
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina NOWY TARG

Powiat NOWOTARSKI

Ulica GORCZAŃSKA Nr domu 26 Nr lokalu 

Miejscowość NOWY TARG Kod pocztowy 34-400 Poczta NOWY TARG Nr telefonu 

Nr faksu E-mail mnd-sla@wp.pl Strona www www.mnd.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12054059700000 6. Numer KRS 0000287744

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

Paweł Bała Prezes TAK

Sławomir Jurzec Sekretarz NIE

Jolanta Stopa Księgowa TAK

Małgorzata Brzózka Członek TAK

Teresa Świerczyńska Członek 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

Joanna Bielańska Przewodnicząca TAK

Angelika Szymańska Członek TAK

Mateusz Kolasa Sekretarz TAK

DIGNITAS DOLENTIUM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc chorym na SLA oraz inne 
choroby zaliczane do grupy MND oraz ich opiekunom

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez:
a. Pomoc rzeczową
b. Finansowanie lub dofinansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego 
oraz rehabilitacyjnego,
c.  Prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego,
d. Działalność edukacyjną mającą podnosić świadomość na temat SLA oraz 
innych chorób zaliczanych do grupy MND przede wszystkim chorych i ich 
opiekunów, lekarzy, fizjoterapeutów, decydentów oraz resztę 
społeczeństwa,
e. Organizowanie konferencji poświęconych tematyce SLA oraz innych 
chorób zaliczanych do grupy MND,
f. Wspieranie badań naukowych,
g. Finansowanie lub dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i 
wypoczynku chorych na SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy MND,
h. Bezpośrednia pomoc finansowa dla najuboższych chorych na SLA oraz 
inne choroby zaliczane do grupy MND,
i. Wspieranie szeroko pojętej opieki paliatywnej,
j. Występowanie do organów władzy i administracji państwowej i 
samorządowej w sprawach dotyczących leczenia i rehabilitacji oraz spraw 
socjalno-bytowych, zawodowych i innych, osób chorych na SLA oraz inne 
choroby zaliczane do grupy MND,
k. Przyznawanie corocznych nagród osobom, których działania przyczyniły 
się w wybitny sposób do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
l. Fundowanie stypendiów dla studentów, lekarzy, psychologów, 
fizjoterapeutów, chemików, biologów, inżynierów, informatyków, które 
pozwolą podnieść ich wiedzę i umiejętności przydatne dla chorych na SLA 
oraz inne choroby zaliczane do grupy MND,
m. Budowę obiektów, które będą przeznaczone na pomoc dla chorych na 
SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy MND,
n. Prowadzenie i/lub finansowanie prowadzenia statystyk mających za cel 
dokładniejszą wiedzę na temat SLA oraz innych chorób zaliczanych do 
grupy MND,
o. Współpracę z polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o 
podobnych celach działania,
p. Działanie na rzecz budowy systemu opieki i pomocy osobom 
dotkniętym SLA oraz innymi chorobami zaliczanymi do grupy MND,
q. Prowadzenie fizjoterapii osób chorych na SLA oraz inne choroby 
zaliczane do grupy MND,
r. Prowadzenie terapii psychologicznej osób chorych na SLA oraz inne 
choroby zaliczane do grupy MND, członków ich rodzin oraz opiekunów,
s. Organizowanie i prowadzenie praktyk oraz stażów dla uczniów, 
studentów, absolwentów szkół średnich i wyższych oraz bezrobotnych w 
zakresie pracy z osobami chorymi na SLA oraz inne choroby zaliczane do 
grupy MND,
t. Poradnictwo prawno – organizacyjne i merytoryczne dla środowiska 
osób chorych na SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy MND, ich 
rodzin i opiekunów,
u. Organizowanie pracy wolontaryjnej z osobami chorymi na SLA oraz inne 
choroby z grupy MND; organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla 
placówek medycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych 
zajmujących się osobami chorymi na SLA oraz inne choroby z grupy MND
v. Organizowanie imprez charytatywnych,
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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)

3000

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

w. Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pomocniczego 
na realizację celów statutowych poprzez występowanie do osób 
fizycznych, prawnych i organów administracji państwowej i samorządowej 
zarówno w kraju jak i za granicą,
x. Prowadzenie zajęć i imprez integracyjnych dla osób chorych na SLA i  
inne choroby z grupy MND, ich opiekunów oraz ich rodzin,
y. Zakładanie i prowadzenie placówek o charakterze medycznym i 
opiekuńczo-rehabilitacyjnym dla chorych na SLA oraz inne choroby z 
grupy MND,
z. Działalność Rady Naukowej złożonej z naukowców, klinicystów i 
specjalistów dziedzin przydatnych chorym na SLA oraz inne choroby z 
grupy MND.

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główna oferowana przez nas pomoc:
- program „Pomocna Dłoń”, czyli wsparcie finansowe 800 zł dla chorych w terminalnym stadium SLA,
- pomoc finansowa dostępna dla każdego chorego,
- prowadzimy pierwszy w Polsce serwis internetowy poświęcony SLA www.mnd.pl, dzięki któremu 
chorzy mają dostęp do podstawowych informacji o SLA przedstawionych w możliwie przystępny 
sposób.
- forum www.mnd.pl, stanowi miejsce nawiązywania przyjaźni, wzajemnego wsparcia i wymiany 
cennych wiadomości bardzo wielu chorych i ich rodzin,
- prowadzimy telefon zaufania dodając otuchy i nadziei potrzebującymi rozmowy oraz urządzamy w 
ramach jego działalności bezpłatne konsultacje ze specjalistami np. opiekunami społecznymi.
- poradnictwo; pod adresem mailowym oraz telefonem kontaktowym chorzy i ich bliscy mogą uzyskać 
porady i wsparcie dotyczące nie tylko opieki, ale także kwestii organizacyjnych i prawnych,
- darmowa wypożyczalnia sprzętu medycznego: materacy przeciwodleżynowych, łóżek elektrycznych i 
kaflatorów.

