby potrzebującej weryfikował Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wycinka renty, emerytury 
lub zaświadczenia o dochodach.

4. świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym
- Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt Sióstr Służebniczek NMP - Wsparcie dla Ośrodka obejmuje 
pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, powtarzanie materiału ze szkoły z podopiecznymi 
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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)

55

3

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

Ośrodka. Wolontariusze ofiarowali ok. 115 godzin w Ośrodku.
Przy współpracy z krakowskimi szkołami, zebrane przez uczniów dary w postaci słodyczy, art. biurowych 
były przekazywane przez wolontariuszy dla 15 wychowanek Ośrodka z okazji Wielkanocy, Bożego 
Narodzenia, Mikołaja, Dnia Dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego. Wolontariusze organizowali także dla 
podopiecznych (zawsze za zgodą i uczestnictwem wychowawców Ośrodka) różnego rodzaju wyjścia, 
zabawy, gry.
5. podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi w Polsce 
oraz poza jej granicami, prowadzącymi działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia
- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2, Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie - 
akcja zeszyt - dzięki współpracy ze szkołą udało się przeprowadzić coroczną akcję zeszyt . Uczniowie 
przez dwa miesiące przynosili do szkoły zeszyty oraz inne artykuły szkolne, które następnie Wolontariat 
św. Eliasza przekazał dwoma turami jako wyprawki szkolne dla podopiecznych Ośrodka 
Wychowawczego dla dziewcząt Sióstr Służebniczek NMP (15 wyprawek)
- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2, Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie - 
akcja cukierek -  dzięki współpracy z pedagogami oraz uczniami szkoły zebrano różne słodycze. Zostały 
one przekazane głównie dla wychowanek Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt Sióstr Służebniczek 
NMP. Słodkie upominki dołączano również do okolicznościowych upominków dla wszystkich 
podopiecznych Stowarzyszenia oraz osób potrzebujących.

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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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. 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)

działalność charytatywnej Pomoc dla pacjentów 
przebywających w 
Szpitalach. Pomoc 
polegająca przede 
wszystkim na 
obecności/towarzyszeni
u pacjentowi w trakcie 
jego hospitalizacji. 
Wolontariusze udzielają 
wsparcia, pomocy w 
trakcie wykonywania 
codziennych czynności 
w Szpitalu, tj. pomoc w 
karmieniu, poruszaniu 
po terenie Szpitala, 
zakupy, realizacja 
recept, jeśli zaistnieje 
taka potrzeba 
organizowanie pomocy 
rzeczowej, 
organizowanie czasu 
wolnego. 
Organizowanie 
symbolicznych 
upominków dla 
pacjentów z okazji m.in. 
świąt Bożego 
Narodzenia, Mikołaja, 
Wielkanocy, Dzień 
Chorego.

88.10.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Propagowanie idei 
pomocy dla Drugiego 
Człowieka. Jak co roku 
propagując ideę 
wolontariatu oraz 
bezinteresownej 
pomocy osobom 
potrzebującym, 
zorganizowany został 
Plebiscyt "Wybieramy 
Miłosiernego 
Samarytanina roku" o 
zasięgu ogólnopolskim. 
Dzięki tej inicjatywie po 
raz kolejny dostrzeżone 
zostały osoby, które 
bezinteresownie 
pomagają innym, osoby 
które stanowią wzór do 
naśladowania.
Angażując się w akcje 
organizowane przez 
różne instytucje, jak 
również inicjując 
własne wydarzenia 
wolontariusze 
propagują działalność 
wolontarystyczną. 
Nawiązując współpracę 
z organizacjami 
pozarządowymi 
tworzymy płaszczyznę 
wymiany doświadczeń 
oraz przepływu 
informacji służącą 
propagowaniu idei 
pomocy charytatywnej.

88.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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) 185,099.20 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 182,891.29 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,200.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 7.91 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 55,556.10 zł

2,430.00 zł

21,576.10 zł

31,550.00 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

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)

5.2. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12,569.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 116,973.30 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 104,132.24 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -13,907.65 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność 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 23,678.20 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 11,469.80 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: 94,882.64 zł 22,598.00 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

78,759.05 zł 22,598.00 zł

16,107.65 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

15.94 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 działalność statutowa (pomoc rzeczowa i finansowa osobom w trudnej sytuacji życiowej) 5,043.80 zł

2 działalność statutowa (działalność charytatywna) 6,426.00 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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)

1.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 23,800.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

23,800.00 zł

23,800.00 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

14.00 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

14.00 osób

0.00 osób

82.00 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

82.00 osób

0.00 osób
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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)

1,983.33 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

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)

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

2,000.00 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

Roksana Pilch / 13.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

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

2017-05-12
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