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     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS) 
           

 
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  

organizacji pożytku publicznego 
 

Ministerstwo 
Pracy  

i Polityki 
Społecznej 

 
 
 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe 

odpowiedzi znakiem X;  
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy 

znak myślnika (-); 
 

Miejsce na notatki MPiPS 
 

Data wpłynięcia sprawozdania  
(wypełnia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj 

Polska 
Województwo 

opolskie 
Powiat 

opolski 
Gmina 

Opole 
Ulica 

Żeromskiego 
Nr domu 

4 
Nr lokalu 

3 
Miejscowość 

Opole 
Kod pocztowy 

45-053 
Poczta 

Opole 
Nr telefonu 

602 291 485 
 Nr faxu 

--- 
E-mail 

top41@tlen.pl 
Strona WWW 

www.41hdz.opole.pl 
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 03.10.2001 
4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 08.12.2008 

5. Numer REGON 531254784 6. Numer KRS  0000049530 

za rok 2011 
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Prezes — Maria Markuszewska 

Wiceprezes — Piotr Wiatrowski 

Skarbnik — Mariusz Adamczak 

Sekretarz — Marek Łabudziński 

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

Członek Zarządu – Adrian Bury 

Jerzy Ładocha 

Aleksandra Stawarz 

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

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

 
Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 
„TOP-41” w Opolu jest organizacją pozarządową, prowadzi 
działalność pożytku publicznego w określonej sferze zadań, na 
rzecz ogółu społeczności, użyteczną społecznie. 
Stowarzyszenie jest charytatywnym, humanitarnym, 
dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem członków realizujących 
wspólne cele. 

Celami działalności Stowarzyszenia, zawartymi w §8 Statutu, 
są: 

1. Propagowanie wszechstronnego, duchowego i fizycznego 
rozwoju młodzieży, a szczególnie w zakresie szeroko 
pojętej kultury marynistycznej, sportów wodnych i 
żeglarstwa.  

2. Promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w 
obszarze wychowania dzieci i młodzieży. 

3. Podejmowanie działań na rzecz oświaty i wychowania ze 
szczególnym uwzględnieniem dorobku światowego 
skautingu. 

4. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju 
świadomości obywatelskiej i kulturowej. 

5. Ochrona dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem 
zabytków techniki marynistycznej. 

6. Działalność umożliwiająca udział w zorganizowanych 
formach uprawiania turystyki, sportów wodnych i 
innych form krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży. 

7. Pozafinansowa działalność charytatywna na rzecz dzieci 
i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                        

 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie teoretycznych i praktycznych 
szkoleń specjalistycznych z zakresu wiedzy 
żeglarskiej, kultury fizycznej i innych dyscyplin 
sportowych, ratownictwa oraz wolontariatu na 
rzecz dzieci i młodzieży. 

2. Organizowanie rejsów śródlądowych i 
pełnomorskich. 

3. Prowadzenie przystani jachtowej i motorowodnej w 
wymiarze pozwalającym na realizację celów 
statutowych. 

4. Rozwijanie i konserwacja bazy materiałowo – 
sprzętowej wykorzystywanej do realizacji celów 
statutowych. 

5. Organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i 
młodzieży, imprez turystycznych, sportowych i 
rekreacyjnych. 

6. Wymianę doświadczeń i umiejętności żeglarskich, 
szkutniczych, regatowych, turystycznych i innych 
z młodzieżą w kraju i za granicą. 

7. Otaczanie bezpośrednią opieką obiektów i 
przedmiotów o wartości historycznej, związanych z 
historią marynistyki, transportu wodnego i 
żeglarstwa.  

8. Popularyzację żeglarstwa i kultury marynistycznej 
współpracując ze środkami masowego przekazu 
oraz w ramach własnych opracowań, wystaw i 
innych przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 

9. Współpracę z administracją publiczną – rządową i 
samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi instytucjami krajowymi i 
międzynarodowymi. 

10. Podejmowanie działań mających na celu 
wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

11. Realizowanie wychowawczych, profilaktycznych, 
edukacyjnych i psychoedukacyjnych spotkań z 
dziećmi i młodzieżą. 

12. Reprezentowanie członków Towarzystwa, ich 
opinii, potrzeb, interesów i praw wobec 
społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i 
za granicą. 

