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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina CZĘSTOCHOWA

Powiat CZĘSTOCHOWA

Ulica UL. ŻARECKA Nr domu 42A Nr lokalu 

Miejscowość CZĘSTOCHOWA Kod pocztowy 42-200 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 515235691

Nr faksu E-mail 
fundacja@walczezsm.pl

Strona www www.walczezsm.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-10-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24300386900000 6. Numer KRS 0000427527

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

ZBIGNIEW MIŚKIEWICZ PREZES 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

IRENEUSZ SZLIFARSKI RADA FUNDACJI TAK

TOMASZ DELA RADA FUNDACJI TAK

MARTA KACZMARZYK RADA FUNDACJI TAK

FUNDACJA "WALCZĘ Z SM"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe fundacji:
    1. tworzenie warunków dla właściwej opieki i rehabilitacji osób 
cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym 
także psychiczne oraz wieku starczego,
    2. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi 
chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
    3. propagowanie i prowadzenie działań informacyjnych i 
konsultacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin w 
zakresie specjalistycznych leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
    4. stwarzanie możliwości i pozyskiwanie miejsc w szpitalach, sanatoriach 
i ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i 
inne przewlekłe schorzenia, 
    5. propagowanie działań służących stwarzaniu godnych i dostosowanych 
do choroby warunków socjalno-bytowych dla osób chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia,
    6. propagowanie działań zmierzających do adaptacji i 
przekwalifikowania Iub zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby 
chore na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, 
    7. wspieranie działań mających na celu zapewnienie opieki nad ludźmi 
chorymi na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, 
    8. propagowanie działań zmierzający do likwidacji barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,   
    9. propagowanie działań integracyjnych wśród ludzi chorych na 
stwardnienie rozsiane i inne ciężkie schorzenia oraz promocja zdrowego 
trybu życia.
    10. wspieranie działań edukacyjnych i naukowo-badawczych służących 
znalezieniu przyczyn powstawania stwardnienia rozsianego i innych 
przewlekłych schorzeń oraz promowanie nowoczesnych sposób leczenia,  
    11. propagowanie różnych form integracji, w tym rozrywki, wypoczynku 
i rekreacji, dostępnych i zalecanych chorym na stwardnienie rozsiane i 
inne przewlekłe schorzenia.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Realizacja celów Fundacji następuje poprzez:
1/nieodpłatną działalność pożytku publicznego z zakresie:
    - działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników,
    - działalności wspomagającej edukację,
    - działalności fizjoterapeutycznej,
    - praktyki pielęgniarek i położnych,
    - pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej,
    - pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej,
    - działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej.

2. odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

    - badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych
    - wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego
    - działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników
    - działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów
    - pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych
    - pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych
    - działalności wspomagającej edukację
    - praktyki pielęgniarek i położnych
    - pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej
    - pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej

