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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat M. 
CZĘSTOCHOWA

Gmina M. 
CZĘSTOCHOWA

Ulica PRZEMYSŁOWA Nr domu 9A Nr lokalu 

Miejscowość 
CZĘSTOCHOWA

Kod pocztowy 42-202 Poczta CZĘSTOCHOWA Nr telefonu 343612117

Nr faksu E-mail 
biuro@eurohelp.com.pl

Strona www www.eurohelp.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24137835800000 6. Numer KRS 0000341912
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Kmiecik Joanna - Prezes

Kmiecik Tomasz - członek
Dąbek Joanna - Członek
Beata Wosinek - członek
Wojciechowski Mariusz - członek

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

Cupiał Marta, 
Chęć Katarzyna
Gawron Bogdan

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Niesienie pomocy w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej na 
rzecz kobiet oraz dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych 
patologią, ofiar przemocy, biednych, słabych, zagubionych, 
bezradnych, uzależnionych i upośledzonych społecznie, materialnie 
i zdrowotnie.
2. Dobroczynność i działalność charytatywna.
3. Działania w zakresie pomocy społecznej.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia.
7. Prowadzenie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania dzieci i młodzieży.
8. Działalność w zakresie kultury i sztuki, w tym krzewienie kultury i 
sztuki chrześcijańskiej.
9. Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w 
zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach 
chrześcijańskich.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Cele statutowe Fundacja w roku 2012 realizowała poprzez:
1. System opieki:
 - opieka nad kobietami i dziećmi z rodzin patologicznych,
 - wspieranie kobiet i dzieci w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, 
artykułów sanitarnych
i higienicznych.
2. Poradnictwo:
 - organizowanie i prowadzenie poradnictwa,
 - organizowanie i prowadzenie poradnictwa dla małżeństw w 
kryzysie.
3. Pracę wychowawczo-adaptacyjną:
 - organizowanie i finansowanie wypoczynku, w tym ferii, wycieczek 
dla dzieci i  młodzieży.
4. Działalność socjoterapeutyczną:
 -  zapewnienie opieki wychowawczej,
 -  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 -  łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 - wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do 
samodzielnego życia,   kształtowania właściwych postaw 
społecznych,
 -  eliminowanie zaburzeń zachowania,
 -  pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 - organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw i zajęć 
rekreacyjnych w tym wycieczki i  biwaki, zimowiska,
 - rozwój duchowy podopiecznych – krzewienie wartości 
chrześcijańskich,
 - dożywianie.
5. Działalność edukacyjną i kulturalną:
 - organizowanie wykładów i konferencji,  kampanii informacyjnych w 
 zakresie celów  Fundacji,
 - prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie propagowania 
wiedzy o            zdrowym stylu życia,
 - organizowanie i finansowanie imprez artystycznych, kulturalnych, 
rekreacyjnych              i towarzyskich, integrujących życiowo 
zagubionych ze światem zewnętrznym.

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

I.   Stałe działania socjoterapeutyczne Fundacji prowadzone od poniedziałku do 
piątku w ramach Klubu Kaleba.
  Klub Kaleba to jedno z działań Fundacji Eurohelp skupione na pomocy dzieciom 
i rodzicom. W ramach Klubu od poniedziałku do piątku odbywają się różnorodne 
zajęcia, które mają zaspokoić podstawowe potrzeby naszych podopiecznych. W 
ciągu tygodnia dzieci uczestniczą w warsztatach muzycznych:  tj.: śpiew, gra na 
perkusji czy gitarze, warsztatach plastycznych, zajęciach z grafiki komputerowej 
i informatyki. Oprócz tego stale prowadzone są korepetycje, zajęcia 
terapeutyczne oraz różne imprezy okolicznościowe: Rajd, festyn, Dzień mamy, 
Gwiazdkowa Niespodzianka z wręczeniem świątecznych paczek oraz wyjścia do 
Placówek Sportowych i Parków Zabaw dla dzieci. Ponadto Klub Kaleba 
zapewnia dzieciom każdego dnia posiłek. Opieką Klubu objętych jest 30 dzieci.
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

