
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ŚW. BONIFACEGO Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-914 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
centrum.spm@marianie.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-01-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04000046300028 6. Numer KRS 0000448963

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

Jan Mikołaj Rokosz dyrektor stowarzyszenia 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

Eugeniusz Zarzeczny członek rady TAK

Tomasz Adam Nowaczek członek rady TAK

Michał Jan Kozak członek rady TAK

STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY PROWINCJI POLSKIEJ ZGROMADZENIA 
KSIĘŻY MARIANÓW POD WEZWANIEM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PAN
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności cele statutowe Stowarzyszenia 
obejmujące działalność pożytku publicznego są następujące:
1) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(PKD
85.59.B);
2) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
3) Pozostała działalność W zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 86.90. E);
4) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 88.99.2).

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego są:
 
• duchowe i materialnie wspieranie misjonarzy mariańskich w 
przygotowaniu do pracy na misjach, w formacji duchowej i intelektualnej, 
w pracy misyjnej, w leczeniu i wypoczynku,
• wspieranie dzieł dobroczynnych realizowanych przez misjonarzy w 
krajach rozwijających się lub zagrożonych ubóstwem, pomoc ofiarom 
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą, 
• promowanie wiedzy o polskich misjonarzach na świecie,
• pomoc Polonii i Polakom za granicą,
• promowanie godności osoby ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
• promowanie i organizowanie wolontariatu w Polsce i krajach misyjnych,
• pomaganie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz pomoc mniejszościom 
etnicznym i grupom wykluczonym społecznie przez wzgląd na wiek, 
wykształcenie, kolor skóry i pochodzenie, wyznawaną religię 
• promowanie muzyki, kultury i sztuki etnicznej w krajach misyjnych 
Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, 
• działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności leczenie 
chorych w krajach rozwijających się i zagrożonych ubóstwem, 
• podejmowanie działań na rzecz edukacji i integracji międzynarodowej,
•  podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży, grup i osób indywidualnych 
przez szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja i rekolekcje i 
specjalistyczną literaturę, 
• inspirowanie środowisk opiniotwórczych i mediów w zakresie 
podejmowania określonych działań na rzecz ludzi potrzebujących na 
świecie, 
• podejmowanie współpracy ze szkołami w zakresie edukacji i 
kształtowania postaw bezinteresownej pomocy,
• wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i metod rozsądnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi ziemi.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

• Materialne wspomaganie dzieł apostolskich, misyjnych, edukacyjnych i 
dobroczynnych marianów, 
• organizowanie i wspieranie ośrodków zdrowia i pomocy społecznej, 
punktów żywieniowych i stołówek,
• pomoc w prowadzeniu szkół i punktów edukacyjnych oraz fundowanie 
stypendiów na edukację,
• organizowanie szkoleń, spotkań, rekolekcji, dni skupienia, sympozjów i 
konferencji, wystaw i prezentacji multimedialnych,
• wspieranie ośrodków opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych, 
rekreacyjnych i kulturalnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

1200

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Pomoc dobroczynna udzielana jest głównie w krajach: w Europie Wschodniej: Białoruś, Ukraina; w Azji: 
Kazachstan, Indie, Filipiny; w Afryce: Rwanda i Kamerun. Sporadycznie w Polsce udzielana jest pomoc 
rodzinom i osobom żyjącym w nędzy lub doświadczonym przez los.

BIAŁORUŚ
Główna działalność to pomoc rodzinom wielodzietnym, rodzinom ubogim, dofinansowanie programów 
edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży, pomoc Polonii. Prenumerata czasopism polskich 
do czytelni polskiej przy parafiach w Drui, Borysowie, Rosicy, Mińsku

FILIPINY
W dniach 17-18 grudnia 2011 wyspę Mindanao na Filipinach nawiedził tajfun, który pozbawił 500 tys. 
osób dachu nad głową. W listopadzie 2013 roku filipiny ponownie nawiedził tajfun Haiyan. Mariańscy 
misjonarze, którzy byli świadkami tej tragedii, dzięki zebranej pomocy materialnej, dostarczali 
powodzianom wody, lekarstw, artykułów spożywczych, potem zakupywali dla nich narzędzia, a obecnie 
zaangażowali się w budowę domków dla bezdomnych ofiar tajfunu. 

INDIE
W Indiach budujemy dom studiów dla chłopców z ubogich rodzin w płd.-wsch. części kraju, stan Tamil 
Nadu, w mieście Maduraj, które liczy 5 mln mieszkańców. W domu zamieszka ok. 21 studentów oraz 
wychowawcy. Oprócz pokoi mieszkalnych przewidziane są pracownie, biblioteka, sale wykładowe, 
kuchnia itd.

KAMERUN
W Kamerunie nasza główna działalność koncentruje się we wschodniej części kraju, w miejscowości 
Atok. Jest to najuboższa część kraju, gdzie panuje też najtrudniejszy klimat. Pomoc polega na 
realizowaniu projektów rozwoju społecznego, m.in. pomoc chorym przez leczenie, pomoc uciekinierom 
z Rwandy, Republiki Centralnej Afryki, pomoc chorym na AIDS. 