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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Fundacja "Walczę z SM"jest organizacją pozarządową od 23.10.2014 roku. Nadany status organizacji 
pożytku publicznego
Fundacja „Walczę z SM” utworzona została w 24-07-2012 roku. Rok 2012 był
pierwszym okresem sprawozdawczym. Rok 2017 jest kolejnym okresem sprawozdawczym
Fundacji.
Fundacja „Walczę z SM” jest organizacją pozarządową od 23.10.2014 roku.
Nadany status organizacji pożytku publicznego umożliwia fundacji corocznie otrzymywać
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uczestniczyć jako instytuja opp w życiu codziennym, 
wśród mieszkańców, głównie Częstochowy i bliskich okolic.
Celem nadrzędnym jest niezmiennie od początku istnienia przede wszystkim
wszechstronna pomoc dla chorych na stwardnienie rozsiane.
Rok 2017 stał się rokiem przełomowym dla działalności Fundacji. Powstał szczegółowy plan założenia i 
prowadzenia Przedsiębiorstwa Społecznego „Ziółko”, na które Fundacja otrzymała dofinansowanie, za 
pośrednictwem JOWES oddział w Częstochowie. Poprzez uczestnictwo w projekcie współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 42841,54 zł. 
Środki zostały rozdysponowane na stworzenie warunków do rozpoczęcia stacjonarnej sprzedaży
produktów. Asortyment sprzedawany w sklepie to głównie: zioła, suplementy diety,
kosmetyki naturalne, towar pomiarowy (ciśnieniomierze, termometry), towary
rehabilitacyjne (kule, taśmy, laski). Końcem roku 2017 przewiduje się zakończenie prac
adaptacyjnych by w kolejnym roku móc rozpocząć sprzedaż.
Fundacja w 2017 zatrudniała, w różnym przedziale czasowym ośmiu pracowników, w tym: czterech 
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu, trzech pracowników zatrudnionym w wymiarze
połowy etatu, oraz jedna osoba zatrudniona na 1/8 etatu. Sześciu zatrudnionych posiadało przyznany 
stopień niepełnosprawności. Na wymienionych pracowników Fundacja otrzymała częściowe 
refundowaniedo wynagrodzenia z PFRON. Fundacja stara się zatrudniać do pracy osoby 
niepełnosprawne, czasami będące wykluczonymi społecznie.  
Fundacja działa NON-PROFIT. Podopieczni Fundacji korzystają z nieodpłatnych
porad prawnych, konsultacji jak prowadzić działalność gospodarczą, w jaki sposób
korzystać z pomocy społecznej, w jaki sposób korzystać z pomocy wolontariuszy. Fundacja
kontaktuje podopiecznych z różnymi ośrodkami rehabilitacji, które rozliczają pobyty z zebranych 
środków 1%
na leczenie i rehabilitację w SM.
Nasza organizacja jest angażowana do wielu działań społecznych.
Tak jak w poprzednich latach, realizujemy pracę pomocne w przygotowaniu i przeprowadzaniu
Świątecznej Zbiórki Żywności. Uczestniczyliśmy między innymi w organizowaniu i
prowadzeniu działań charytatywnych takich jak:
- Czwarty koncert kolęd i pastorałek w Częstochowie zorganizowany przez Fundację,
- Wigilii dla podopiecznych
Jako organizacja OPP bierzemy udział w wielu projektach z innymi organizacjami
pożytku publicznego. W ciągu 2017 Zarząd oraz pracownicy Fundacji uczestniczyli w
szkoleniach organizowanych przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Fundacja „Walczę z SM” po otrzymaniu wykazu kwot przekazanych z 1%
rozpoczęła od listopada rozliczenia z podopiecznymi na podstawie przedkładanych przez
nich faktur za rehabilitację i leczenie zgodnych ze statutem.
Rok 2017 był kolejnym rokiem, który dał zarządowi nowy obraz postępowania
wobec ludzi chorych na stwardnienie rozsiane. Był to czas w którym dopracowano w sposób
szczególny zakres działalności fundacji w obszarze działalności odpłatnej, nieodpłatnej
pożytku publicznego, pozostałej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.
Uczestnictwo w wielu szkoleniach i konferencjach obrazuje sposób pozyskiwania
sponsorów, darczyńców do wsparcia fundacji i szczegóły nowych działań marketingowych,
które należy wprowadzać sukcesywnie w roku 2018, aby osiągnąć cele stawiane sobie przez
Zarząd tj:
- osiągnięcie jak najwyższej sprzedaży produktów z działalności Przedsiębiorstwa
Społecznego „Ziółko”
Stro

Druk: MPiPS 4



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)

98

0

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: MPiPS 5
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Głównym celem Fundacji 
jest praca w kierunku 
udzielania pomocy 
osobom cierpiącym na 
stwardnienie rozsiane. 
Nasze działaniaz wiązane 
były z wyszukiwaniem 
miejsc pracy dla 
podopiecznych, łacznie ze 
szkoleniami 
przeprowadzanymi w 
placówce fundacji, 
pozyskiwanie miejsc w 
ośrodkach 
rehabilitacyjnych, 
szpitalach 
specjalistycznych, 
zajmujących się głównie 
neurologią i 
neurorehabilitacją. 
Prowadzenia działań 
informacyjnych dla ludzi z 
niepełnosprawnością. 
Fundacja aktywnie 
uczestniczy w akcjach 
społecznych związanych 
ze zwróceniem na 
problem wykluczenia osób 
z niepełnosprawnością, 
refunduje podopiecznym 
fundacji zakup sprzętu 
komputerowego, 
specjalistycznych 
urządzeń  do 
komunikowania, 
niezbędnego do podjęcia 
samodzielnej pracy, zakup 
sprzętów do samodzielnej 
rehabilitacji itp. Fundacja 
refundując wymienione 
wydatki wspiera walkę o 
likwidowanie barier 
komunikacyjnych i 
architektonicznych

