
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina SZCZECIN

Powiat SZCZECIN

Ulica UL. SZCZAWIOWA Nr domu 64 Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 70-010 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@motocykliscidladzieci.pl Strona www www.motocykliscidladzieci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-02-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36179310400000 6. Numer KRS 0000563071

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Niesienie pomocy finansowej i rzeczowej oraz działalność na rzecz dzieci 
ubogich oraz
niepełnosprawnych i ich rodzin,

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

Idalia Jarosz Prezes Zarządu TAK

Jolanta Mrówczyńska Wiceprezes Zarządu TAK

Dorota Bogdanowicz 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

Henryk Morawski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Radosław Błasiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Robert Płocharski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "MOTOCYKLIŚCI DLA DZIECI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

2. Integracja osób wywodzących się ze środowisk wiejskich oraz miejskich, 
zdrowych oraz
dotkniętych niepełnosprawnością,
3. Integracja środowisk motocyklowych,
4. Zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5. Promowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty w społeczeństwie,
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
dotyczącej zasad
bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem
uczestniczącym w nim motocykli,
7. Organizowanie imprez sportowych i kulturalno-rekreacyjnych 
propagujących działalność 
2
charytatywną, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
zdrowy tryb
życia,
8. Inicjowanie i wspieranie prospołecznej działalności kulturalnej, 
społecznej itp.,
9. Udział w życiu publicznym społeczności lokalnej i państwa,
10.Organizowanie pomocy motocyklistom i ich rodzinom, których 
członkowie ucierpieli w
wyniku różnych zdarzeń losowych,
11.Poprawa wizerunku motocyklistów poprzez kontakt z mediami i 
monitorowanie informacji
prasowych dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów.
12.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
13.Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
14.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
15.Działalność charytatywna,
16.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, 
pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe,;
17.Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego,
18.Ochrona i promocja zdrowia,
19.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
20.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
21.Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
22.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
23.Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania,
24.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
25.Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,
26.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
27.Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa
przyrodniczego,
28.Działalność upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
29.Działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
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30.Działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
31.Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy
między społeczeństwami,
32.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
33.Zadania w zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Organizowanie akcji charytatywnych.
2. Organizowanie zbiórek publicznych w różnej postaci za zgodą 
odpowiednich organów.
3. Organizacja wypoczynku, wycieczek, spływów, rajdów.
4. Działalność edukacyjna i dydaktyczna.
5. Sprzedaż cegiełek.
6. Sprzedaż oraz aukcja pozyskanych przedmiotów z darowizn.
7. Pozyskiwania dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Niesienie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz dzieci ubogich oraz niepełnosprawnych.

Organizacja oraz uczestnictwo w różnego rodzaju  festynach  charytatywnych.

Organizacja zbiórek charytatywnych:

ZAMKOWA NOC BALOWA 2018/627/OR

MOTOSTART 2018/1535/OR

GRAMY DLA HANI 2018/2417/OR

MOTOMIKOŁAJE 2017/4420/OR

Opłacanie turnusów rehabilitacyjnych oraz zakup sprzętu do rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.

Zakup paczek  dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz ich rozwożenie w okresie świątecznym.

Imprezy cykliczne organizowane przez Stowarzyszenie:

BAL CHARYTATYWNY
MOTOZAJĄCE
,, DAJ LIZAKA DLA DZIECIAKA " rozdawanie lizaków dzieciom w dniu ich święta przez motocyklistów.
MOTOMIKOŁAJE

Integracja osób wywodzących się ze środowisk wiejskich oraz miejskich, zdrowych oraz
dotkniętych niepełnosprawnością.

Integracja środowisk motocyklowych.

Zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Promowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty w społeczeństwie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej zasad
bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem
uczestniczącym w nim motocykli.

Organizowanie pomocy motocyklistom i ich rodzinom, których członkowie ucierpieli w
wyniku różnych zdarzeń losowych.

Poprawa wizerunku motocyklistów poprzez kontakt z mediami i monitorowanie informacji
prasowych dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

Osoby prawne

500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Przygotowywanie i wydawanie poczestunku oraz 
 napojów podczas imprez charytatywnych 
festynów czy pikników .
W tym roku sprawozdawczym byliśmy min na 
imprezie''Pożegnanie lata'' dla dzieci i rodzin ze 
świetlic środowiskowych TPD na przystani w 
Szczecinie.W trakcie imprezy odwiedził nas 
prezes Zachodniopomorskiego TPD który w 
imieniu Zarządu Głównego TPD uhonorował 
Stowarzyszenie Medalem im. Henryka Jordana. 
Kolejną imprezą którą " obsługiwaliśmy'' od 
strony gastronomicznej był festyn charytatywny 
"Gramy dla Hani"

56.29.Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

Wydawanie ulotek oraz plakatów podczas 
wspólnej akcji z Komendą Policji  "NIE BĄDŹ 
PIERWSZY PO TAMTEJ STRONIE " . Której celem 
są działania edukacyjne i prewencyjne, mające 
na celu zwrócenie uwagi na jednoślady 
poruszające się na naszych drogach. „Nie bądź 
pierwszy po tamtej stronie. Kieruj się życiem”. 
Hasło widniejące na plakacie, który pojawi się na 
miejskich telebimach, przystankach, stacjach 
benzynowych i innych publicznych miejscach 
naszego miasta,  ma zwrócić uwagę wszystkich 
uczestników ruchu drogowego na ciągle 
zwiększającą się liczbę jednośladów na naszych 
drogach. Nie bądź obojętny zdrowie i życie swoje 
i swoich przyjaciół! Myślisz, że dobrze jeździsz, że 
problem Cię nie dotyczy ? Ci, których z nami nie 
ma, myśleli podobnie… Nie chcemy więcej 
pogrzebów. Drogi są również dla nas… Mamy 
prawo poruszać się po nich i żyć, cieszyć się 
naszą pasją i czerpać z niej jak najwięcej! Nie 
bądź obojętny! To dotyczy również Ciebie!

58.19.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 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 zysków i strat) 107 959,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 107 959,20 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Zapewnienie transportu dzieciom ,młodzieży 
oraz ich opiekunom na imprezy integracyjne 
organizowane przez Stowarzyszenie. W tym roku 
sprawozdawczym był to wyjazd autokarem do 
Barlinka na SZCZECIŃSKIE ROZPOCZĘCIE SEZONU 
MOTOCYKLOWEGO 2018!! Zbiórka była o 
godzinie 9:00 .

Cel – Barlinek Ośrodek Wypoczynkowy Janowo.

Potem wszyscy spotkaliśmy się nad jeziorem, 
gdzie przy ognisku, zajadając kiełbaskę i dania z 
grilla, będziemy mogliśmy wspólnie przywitać 
długo wyczekiwaną wiosnę. Na miejscu, oprócz 
poczęstunku by sporo atrakcji zarówno dla 
motocyklistów jak również ich rodzin.

49.31.Z 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 60 800,58 zł

2.4. Z innych źródeł 47 158,62 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 84 414,70 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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

w 
tym:

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

w 
tym:

120,00 zł

21 174,35 zł

0,00 zł

39 506,23 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

84 414,70 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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

w 
tym:

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

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Idalia Jarosz
Jolanta Mrówczyńska
Dorota Bogdanowicz

Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-15
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