Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
za rok 2013

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

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Fundacja Pro Akademika

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj Polska

Województwo mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Ulica Chodakowska

Nr domu 19

Nr lokalu

Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 03-815

Poczta Warszawa

Nr telefonu 601534713

Nr faksu -

E-mail

Strona www www.fundusz-talenty.pl

katarzyna.kolasinska@fundusztalenty.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym

17-12-2010

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

12-11-2013

5. Numer REGON

143149352

6. Numer KRS

0000373346

31

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

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

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

Imię i nazwisko

Funkcja

Małgorzata Wróblewska

Prezes Zarządu Fundacji

-

Wpisany do KRS
 tak

nie

-

tak

nie

-

-

tak

nie

Imię i nazwisko

Funkcja

Andrzej Marian Eliasz

Członek Rady Fundacji

 tak

nie

Teresa Gardocka

Członek Rady Fundacji

 tak

nie

Małgorzata Piasecka

Członek Rady Fundacji

 tak

nie

Wpisany do KRS

1.
Wspieranie rozwoju badań naukowych w zakresie nauk społecznych i
prawnych.
2.
Promowanie kultury i sztuki.
3.
Wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży.
4.
Popieranie rozwoju społeczeństwa w zakresie kulturalnym. naukowym,
oświatowym oraz jej upowszechnianie a także ułatwianie i zwiększanie dostępu
społeczeństwa do kultury i sztuki.
5.
Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród
osób mających do niej utrudniony dostęp oraz osób szczególnie uzdolnionych.
6.
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.
w zakresie wspierania badań naukowych:
a)
udzielanie stypendiów naukowych i socjalnych studentom i doktorantom,
głównie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, oraz Wyższej Szkoły
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w
nauce;
b)
finansowanie badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem
projektów badawczych w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla
rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski i wynikają z potrzeb
społecznych i biznesu;
c)
zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych;
d)
niedochodowe wydawanie książek, broszur i innych publikacji na potrzeby
fundacji
e)
wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki
gospodarczej;
f)
niedochodowe organizowanie warsztatów, szkoleń, wykładów, paneli
naukowych, prelekcji, konkursów na potrzeby fundacji
2.
w zakresie promowania kultury i sztuki;
a)
niedochodowe organizowanie i finansowanie wydarzeń edukacyjno –
kulturalnych tj. wystaw, wernisaży, koncertów, spektakli teatralnych i innych
wydarzeń i przedsięwzięć kulturalno - artystycznych – zarówno dla osób fizycznych
jak i dla organizacji
b)
wspieranie artystów, ludzi kultury i sztuki i innych twórców – również
organizacji
c)
wspieranie inicjatyw z zakresu wzornictwa przemysłowego i designu
(warsztaty, szkolenia, panele naukowe, prelekcje, konkursy itp.) – zarówno dla osób
fizycznych, jak i organizacji;
3.
w zakresie popieranie rozwoju społeczeństwa w zakresie kulturalnym,
naukowym, oświatowym oraz jej upowszechnianie a także ułatwianie i zwiększanie
dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki;
a)
organizowanie i finansowanie cyklicznych zajęć dla młodzieży i dzieci,
seniorów i rodzin;
b)
organizowanie konkursów i olimpiad tematycznych dla dzieci i młodzieży z
zakresu wiedzy o kulturze i sztuce
c)
udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i
opiekuńczym
4.
w zakresie podejmowanie i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty
wśród osób mających do niej utrudniony dostęp oraz osób szczególnie
uzdolnionych:
a)
niesienie pomocy finansowej dla dzieci i młodzieży szczególnie
uzdolnionej, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie
stypendiów;
b)
zakup niezbędnych pomocy naukowych dla szczególnie uzdolnionej
młodzieży;
c)
działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest:
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna;
d)
współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami

pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionym w celach działalności
Fundacji;
e)
zapisywanie i archiwizowanie wydarzeń kulturalnych na nośnikach audiowideo;
f)
tworzenie archiwum dokumentującego twórczość artystyczną i kulturalną
związaną z funkcjonowaniem fundacji;
g)
organizowanie akcji charytatywnych;
h)
występowanie do organów samorządowych i instytucji państwowych o
finansowanie
przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji.
5.
W zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej:
a)
zakładanie i wspieranie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości;
b)
promowanie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej;
c)
animowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi strefy badania i
rozwoju (B+R).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Misją Funduszu Stypendialnego Talenty jest stworzenie młodym ludziom takich warunków do nauki, by
okoliczności życiowe (w szczególności sytuacja finansowa ich rodzin) nie stanowiły bariery dla rozwoju ich
talentów. Fundacja udziela pomocy uczniom i studentom z całej Polski, najczęściej z małych miast i wsi.
Pomoc Funduszu polega na wypłacie comiesięcznego stypendium, a także na organizacji warsztatów
edukacyjnych i rozwojowych, staży oraz specjalistycznych konsultacji. Fundusz może udzielać wsparcia
rzeczowego w postaci zakupu komputerów, książek, instrumentów muzycznych i pomocy naukowych.
Organizowane warsztaty edukacyjne i rozwojowe są bardzo ważnym elementem działalności Funduszu,
pozwalają one stypendystom Fundacji nabyć kompetencje, których nie dają szkoły czy uczelnie. Służą one
także integracji wszystkich stypendystów Funduszu.
W 2013 roku z pomocy Funduszu Stypendialnego Talenty skorzystało 48 osób , uzdolnionych
uczniów liceów i studentów pochodzących z całej Polski.
Stypendyści Funduszu otrzymywali comiesięczne stypendia finansowe w wysokości od 200 zł do 400 zł
miesięcznie. Decyzja o przyznaniu stypendiów uzależniona jest od wyników w nauce, osiągnięć naukowych,
sytuacji majątkowej i rodzinnej oraz aktywności społecznej społecznej kandydata na stypendystę.
Szczegółowe kryteria i zasady przydzielania stypendiów określone są w regulaminie Funduszu Stypendialnego
Talenty opublikowanym na stronie www. fundusz-talenty.pl.
W sierpniu i grudniu 2013 roku zorganizowano warsztaty rozwojowe i edukacyjne do udziału, w których
zaproszeni zostali wszyscy stypendyści Fundacji.
Odbyły się one w dniach:
25 do 31 sierpnia 2013 r. w Puszczykowie oraz w Poznaniu
28 do 30 grudnia 2013 r. w Poznaniu.
Tematyka zorganizowanych warsztatów pozwoliła na poszerzenie wiadomości stypendystów z zakresu wiedzy
o sztuce współczesnej (malarstwo, film, fotografia), zasadach pierwszej pomocy, rozwój i analizę kompetencji
własnych, rozwój uzdolnień sportowych i tanecznych, wymianę doświadczeń i kontakt z praktykami.
•
we współpracy z Fundacją Vox Artis zorganizowano warsztat artystyczny mający na celu rozwinięcie
wiedzy związanej ze sztuką współczesną (malarstwo abstrakcyjne, performence w sztuce współczesnej).
Warsztat zakończył plener malarski z udziałem stypendystów, w planie jest organizacja wystawy
poplenerowej.
•
dr. Monika Górska, wykładowczyni School of Form przeprowadziła 2 dniowy warsztat Storytellingu.
Celem warsztatu było nabycie umiejętności skutecznego posługiwania się językiem opowieści w różnych
sytuacjach życiowych ( zawodowych, studenckich, naukowych).
•
we współpracy z Kompanią Wolontariuszy – wolontariatem pracowniczym Kompanii Piwowarskiej
zorganizowano dwa warsztaty:
- zaznajamiający z systemem rekrutacji stażystów i pracowników korporacji (przygotowanie właściwego CV,
przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej etc) oraz zaznajamiający z polityką CSR i wolontariatem
pracowniczym Kompanii
- poruszający problemy związane z odpowiedzialnym spożywaniem alkoholu.
•
zorganizowano jednodniowe zajęcia „Tenisowy Starter” we współpracy z trenerami Centrum
Tenisowego Olimpia w Poznaniu.
W ramach zaangażowania stypendystów w działalność Funduszu aktualni stypendyści zorganizowali dla
pozostałych uczestników 5 dniowe warsztaty taneczne oraz 6 godzinny kurs pierwszej pomocy (oparty na
case study)
W ramach działaności Fundacji organizowano spotkanie z przedstawicielami biznesu tzw. „stolik
ekonomiczny”, który pozwolił stypendystom o zainteresowaniach ekonomicznych na dyskusję z praktykami.
zorganizowano spotkanie z projektantką Magdaleną Hasiak, która opowiedziała o swojej drodze do własnego
biznesu.
W dniu 30.08.2013 w Concordia Design w Poznaniu zorganizowano uroczystość wręczenia stypendiów,
połączoną z koncertem w wykonaniu artystycznie uzdolnionych stypendystów oraz prezentacją efektów
warsztatów storytellingowych. Uroczystość ta była okazją do spotkania stypendystów ze sponsorami i
darczyńcami Funduszu Stypendialnego Talenty.
W grudniu 2013 roku zorganizowano w Poznaniu Panel Absolwenci – Stypendystom, w którym wzięli udział
stypendyści i absolwenci Funduszu Stypendialnego Talenty. Celem Panelu jest między innymi utrzymywanie
kontaktu pomiędzy wszystkimi osobami, które były stypendystami Funduszu oraz umożliwienie wymiany
doświadczeń pomiędzy aktualnymi stypendystami Funduszu a byłymi wychowankami Fundacji, którzy