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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), zaczynając od 
najważniejszej) 

 
1. wypoczynek dzieci i młodzieży 
2. promocja i organizacja wolontariatu 
3. turystyka i krajoznawstwo 
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1. Opis działalności pożytku publicznego  

1. Opis głównych 
działań 
podjętych przez 
organizację 

1. Systematyczne wspieranie 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w 
organizacji i przeprowadzaniu spotkań (zbiórek) wg potrzeb w ciągu 
całego roku poprzez udostępnianie pomieszczeń przystani (na bazie 
holownika parowego „Radogost), zakup niezbędnych materiałów. 

2. Systematyczne wspieranie 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w 
organizacji: 

 Festiwalu Piosenki Wakacyjnej (zakup nagród, dyplomów) 
 Wigilii Drużyny (zakup prezentów, organizacja zaplecza logistycznego) 
 Biwaków Drużyny (zakup żywności, remont sprzętu żeglarskiego) 

3. Prowadzenie na bieżąco remontów łodzi żaglowych i sprzętu obozowego 
będących własnością Towarzystwa Przyjaciół 41 HDŻ w wyłącznej 
dyspozycji drużyny. 

4. Finansowanie w całości składek członkowskich ZHP. 
5. Zorganizowanie dwutygodniowego obozu żeglarskiego (szkoleniowo – 

wypoczynkowego) nad Wielkim Jeziorem Turawskim dla harcerzy 41 HDŻ 
oraz dzieci i młodzieży miasta Opola. 

6. Zorganizowanie tygodniowego spływu żeglarskiego Odrą dla harcerzy 41 
HDŻ. 

7. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu harcerskiej akcji zarobkowej 
„Znicz” realizowanej przez członków 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 
na potrzeby działalności bieżącej drużyny i zakup materiałów do remontu 
łodzi. Udostępniono powierzchnie magazynowe, przygotowano stoisko, 
zapewniono energię elektryczną, zorganizowano transport zniczy. 

8. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleniowego zimowiska 
narciarskiego w Białce Tatrzańskiej dla harcerzy 41 Harcerskiej Drużyny 
Żeglarskiej. 

9. Rozwijanie i uzupełnianie bazy sprzętowej w celu odpowiedniego 
zabezpieczenia logistycznego podczas organizacji obozów letnich, 
zimowisk oraz imprez organizowanych przez Towarzystwo na rzecz 41 
Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. 

10. Kontynuacja remontu „HP Radogost” w celu przygotowania obiektu do 
stałego postoju na Kanale Ulgi w Opolu. 

11. Kontynuacja starań o dokonanie wpisu HP Ragdost do rejestru zabytków 
w celu zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniem. 

 
 
 
 
 

2. Zasięg terytorialny prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

 Cały kraj 
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 

 1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 
podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy 
społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach 
o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w 
przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej 

 tak 
 

 nie  

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1 
 

Lp Nazwa placówki 
Miejscowość/ci, w 
której/ych placówka 
prowadzi działania 

Liczba odbiorców działań placówki w 
okresie sprawozdawczym 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 
3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Osoby 
fizyczne 257 Liczba odbiorców działań organizacji  

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

prawne 0 

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

1. Działalność organizatorów turystyki - 
organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i 
młodzieży, imprez turystycznych, sportowych i 
rekreacyjnych. 

2. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć 
sportowych  i rekreacyjnych - wymiana 
doświadczeń i umiejętności żeglarskich, 
szkutniczych, regatowych, turystycznych i innych 
z młodzieżą w kraju i za granicą 

3. Działalność wspomagająca edukację - 
realizowanie wychowawczych, profilaktycznych, 
edukacyjnych i psychoedukacyjnych spotkań z 
dziećmi i młodzieżą 

Kod PKD:  79.12.Z 

Kod PKD:  85.51.Z 

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności nieodpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 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) 

Kod PKD: 85.60.Z 
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

Cały kraj 
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5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej 
organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku 
publicznego 

 tak 
 

 nie 

  

 
  

1. Dzi
ałalność organizatorów turystyki - organizowanie i 
prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
imprez turystycznych, sportowych i 
rekreacyjnych. 