85.60.Z
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działalność charytatywnej Prowadzenie działań 
zmierzających do 
zapewnienia godnych 
warunków socjalno-
bytowych dla osób 
chorych na stwardnienie 
rozsiane. Fundacja oferuje 
podopiecznym możliwość 
skorzystania z 
nieodpłatnej pomocy 
prawno-gospodarczej. 
Nieodpłatnie wspiera 
podopiecznych w zakresie 
zakupu niezbędnych 
leków, środków higieny 
osobistej, sprzętów 
rehabilitacyjnych i 
sportowych. Pomaga w 
organizacji zbiórek 
publicznych na 
rehabilitację, przez 
organizacje uprawnione 
do zbiórek publicznych. 
Pomaga w organizowaniu 
wyjazdów na turnusy 
rehabilitacyjne do 
ośrodków specjalizujących 
się w leczeniu i 
rehabilitacji stwardnienia 
rozsianego. Aktywnie 
uczestniczy w zbiórkach 
żywności organizowanych 
przez Bank Żywności oraz 
w innych akcjach 
społecznych. 
Organizowane są 
comiesięczne spotkania z 
podopiecznymi 
stwarzające warunki do 
wspólnych rozmów, 
przekazywanie porad i 
wymiany doświadczeń o 
życiu z SM.

94.99.Z
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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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

ochrona i promocja zdrowia Tworzenie warunków dla 
właściwej opieki i 
rehabilitacji dla osób 
chorych na stwardnienie 
rozsiane, stwarzanie 
możliwości i pozyskiwanie 
miejsc w specjalistycznych 
ośrodkach rehabilitacji, 
szpitalach, w Domach 
Pomocy Społecznej, 
Rozpowszechnianie 
działań informacyjnych i 
konsultacyjnych, mających 
zwrócić uwagę, jak ważne 
jest dbanie o swoje 
zdrowie. We współpracy z 
rehabilitantami i 
dietetykami fundacja 
udziela porad w temacie 
zdrowego odżywiania, 
higieny osobistej, 
gimnastyki itp. Udzielane 
są porady z zasad 
finansowania leków 
łagodzących skutki 
choroby oraz 
zapobiegających nowym 
rzutom, zakupu artykułów 
medycznych stosowanych 
w terapii stwardnienia 
rozsianego. Fundacja 
poprzez swoje dziłania 
zwraca uwagę chorych na 
skutki działania 
stwardnienia rozsianego. 
Informując chorych i ich 
rodziny, że wczesna 
diagnoza połączona z 
właściwą rehabilitacją i 
zdrowym sposobem życia 
pomaga w leczeniu SM 
oraz w pewnym stopniu 
hamują rozwój choroby.

86.90.Z
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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) 293 037,44 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 280 392,07 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 17,51 zł

e) Pozostałe przychody 12 627,86 zł

42 841,54 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 61 345,57 zł

2 845,00 zł

58 500,57 zł

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

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 167 546,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 42 841,54 zł

Druk: MPiPS 9

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


2.4. Z innych źródeł 21 303,63 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 -4 622,59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 52 140,95 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 160 088,83 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: 334 440,87 zł 160 088,85 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

285 014,66 zł 160 088,85 zł

0,00 zł 0,00 zł

42 735,01 zł

0,00 zł

6 691,20 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Leki, suplementy, produkty apteczne 30 000,00 zł

2 Sprzęt i odzieżrehabilitacyjna i sportowa 36 000,00 zł

3 Usługi i turnusy rehabilitacyjne 80 000,00 zł

4 Badania lekarskie 15 000,00 zł

1 Podopieczny 1 30 692,00 zł

2 Podopieczny 2 21 952,27 zł

3 Podopieczny 3 12 459,12 zł

4 Podopieczny 4 12 045,23 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 -42 735,01 zł
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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: 

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)

4,0 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)

2,1 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

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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2.2. 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 63 482,24 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

63 182,24 zł

63 182,24 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 300,00 zł

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

63 482,24 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 63 482,24 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

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)

5 290,19 zł

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  OKw 
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

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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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

2 010,00 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

Zbigniew Miśkiewicz
15.07.2018 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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