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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "JESTEŚMY RAZEM"

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat SUWAŁKI

Gmina SUWAŁKI Ulica UL. GEN. 
WŁADYSŁAWA 
SIKORSKIEGO

Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość SUWAŁKI Kod pocztowy 16-400 Poczta SUWAŁKI Nr telefonu 512484856

Nr faksu E-mail stowarzyszenie-
jestesmyrazem@wp.pl

Strona www www.jestesmy-razem.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 79037133900000 6. Numer KRS 0000061644
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Leszek Dąbrowski - prezes

Ewa Barbara Nalewajko - skarbnik
Barbara Ostaszewska - sekretarz
Joanna Krynicka - członek
Agnieszka Sienkiewicz - członek

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

Andrzej Jaśkiewicz - przewodniczący
Sandra Kuryło - członek
Agnieszka Jutkiewicz - człowiek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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1) Stowarzyszenie swoją działalność statutową realizuje poprzez:
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
• przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu ich 
niepełnosprawności;
• pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• pomocy ofiarom przemocy i wypadków w tym komunikacyjnych;
• działalność charytatywną;
• ochronę i promocję zdrowia;
• działania wspierające kształcenie dzieci i młodzieży specjalnej 
troski;
• organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
• działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji;
• upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym;
• promocję i organizację wolontariatu;
• prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz innych osób, 
których działalność może być przydatna do realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia;
• prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, mogącej 
wpływać na integrację i akceptację osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie;
• prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych 
usług, m.in. 
w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej 
pomocy, 
w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, 
terapii, poradnictwa, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, 
rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania 
przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; oraz działalności 
rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej; wypoczynku 
osób niepełnosprawnych;
• współpracę z innymi organizacjami w tym międzynarodowymi i 
zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi 
oraz  instytucjami w różnych krajach europejskich;
• gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia;
• inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

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)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. "SZKOŁA MARZEŃ" - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI 
"JESTEŚMY RAZEM" W PARTNERSTWIE ZE SPECJALNYM OŚRODKIEM 
SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM NR 1 W SUWAŁKACH OD 01.09.2011 do 
31.07.2013 r.REALIZUJE PROJEKT "SZKOŁA MARZEŃ" W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. Umowa zawarta w dniu 2 
grudnia 2011 w Białymstoku. Nr umowy: UDA - POKL.09.01.02-20-564/11-00. 
Ogólna wartość projektu: 588 792,24 PLN
Europejski Fundusz Społeczny: 500 473,40 PLN, Budżet krajowy : 88 318, 84 
PLN.
2. "RAZEM W DOROSŁOŚĆ" - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓL DZIECI 
"JESTESMY RAZEM" W PARTNERSTWIE Z MIASTEM SUWAŁKI OD 
01.08.2012 DO 31.07.2014 realizuje projekt "Razem w dorosłość" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa zawarta w dniu 30 lipca 2012 w 
Białymstoku. Nr Umowu: UDA-POKL.09.02.00-20-121/11-00. Kwota przekazana 
na dofinansowanie to 420 297,12 zł. Europejski Fundusz Społeczny: 412 077,55
 zł, doptacja celowa z budżetu krajowego: 8 219,57 zł.
3. "ZIMOWY OBÓZ" - OBÓZ ZORGANIZOWANY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ. KOSZT OBOZU TO 19621,64 ZŁ. 
3.OBÓZ LETNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ I AUTYZMEM. UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY 
STOWARZYSZENIEM PRZYJACIóŁ DZIECI "JESTEŚMY RAZEM" a 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Umowa podpisana w dniu 19.06.2012. Obóz 
odbył się w dniach 06.08.2012-16.08.2012. podlaski Urząd Wojewódzki w 
Białymstoku przekazał na realizację tego zadania publicznego kwote dotacji w 
wysokości 4 482 zł. 
4. XVII FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ "ZŁOTA NUTKA" -
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓL DZIECI "JESTEŚMY RAZEM" W DNIU 31 
LIPCA 2012 PODPISAŁO W BIAŁYMSTOKU UMOWĘ Z REGIONALNYM 
OŚRODKIEM POLITYKI SPOŁECZNEJ. UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA 
PUBLICZNEGO NA ZORGANIZOWANIE XVII FESTIWALU "ZŁOTA NUTKA". 
CZAS TRWANIA UMOWY OD 01.08.2012 DO 31.10.2012. WYSOKOŚĆ 
DOTACJI 2 840 ZŁ. 
4. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "JESTEŚMY RAZEM" PODJĘŁO 
WSPOŁPRACĘ Z POLSKO - NIEMIECKĄ WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY. W 
2012 ROKU PODJĘTO SIĘ REALIZACJI NASTEPUJĄCYCH PROJEKTÓW: 
"POLSKO - NIEMIECKIE SPOTKANIA NA SZCZYCUE" - MIĘDZYNARODOWY 
OBÓZ WĘDROWNY Z MŁODZIEŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ UMYSŁOWO Z 
Polski i Niemiec", seminarium "Co już zawsze chciałem powiedzieć i zrobić" - 
seminarium zorganizowane w Deźnie, Wymiana pozaszkolna z młodzieżą 
niemiecką (CONDUCO), spływ kajakowy. w ramach projektu polsko - 
niemieckiego otrzymano następujące dofinansowanie: 7 560,oo zł (projekt w 
dniach 21.05.2012-27.05.2012) oraz 1 104,00 zł (projekt z dnia 11.11.2012-
17.11.2012). 
5. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓL DZIECI "JESTEŚMY RAZEM" PRZEZ 
CAŁY OKRES 2012 ROKU PROWADZIŁO RÓWNIEŻ ZAJĘCIA 
TERAPEUTYCZNE, ZAJĘCIA SPECJAL;ISTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPARWNEJ INTELEKTUALNIE I RUCHOWO. ZAJĘCIA TAKIE 
FINANSOWANE SA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH STOWARZYSZENIA I SĄ 
REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH.