2. Poz
ostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane - organizowanie teoretycznych i 
praktycznych szkoleń specjalistycznych z zakresu 
wiedzy żeglarskiej, kultury fizycznej i innych 
dyscyplin sportowych, ratownictwa oraz 
wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży 

 
Kod PKD: 79.12.Z 

Kod PKD: 85.59.B 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności odpłatnej organizacji w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem 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) 

Kod PKD: --- 
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 
 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

Cały kraj 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
 tak 
 

 nie 
 

 

  

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kod PKD: - 
Kod PKD: - 

5.Opis przedmiotu działalności 
gospodarczej 
 
(Należy podać informację na temat rodzaju 
działalności gospodarczej prowadzonej przez 
organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności) 

Kod PKD: - 
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6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej 
 
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, 
„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) 

- 

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) 
 
 

78 783,30 zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł 
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 70 200,00 zł 

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł 

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł 
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7 583,30 zł 

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 
0,00 zł 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł 
b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł 
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 

 
w 
tym: 
 
 

d) z dotacji z funduszy celowych 0,00 zł 
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  1 000,00 zł 

a) ze składek członkowskich 0,00 zł 
b) z darowizn od osób fizycznych 1 000,00 zł 
c) z darowizn od osób prawnych 0,00 zł 
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł 
e) ze spadków, zapisów 0,00 zł 
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,00 zł 
g) z nawiązek sądowych 0,00 zł 

w 
tym: 

h) ze świadczeń pieniężnych   0,00 zł 

 

8. Z innych źródeł 0,40 zł 
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2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego - 940,03 zł 

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł 

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł 

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

6 961,34 zł 

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 kwoty przeznaczone na te działania 
 

1 - organizacja zimowiska oraz obozów żeglarskich 940,03 zł 

2 -  0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

4 - 0,00 zł 

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 kwotą 

1 - 0,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

4 - 0,00 zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 81 002,00 zł 6 961,34 zł 
w 

tym : 
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego 6 021,31 zł 6 021,31 zł 
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b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 71 140,03 zł 940,03 zł 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł  
d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, 
usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i 
inne świadczenia, amortyzacja 

3 840,66 zł 0,00 zł 

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł 

f)pozostałe koszty ogółem: 0,00 zł 0,00 zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzystała z 
następujących zwolnień 

 z podatku dochodowego od osób prawnych 
 z podatku od nieruchomości 

 z podatku od czynności cywilnoprawnych 
 z opłaty skarbowej 
 z opłat sądowych 
 ze zwolnień – jakich …………………….. 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego 
informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o 
prowadzonej działalności 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) 

 tak 
 

 nie 

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 
umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i 
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo: 

 

 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. 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 
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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 

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 0 osób 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma członków 
 tak 

 

 nie 

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień 
roku obrotowego 

 
52 osoby fizyczne 
 
0 osób prawnych 
 

 

3. Zmiana członkostwa w organizacji 

 
organizacja pozyskała 0 członków 
 
organizacja straciła 1 członka 
 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 

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) 

0 osób 

a) członkowie organizacji  0 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

w 
tym: 

d)członkowie organu zarządzającego 0 osób 
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e) inne osoby 0 osób 
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy 
niż 30 dni 
 
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym) 

12 osób 

a) członkowie organizacji  7 osób 

b) pracownicy organizacji  0 osób 

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osób 

d) członkowie organu zarządzającego 5 osób 

w 
tym: 

e) inne osoby 0 osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

0,00 zł 

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł 

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł 

nagrody 0,00 zł 

premie 0,00 zł 

w 
tym:  

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)  0,00 zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł 
 
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego 
 

0,00 zł 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł w 
tym: 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 

0,00 zł 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 zł 
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6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

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

0,00 zł 

10. 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) 

Osoby wchodzące w skład Zarządu oraz organu 
kontroli nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia z 
tytułu pełnionych funkcji. 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych 
 tak 
 

 nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych  0,00 zł 

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

 tak 
 

 nie 

 
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - 0,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone 
przez organy administracji rządowej 

 
 tak 
 

 nie 
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - 0,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 zł 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia 
publiczne 

 
 tak 
 

 nie 
 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację 
 
Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 - 0,00 zł 

2 - 0,00 zł 

3 - 0,00 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 
 

Lp Nazwa spółki 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 - 
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3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 
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) 

 tak 
 

 nie 

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

--- 

Sporządził/a 
Imię i nazwisko 

Funkcja 
 
 

Marek Łabudziński 
Sekretarz Zarządu 

 

Podpis 
 
 
 
 
 
 
 

Data wypełnienia 
sprawozdania 

 
 
 
 
 

18.06.2012 r. 
 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja 
posiada pieczęć 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