II.     Rajd dla dzieci.

      W dniu 9 czerwca 2012r. odbył się całodniowy Rajd dla dzieci i młodzieży po 
Jurze krakowsko-Częstochowskiej. Podczas wycieczki dla dzieci były 
przygotowane zabawy, konkurencje, wspinaczka po skałkach, ognisko z 
kiełbaskami i wiele innych atrakcji. W rajdzie uczestniczyło 24 dzieci i młodzieży.
III.      Zimowisko dla dzieci.
 Zimowisko to dziesięciodniowy program dla dzieci i młodzieży szkolnej 
pochodzącej z ubogich, dysfunkcyjnych rodzin, które pozostają na ferie zimowe 
w domu. W ramach zimowiska odbywały się zajęcia artystyczne, projekcje bajek, 
zajęcia na Lodowisku  i Krytej Pływalni MOSiR oraz w Aqua Parku w 
Tarnowskich Górach. W zajęciach uczestniczyło codzienie około 30 dzieci.
IV. Obóz  wypoczynkowy dla dzieci Fear Factor 2012 dla dzieci i młodzieży.

       W dniach od 30 lipca do 6 sierpnia 2012r. odbył się obóz wypoczynkowy dla 
dzieci i młodzieży z okolic dzielnicy Śródmieścia oraz podopiecznych Kaleb 
Klubu w miejscowości Zawoja u podnóży Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. 
Podczas obozu prowadzone były warsztaty artystyczne, językowe, z pierwszej 
pomocy i surviwalu. Codziennie również odbywały się liczne zabawy, 
konkurencje sportowe i intelektualne. Wielkim wyzwaniem była piesza wycieczka 
na szczyt Babiej Góry. W obozie wzięło udział 40 uczestników.

V. Labirynt

  Labirynt to wydarzenie, w którym każdy uczestnicy mieli możliwość 
samodzielnego przejścia przez kilkanaście interaktywnych pomieszczeń. W 
czasie tej podróży uczestnicy doświadczali inspiryjących przeżyć, które 
zmieniają spojrzenie na świat.                                W  2012r. odbył się Labirynt w 
kwietniu, w którym udział wzięło około 150 osób.

VI. Koncert zespołu promujący kampanię ,,Uratuj 1 życie''

  W dniu 10.08.2012r. w amfiteatrze na Promenadzie Niemena odbył się Koncert 
zespołu No Longer Music inaugurujący rozpoczęcie kampanii ,,Uratuj jedno 
życie”. Przed koncertem wyemitowano film promujący kampanię ,,Uratuj jedno 
życie”. Podczas koncertu wolontariusze fundacji rozdawali ulotki reklamujące 
kampanię. Spotkanie zgromadziło około 400 osób.
 
VII. StotKafe
 Projekt SlotKafe to dwa spotkania o charakterze artystycznym skierowane  do 
młodzieży    w maszym mieście. Projekt ma na celu   W dniu 11.08.2012r. w 
ramach tego projektu odbył się autorski wykład Tomasza Bednarka – TomaSolo 
oraz wystawa prac pt. ,,OWCE” Szymona Motyl. W dniu 29.09.2012r. w ramach 
projektu SlotKafe odbył się autorski  wykład DJ Sowa –  Marek Musiałczyk wraz 
z warsztatami oraz wystawa fotograficzna Adama Maruszczyka. Oba spotkania 
zgromadziły łącznie około 45 osób.

VIII. Akcja świąteczna Gwiazdkowa niespodzianka.

 W siedzibie Fundacji przy ul. Przemysłowej 9A w dniu 23.12.2012r. odbyło się 
spotkanie świąteczne, podczas którego dzieci mogły uczestniczyć w 
świątecznym programie artystycznym  przygotowanym przez wolontariuszy 
Fundacji. Zostało rozdanych ponad 150 paczek świątecznych dla dzieci z 
najuboższych rodzin.

