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• 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 2017-06-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica CORAZZIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 24

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-087 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48606479579

Nr faksu 22 6129373 E-mail fkukuczki@gmail.com Strona www www.fundacjakukuczki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-04-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01201419700000 6. Numer KRS 0000084062

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

Jerzy Natkański Dyrektor Zarządu 
Fundacji

TAK

Michał Bucholz Z-ca Dyrektora Fundacji TAK

Wojciech Grzesiok Członek Zarządu TAK

Artur Paszczak Członek Zarządu TAK

Adam Przejczowski Członek Zarządu TAK

Hanna Ludwika 
Wiktorowska

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)

FUNDACJA WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Popieranie działalności mającej na celu popularyzowanie osiągnięć 
Jerzego Kukuczki
2. Udzielanie zapomóg ofiarom wypadków związanych z działalnością 
alpinistyczną
3. Wspieranie i finansowanie osób uprawiających alpinizm oraz 
organizacje alpinistyczne
4. Popieranie i finansowanie działalności alpinistycznej w Tatrach
5. Popieranie i finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną 
środowiska naturalnego Tatr i innych rejonów Polski 
6. Wspieranie wszelkich form alpinistycznej działalności sportowej i 
wyprawowej
7. Inspirowanie i finansowanie działalności wydawniczej związanej z 
alpinizmem
8. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów związanych z alpinizmem

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Zbiórka na Fundusz imienia Andrzeja Zawady- fundusz dofinansowań 
ambitnych projektów wypraw wysokogórskich
2. Zbiórka funduszy na organizację Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w 
Istebnej oraz program Pamięć o Taternikach
3.Zbiórka funduszy na program Nasze Skały mającego na celu zapewnienie 
wolnego dostępu do rejonów skalnych w Polsce
4. Zbiórka funduszy na rozbudowę , wyposażenie i rozwój taternickiej bazy 
pobytowej w Tatrach 
5. Przeznaczanie jednorazowych zapomóg dla osób z rodzin taterników, 
którzy zginęli w górach
6. Zbiórka funduszy na program Tatry bez Młotka

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Janusz Majer Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Ryszard Dmoch Członek Rady Fundacji TAK

Kacper Gradoń Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Głowacki Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Paczkowski Członek Rady Fundacji TAK

Zbigniew Skierski Członek Rady Fundacji TAK

Andrzej Zbigniew 
Sobolewski

Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Wielicki Członek Rady Fundacji TAK

Marek Wierzbowski Członek Rady Fundacji TAK

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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

5

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)

nie dotyczy

Realizacja głównych działań Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im.Jerzego Kukuczki poprzez 
następujące Fundusze:
- Fundusz im. Andrzeja Zawady - dofinansowanie ambitnych projektów wypraw wysokogórskich. 
Wsparcie trafia do młodych wspinaczy , planujących sportowe wyprawy 
  alpinistyczne w góry wysokie. Idea przedsięwzięcia jest upamiętnienie Andrzeja Zawady, pioniera i 
czołowego animatora polskiego himalaizmu zimowego, oraz pomoc dla 
  dobrze rokujących młodych wspinaczy wysokogórskich. 
- zbiórka funduszy na organizację Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej
- zbiórka funduszy na program Pamięć o Taternikach
- fundusz Nasze Skały mający na celu zapewnienie wolnego dostępu do wspinaczkowych rejonów 
skalnych w Polsce, jej 
  organizatorzy prowadzą czasem trudne rozmowy ze służbami ochrony i właścicielami terenów, na 
których mogą wspinać się 
  miłośnicy tego sportu
- fundusz jednorazowych zapomóg dla rodzin taterników, którzy zginęli w górach. 
  Wsparciem finansowym objęliśmy : rodzinę Łukasza Chrzanowskiego , który zginął w górach latem 
2016 roku, synów Maćka 
  Berbeki, który zginął podczas zimowego zdobycia Broad Peak w 2013 roku,  Paulinę Kozub z córeczką 
Natalią, które w 2011 
  roku pozostawił-na skutek śmiertelnego wypadku w Alpach- Wojtek Kozub. Wsparcie trafia również 
do Sylwii Bukowickiej , 
  wychowującej córeczkę Bartosza Tomaszewskiego, który zginął w 2010 roku w rejonie Mont Blanc 
oraz dla Olgi Morawskiej  z 
  dziećmi, wdowie po tragicznie zmarłym w 2009 roku Piotrze Morawskim
- zbiórka funduszy na rozbudowę, wyposażenie i rozwój taternickiej bazy pobytowej w Tatrach
- zbiórka funduszy na program Tatry bez Młotka, akcja powstała w 2004 roku w wyniku 
tzw."Porozumienia tatrzańskiego", 
  które określiło zasady współistnienia stylów sportowego i tradycyjnego na terenie Tatr. 
  Dla eksploracji sportowej wyznaczono 3 ściany- grupę Mnicha, zach.Kościelca i pd. Zamarłej Turni
- ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów związanych z alpinizmem
- Fundacyjny Fundusz Pomocowy im.Krzysztofa Berbeki w ramach którego niesiemy pomoc osobom 
poszkodowanym. 
  Beneficjentami tej puli środków są m.in. Anna Tyszkiewicz, Dariusz Glinka, Paweł Kulinicz, Artur 
Paszczak oraz wielu innych 
  pasjonatów wspinaczki, którym wypadki czy ciężkie choroby uniemożliwiają nie tylko powrót w 
ukochane góry, ale również 
  godne życie. 
   