KAZACHSTAN
Pomoc dotyczy przede wszystkim potomków zesłańców polskich w Karagandzie i Tainszy. Obejmuje 
ona głównie pomoc ubogim i patologicznym rodzinom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, oraz 
organizowanie wyjazdów do Polski dla Polaków. Wysyłana jest także prenumerata czasopism polskich 
do czytelni polskiej przy parafii w Karagandzie. 

POLSKA
Doraźna pomoc dla osób ubogich w trudnej sytuacji materialnej.

RWANDA
Głównie pomoc dla ubogich rodzin, zwłaszcza plemienia Hutu, które jest obecnie dyskryminowane; 
także dla dzieci i młodzieży osieroconej w wyniku wojen ludobójczych; wspieranie domu studiów i 
formacji w Nyakinamie dla chłopców z Rwandy, Ugandy i Kamerunu, a także domu formacji w Kibeho 
oraz w Ruhengeri-Musanze.
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

• Filipiny-wsparcie dla 
ofiar Tajfunu Hayan 
który w 2013 roku 
nawiedził Filipiny. 
Pomoc w zbieraniu 
środków na: budowę 
domów, zakup 
lekarstw, artykułów 
spożywczych, narzędzi 
itp. 
• Kamerun-pomoc w 
najuboższej części 
kraju: pomoc chorym i 
potrzebującym, 
uciekinierom z Rwandy, 

• Kazachstan- pomoc 
ubogim i patologicznym 
rodzinom zwłaszcza 
dzieciom i młodzieży, 
• Polska- doraźna 
pomoc osobom w 
trudnej sytuacji 
materialnej.
• Rwanda- pomoc dla 
ubogich rodzin, 
wsparcie szczególnie 
dzieci i młodzieży 
osieroconych w wyniku 
wojen ludobójczych,  
wspieranie domu 
studiów i formacji dla 
chłopców w 
Nyakinamie.

88.99 Z

pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

• Rwanda-Pomoc dla 
ubogich rodzin, 
zwłaszcza z plemienia 
Hutu, które jest 
obecnie 
dyskryminowane; także 
dla dzieci i młodzieży 
osieroconej w wyniku 
wojen ludobójczych; 
wspieranie domu 
studiów i formacji w 
Nyakinamie dla 
chłopców z Rwandy, 

86.90 E

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

Ugandy i Kamerunu, a 
także domu formacji w 
Kibeho oraz w 
Ruhengeri-Musanze. 
Wysyłki książek w 
języku francuskim do 
centrum 
terapeutycznego dla 
ofiar ludobójstwa w 
Ruhengeri-Musanze, 
wysyłka paczek z 
przyborami szkolnymi, 
ubraniami, zabawkami, 
słodyczami i 
dewocjonaliami dla 
dzieci ze szkoły 
podstawowej w 
Nyakinamie. 
Wspieranie Centrum 
Formacji w Remera 
Ruhondo 
prowadzącego 
programy 
terapeutyczno-religijne 
dla ofiar ludobójstwa. 
Projekt dożywiania 
dzieci „Bułka dla 
Rwandy” 
• Filipiny- pomoc 
ofiarom Tajfunu który 
w 2011 nawiedził 
wyspę Mindanao i 
pozbawił 500 tys. osób 
dachu nad głową, oraz 
tajfunu Haiyan w 2013 
roku który ponownie 
nawiedził Filipiny. 
Mariańscy misjonarze, 
którzy byli świadkami 
tej tragedii, dzięki 
zebranej pomocy 
materialnej, dostarczali 
powodzianom wody, 
lekarstw, artykułów 
spożywczych, potem 
zakupywali dla nich 
narzędzia, a obecnie 
zaangażowali się w 
budowę domków dla 
bezdomnych ofiar 
tajfunu.
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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) 244,933.48 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 244,933.48 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 78,453.95 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

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 135,236.92 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 6

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


0.00 zł

17,555.00 zł

60,898.95 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 31,242.61 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 31,779.04 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: 84,661.54 zł 31,779.04 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

31,779.04 zł 31,779.04 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

52,882.50 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Gitara - została zakupiona dla Apostolatu Bożego Miłosierdzia, które organizuje spotkania 
edukacyjne spotkania i konferencje dla ubogich rodzin i młodzieży z regionu Doume –Abong 
Mbang we wschodniej - najbardziej ubogiej części Kamerunu. W spotkaniach uczestniczy łącznie 
ok. 1000 osób.

1,272.00 zł

2 Nagłośnienie do Centrum Edukacji w Kibeho. Centrum to
obejmuje dwie sale konferencyjna dla 200 osób, miejsca noclegowego dla 120 osób, miejsce 
modlitwy dla 150 osób dla, amfiteatr dla 1000 osób, gdzie organizowane są szkolenia, 
konferencje, sympozja dla młodzieży i dorosłych z Rwandy i z sąsiadujących krajów Burundi i 
Tanzanii, tak dla plemion Tutsi jak i Hutu Celem dzialnosci osrodka jest pojednanie miedzy 
plemionami i narodami oraz wyrównywanie szans dla osob ubogich. Zakupione naglosnienie 
zostalo zainstalowane w salach konferencyjnych oraz amfiteatrze.

30,507.04 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 213,154.44 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

52,582.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 etatów1.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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- 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

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)

Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za 2014 rok 
zostało wypłacone w roku 2015

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

Druk: MPiPS 10



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)

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)

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jan Mikołaj Rokosz-dyrektor  
dn.10.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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