IX. Kampania ,,Uratuj 1 życie''
  Nasza Fundacja poprzez Kampanię ,,Uratuj 1 Życie'', wychodzi na przeciw 
problemom współczesnego świata związanymi z zapobieganiem aborcji oraz 
pomaga w znalezieniu rodziców dla uratowanych dzieci. 
Kobiety, które zdecydowały się urodzić dziecko mają zapewnioną z naszej 
strony pomoc socjalną, psychologiczną oraz prawną. Wolontariusze Fundacji 
towarzyszą osobie oddającej dziecko oraz rodzicom adopcyjnym  w całym 
procesie adopcyjnym, czuwając nad jego właściwym przebiegiem od strony 
etycznej i prawnej. 
 W 2012 roku Fundacja opracowała program podnoszący świadomość 
konsekwencji i zagrożeń jaką niesie za sobą usuwanie ciąży. W minionym roku 
opracowaliśmy projekt mający na celu wybudowanie – „Domu Życia” dla kobiet 
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w ciąży oraz Żłobka dla dzieci  uratowanych przed aborcją.

X. Kampania ,, Nie niewolnictwu”
  Kampania ,,Nie niewolnictwu'' ma na celu uświadamianie społeczeństwa o 
istniejącym problemie niewolnictwa we współczesnym świecie, oraz w głównej 
mierze ma na celu chronić młodzież i osoby wyjeżdżające za granicę w celach 
zarobkowych przed zorganizowanymi grupami przestępczymi. W 2012 roku 
Fundacja opracowała program podnoszący świadomość zagrożeń jakie istnieją 
w naszym kraju w temacie handlu ludźmi.  Wolontariusze fundacji docierali z 
programem do społeczeństwa z naszego regionu (w tym głównie do młodzieży) 
poprzez stronę internetową oraz organizowanie spotkań w małych grupach w 
różnych miejscach.
XI Party Sylwestrowe
 Na koniec 2012 roku Fundacja zorganizowała wieczór Sylwestrowy dla 
darczyńców, wolontariuszy i wszystkich, którzy wnieśli jakikolwiek wkład w 
rozwój działalności Fundacji w celu podziękowania za dotychczasowe 
zaangażowanie.
XII. Dzień matki
Z okazji dnia Matki dn. 26.05.2012r. odbyło się spotkanie, na które jako 
Fundacja zaprosiliśmy mamy dzieci uczęszczających na zajęcia klubu Kaleba. 
Na spotkanie przyszło 13 mam, dla których przygotowany był poczęstunek. 
Całości towarzyszył program artystyczny przygotowany przez dzieci, w trakcie 
którego dzieci rozdawały swoim mamom prezenty zrobione na zajęciach 
artystycznych Klubu Kaleba, odbyła się także prezentacja pt: ,,Jak ubrac się 
stosownie do swojej sylwetki".

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

cały kraj

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

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)

1200

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

1. Podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie 
szerzeniu się i ograniczaniu zjawisk patologi społecznych a w 
szczególności narkomani, alkoholizmowi i przemocy
2. Organizowanie wydarzeń kulturalnych
3. Prowadzenie programu ochrony życia poczętego i 
przeciwdziałaniu aborcji

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

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)

Organizowanie i finansowanie wypoczynku dla dzieci i  młodzieży.

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
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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:

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) 446,705.51 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 432,395.51 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14,310.00 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 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 18,509.55 zł

0.00 zł

18,509.55 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z 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 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 0.00 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 0.00 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
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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: 79,988.46 zł 0.00 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:

38,280.78 zł 0.00 zł

19,357.20 zł 0.00 zł

0.00 zł

8,385.03 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

13,965.45 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)
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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

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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)

Druk: MPiPS 10



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

20.00 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

0.00 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 15.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 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 3,743.00 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 3,743.00 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

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

Druk: MPiPS 11



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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

Joanna Kmiecik - prezes zarządu - 14.06.2013r. Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

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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