-
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

1. Wspieranie i 
finansowanie osób 
uprawiających alpinizm
2. Wspieranie i 
finansowanie 
organizacji 
alpinistycznych 
Wielkopolski Klub 
Taternictwa 
Jaskiniowego WKTJ, 
Sopocki Klub 
Taternictwa 
Jaskiniowego SKTJ, 
Speleoklub Warszawski, 
Bełchatowski Klub 
Wysokogórski, Klub 
Wysokogórski 
Warszawa, Klub 
Wysokogórski Szczecin, 
Klub Wysokogórski 
Lublin, Klub 
Wysokogórski 
Częstochowa, Klub 
Wysokogórski 
Trójmiasto
3. Popieranie i 
finansowanie 
działalności 
alpinistycznych w 
Tatrach
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
------------

92.62.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

Druk: MPiPS 4
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

1. Udzielanie zapomóg 
ofiarom wypadków 
związanych z 
działalnością 
alpinistycznąm.in. Anna 
Tyszkiewicz, Dariusz 
Glinka, Paweł Kulinicz, 
Artur Paszczak oraz 
wielu innych 
pasjonatów wspinaczki, 
którym wypadki czy 
ciężkie choroby 
uniemożliwiają nie 
tylko powrót w 
ukochane góry, ale 
również  godne życie. 
2. Udzielanie zapomóg 
dla rodzin taterników , 
którzy zginęli w górach   
 Wsparciem 
finansowym objęliśmy : 
rodzinę Łukasza 
Chrzanowskiego , który 
zginął w górach latem 
2016 roku, synów 
Maćka Berbeki, który 
zginął podczas 
zimowego zdobycia 
Broad Peak w 2013 
roku,  Paulinę Kozub z 
córeczką Natalią, które 
w 2011 roku 
pozostawił-na skutek 
śmiertelnego wypadku 
w Alpach- Wojtek 
Kozub. Wsparcie trafia 
również do Sylwii 
Bukowickiej , 
wychowującej córeczkę 
Bartosza 
Tomaszewskiego, który 
zginął w 2010 roku w 
rejonie Mont Blanc oraz 
dla Olgi Morawskiej  z 
dziećmi, wdowie po 
tragicznie zmarłym w 
2009 roku Piotrze 
Morawskim

85.32.D
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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

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

-------------------------------
-------------------------------
---
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
---------
1. Wspieranie i 
finansowanie 
przedsięwzięć 
związanych z ochroną 
środowiska naturalnego 
Tatr i innych rejonów 
wspinaczkowych Polski
-------------------------------
-------------------------------
------
2. Ustanawianie 
funduszy, nagród 
związanych z 
alpinizmem
-------------------------------
-------------------------------
---
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
---------

93.05.Z

Druk: MPiPS 6
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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) 437,744.11 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 437,275.33 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 467.88 zł

e) Pozostałe przychody 0.90 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 91,031.22 zł

0.00 zł

81,009.22 zł

10,022.00 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 346,244.11 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 7
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2.4. Z innych źródeł 468.78 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 60,047.26 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 124,128.99 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 235,921.21 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: 377,228.07 zł 286,196.85 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

377,228.07 zł 286,196.85 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Wyprawa K2 PHZ 72,049.82 zł

2 Fundusz Zawady 62,471.57 zł

3 IŚW Nasze Skały 23,180.40 zł

4 Pomoc rodzinie Maćka Berbeki 28,494.90 zł

1 Pomoc rodzinie Macka Berbeki 28,494.90 zł

2 Wyprawa K2 Polski Himalaizm Zimowy 72,049.82 zł

3 Fundusz im. Andrzeja Zawady 62,471.57 zł

4 IŚW Nasze Skały 23,180.40 zł

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

35,790.91 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

Druk: MPiPS 8



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)

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

0.0 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)

50.00 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

50.00 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

- 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

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

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

20.00 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

20.00 osób

15.00 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

15.00 osób
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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

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

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

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)

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

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

Ewa Stolarczyk/ 09.06.2017 Data wypełnienia sprawozdania

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2017-05-28
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