rozpoczęli już pracę zawodową. W Panelu wzięło udział 9 panelistów i 50 stypendystów.
W 2013 roku fundacja ubiegała się o pozyskanie dotacji dedykowanych organizacjom pozarządowym w
ramach konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Poznania na dofinansowanie działań z zakresu
zadań publicznych „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Fundacja łącznie w 2013 roku przygotowała do ww. konkursu 3 oferty dofinansowania projektów. Oto one:
- projekt „COMMUNICATION DESIGN - NOWE DROGI KOMUNIKACJI. MIEDZYNARODOWE WARSZTATY
PROJEKTOWANIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH MEDIÓW” – brak
dofinansowania;
- NOWA META MALTY. BULA PARK REVISITED – projekt składany 2-krotnie. Za pierwszym razem nie otrzymał
dofinasowania, a za drugim została przyznana dotacja, ale Fundacja z niej zrezygnowała.
W 2013 roku fundacja ubiegała się o pozyskanie dotacji dedykowanych organizacjom pozarządowym w
ramach konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie działań
z zakresu zadań publicznych „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Fundacja łącznie w 2013 roku przygotowała do ww. konkursu 2 oferty dofinansowania projektów. Obie nie
otrzymały dofinansowania. Oto one:
- projekt „COMMUNICATION DESIGN - NOWE DROGI KOMUNIKACJI. MIEDZYNARODOWE WARSZTATY
PROJEKTOWANIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH MEDIÓW”;
- NOWA META MALTY. BULA PARK REVISITED.

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

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizacją działalności pożytku publicznego

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
120

Osoby fizyczne

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

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

Osoby
prawne

-

-

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

tak
nie

Sfera działalności pożytku
publicznego
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu

Pomoc społeczna w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych osób

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
Nauka, szkolnictwo, edukacja
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

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

niesienie pomocy
finansowej młodzieży
szczególnie uzdolnionej,
znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej
poprzez udzielanie
Stypendiów

88,99,Z

niedochodowe
organizowanie
warsztatów, szkoleń,
paneli, prelekcji,
konkursów na potrzeby
fundacji

85,59,B

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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
-

-

tak
 nie
Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

-

-

-

-

-

-

-

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
X tak
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
nie
Przedmiot i opis działalności

Numer kodu (PKD)

działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

94.99.Z

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

-

-

-

-

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
zł

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

221 707 , 64

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

194 307, 10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) Przychody z działalności gospodarczej

-

,

zł

27 400, 00 zł
,

-

d) Przychody finansowe

zł

0, 54 zł

e) Pozostałe przychody
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

-

,

zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

-

,

zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

-

,

zł

b) ze środków budżetu państwa

-

,

zł

- ,

zł

-

,

zł

-

,

zł

-

,

zł

w
tym:

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

w
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

16 130, 00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

178 177,10 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

-

,

zł

e) ze spadków, zapisów

-

,

zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

-

,

zł

27 400, 54

zł

2.4. Z innych źródeł

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

-

,

zł

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

-

,

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

,

zł

-

,

zł

-

-

,

zł

-

-

,

zł

1

-

2

-

3
4

-

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

-

2

-

3

-

4

-

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

-

Koszty ogółem:

zł

,

zł

,

zł

,

zł

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

213 091,09

zł

-

,

zł

200 593,62

zł

-

,

zł

,

zł

-

,

zł

-

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

-

,

zł

d) koszty finansowe

-

,

zł

11 341, 47

zł

e) koszty administracyjne

,

1 156, 00 zł

-

,

zł

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

-

,

zł

f) pozostałe koszty ogółem

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

- 6 286,52

zł

,

zł

27 400, 00

zł

27 400,00

zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

-

5.3. Wynik działalności gospodarczej
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z podatku od towarów i usług
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich?
nie korzystała

tak
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
 nie
telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)
własność
użytkowanie wieczyste
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)

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 etatów

0 osób

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
2. Członkowie
tak
2.1. Organizacja posiada członków

 nie
- osób fizycznych

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

w
tym:

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

osób

-

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym i czasu pracy)

osób

-

b) inne osoby

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

osób

-

osób

-

osób

-

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

-

osób

b) inne osoby

-

osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

6 769,80

zł

,

zł

a) z tytułu umów o pracę

w
tym:

-

– wynagrodzenie zasadnicze

-

,

zł

– nagrody

-

,

zł

– premie

-

,

zł

– inne świadczenia

-

,

zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

6 769,80

zł

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

6 769,80

zł
zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w
tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

6 769,80

zł

-

,

zł

-

,

zł

-

,

zł

,

zł

,

zł

-

,

zł

-

,

zł

-

,

zł

-

,

zł

,

zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
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)

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)

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)

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)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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
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
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
tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

 nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

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

-

-

-

-

,

zł

2

-

-

-

-

,

zł

3

-

-

-

-

,

zł

4

-

-

-

-

,

zł

5

-

-

-

-

,

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

Nazwa organu udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji
,

zł

-

,

zł

-

-

,

zł

-

-

-

,

zł

-

-

,

zł

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

4

-

5

-

-

-

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)

tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
 nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Przedmiot zamówienia

Lp.

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
Nazwa spółki

Lp.

Siedziba spółki

% udziałów lub
akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

-

-

-

%

-

%

2

-

-

-

%

-

%

3

-

-

-

%

-

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

-

2

-

3

-

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

Lp.

Liczba kontroli

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
tak
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
 nie
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

Data wypełnienia sprawozdania
Małgorzata Wróblewska

(imię i nazwisko)

11 lipca 2014 r.
(dd.mm.rrrr)

%