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

województwo

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

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

200

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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)

.przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się 
niepełnosprawności, 
2.organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży,
3.prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz 
doskonalenia zawodowego osób, których działalność może być 
przydatna do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4.prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych 
różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów 
kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w 
zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, poradnictwa, 
w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i 
wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i 
wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki; oraz działalności rehabilitacyjno-
rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej; wypoczynku osób 
niepełnosprawnych,
5.pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
6.pomoc ofiarom przemocy i wypadków w tym komunikacyjnych, 
7.działalność charytatywną, 
8.ochrona i promocja zdrowia,
9.działania wspierające kształcenie dzieci i młodzieży specjalnej 
troski,
10.działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji,
11.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
12.przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz realizacja zadań 
promujących porządek i bezpieczeństwo publiczne,
13.promocję i organizację wolontariatu,
14.prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, 
mogącej wpływać na integrację i akceptację osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie,
15.współpracę z innymi organizacjami w tym międzynarodowymi i 
zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi 
oraz instytucjami w różnych krajach europejskich,
16.gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
17.inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

Kod PKD:

Kod PKD: 85.60.Z

79.12.Z

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD: 88.99.Z

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

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:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Druk: MPiPS 6

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


5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(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:

Kod PKD:

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) 517,796.57 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 499,391.57 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 15,350.00 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 40,872.18 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 411,844.83 zł

404,522.83 zł

7,322.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 49,729.56 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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3,055.00 zł

8,750.00 zł

34,880.00 zł

1,544.56 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,500.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 15,350.00 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 40,872.18 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 czynsz 2,827.00 zł

2 Festiwal "Kolędy i pastorałki", "Złota nutka" 3,785.77 zł

3 Kampania 1% 1,114.20 zł

4 Wkład własny "Razem w Dorosłośc" i wynagrodzenie SPD 30,927.44 zł
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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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 524,626.82 zł 38,654.85 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

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

f)pozostałe koszty ogółem:

155,250.18 zł 23,085.77 zł

36,232.19 zł 0.00 zł

0.00 zł

335,338.49 zł 14,454.88 zł

1,114.20 zł 1,114.20 zł

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

z innych 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)

1 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie powstaniu i pogłębianiu się 
niepełnosprawności

34,869.08 zł

2 Działalnośc w dziedzinie kultury i sztuki 3,785.77 zł
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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)

0.0 osób

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

57.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 3 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

12.00 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)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

7.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 291,993.49 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 291,993.49 zł

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

291,993.49 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 291,993.49 zł

Druk: MPiPS 11



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

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

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

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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

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

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Obóz Letni 4,482.00 zł
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

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

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Barbara Ostaszewska - sekretarz
Leszek Dąbrowski - prezes

Ewa Barbara Nalewajko - skarbnik

24.03.2013

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

2 Festiwal "Złota nutka" 2,840.00 zł

3 Szkoła Marzeń 266,955.67 zł

4 Razem w Dorosłość 109,827.78 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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