Nasza organizacja była częścią międzynarodowej akcji ALS Ice Bucket Challenged. Mocny prysznic z 
lodowatej wody uświadamiał zdrowym czym jest SLA: na chwilę tracili oddech i ich mięśnie sztywniały, 
odmawiały posłuszeństwa. Po czym wspierali finansowo organizacje pomagające chorym na SLA i 
prosili innych o to samo. W ramach akcji udzieliliśmy kilkudziesięciu wywiadów od serwisów 
informacyjnych TVN czy TVP po regionalne gazety. Prowadziliśmy edukacyjną kampanie internetową na 
YouTube, Facebook i mnd.pl. Zachęcaliśmy gwiazdy do udziału w akcji i organizowaliśmy wydarzenia 
plenerowe.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wsparcie finansowe:
- program „Pomocna 
Dłoń” ma charakter 
przekazania 
jednorazowo 800 
złotych cierpiącym na 
SLA przebywającym w 
domu, którzy są 
obłożnie chorzy lub są 
wentylowani 
mechanicznie lub 
żywieni eneteralnie (np. 
PEG). Rozumiejąc, że 
chorzy i ich bliscy mają 
dosyć zmagania się z 
biurokracją, 
wypełnianiem pism 
urzędowych itp., 
ograniczyliśmy do 
minimum wymagania 
natury formalnej.
- chorzy na SLA i ich 
rodziny, którzy pomogą 
nam w zbiórce 1% 
podatku otrzymają 
połowę kwoty jaką z ich 
pomocą udało się 
zebrać. Reszta pomoże 
innym chorym np. 
kupimy za te pieniądze 
sprzęt.

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Poradnictwo. Pod 
adresem mailowym 
oraz telefonem 
kontaktowym chorzy i 
ich bliscy mogą uzyskać 
porady i wsparcie 
dotyczące nie tylko 
opieki, ale także kwestii 
organizacyjnych i 
prawnych. Ponadto 
udostępniamy 
"Poradnik dla chorych 
na SLA/MND" pod 
redakcją Pawła Bały, 
który jest rozsyłany do 
poradni, szpitali, 
chorych. Zawiera on 
podstawowe 
informacje o chorobie, 
badaniach naukowych, 
Riluteku; porady na 
temat opieki nad 
chorym, codziennego 
życia, fizjoterapii, 
wspomagania 
oddychania; omówione 
w nim zostały również 
kwestie prawne - jak 
otrzymać rentę, zasiłek, 
pomoc opiekunki itp.; 
rady, co robić ze 
stresem, etapy 
godzenia się z chorobą i 
inne kwestie dotyczące 
psychologii, a także na 
końcu zestawy 
różnorodnych ćwiczeń 
oraz indeks 
przydatnych adresów, 
np. do poradni, klinik. 
Prowadzimy też 
pierwszy w Polsce 
serwis internetowy 
poświęcony SLA 
www.mnd.pl, dzięki 
któremu chorzy mają 
dostęp do 
podstawowych 
informacji o SLA 
przedstawionych w 
możliwie przystępny 
sposób.

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Darmowa 
wypożyczalnia sprzętu 
medycznego: - Asystory 
kaszlu CoughAssist E70; 
drogi (zatem 
trudnodostępny) sprzęt 
ograniczający zaleganie 
wydzieliny oddechowej 
u chorych na SLA i tym 
samym infekcje 
zagrażające życiu. - 
Materacy 
przeciwodleżynowych 
zmiennociśnieniowych 
dobieranych 
indywidualnie do 
potrzeb chorych w celu 
profilaktyki lub leczenia 
odleżyn. Są to 
nowoczesne materace i 
pompy od polskiego 
producenta, co ułatwia 
użytkowanie i 
ewentualny serwis. - 
Łóżka elektryczne 
ułatwiające pielęgnację 
nad obłożnie chorym.

88.99.Z
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,649,487.88 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,649,045.43 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 442.45 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,286,831.31 zł

1,250.00 zł

59,524.00 zł

72,571.43 zł

1,153,485.88 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 442.45 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)

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 82,165.20 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 338,157.53 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 362,214.12 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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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 1,238,604.30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 446,955.24 zł 338,157.53 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

410,441.13 zł 338,157.53 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

36,514.11 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 zakup sprzętu do bezpłatnej wypożyczalni 47,001.26 zł

2 wsparcie finansowe dla chorych w terminalnym stadium SLA 141,169.99 zł

3 Stypendium doktoranckie 4,372.77 zł

1 Zgodnie z umowami wypłaciliśmy chorym 50% kwoty zebranej dzięki ich pomocy 145,613.51 zł

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

4,127.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14,280.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 14,280.00 zł

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

14,280.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14,280.00 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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

0.00 osób

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,190.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paweł Bała/11.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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