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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-06-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica LOTNICZA Nr domu 37 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-154 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 713440323

Nr faksu 713428965 E-mail dolfroz@dolfroz.pl Strona www www.dolfroz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-09

2004-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00595030900000 6. Numer KRS 0000050135

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

Włodzimierz Jarmundowicz Prezydent Fundacji TAK

Rajmund Adamiec Wiceprezydent Fundacji TAK

Elżbieta Niczyporuk Wiceprezydent Fundacji TAK

Krzysztof Grabowski Członek Zarządu TAK

Marian Gryboś Członek Zarządu TAK

Paweł Styczyński Członek Zarządu TAK

Andrzej Zieliński Członek Zarządu TAK

Ewa Mędraś Sekretarz Zarządu TAK

Maciej Mączka Dyrektor Zarządu TAK

Aneta Orman Główna Księgowa TAK

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i społeczna na rzecz ogółu 
społeczności oraz udzilanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w 
szczególności przyczynianie się do:
- wykorzystania środków materiualnych i finansowych dla utrzymania i 
rozwoju obiektów służby zdrowia,
- polepszanie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę 
diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia i materiały 
służace utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego
- rozwoju wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenia kwalifikacji kadry 
w tych dziedzinach
- zapobiegania chorobom, zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie 
pomocy przy rehabilitacji ich skutków,
- popularyzacji działalności osób prawnych, które wspierają finansowo 
realizacje zadań statutowych Fundacji

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA realizuje swoje 
cele głównie przez:
- gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywannych z kraju i 
z zagranicy,
- współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i 
samorządowej, placóekami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi 
oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i za granicą,
- prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczo-szkoleniowej ze 
szczególnym uwzglednieniem srodowiska medycznego,
- organizowanie zgodnie z obowiazującym prawem publicznych zbiórek 
środków pieniżnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz 
przy okazji imprez kulturalnych, sportowych i dobroczynnych,
- wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek 
publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów 
podatkowych na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji pacjentów nie 
objętych procedurami resortu zdrowia

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

Andrzej Wojtuś Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Genowefa Strojna Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Violetta Mikołajczak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ignacy Szuszkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1756

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W roku 2020 Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej.

Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności była realizowana w 2020 roku głównie poprzez prowadzenie 1753 
indywidualnych subkont na rachunku bankowym Fundacji. Na ten cel wydatkowano 7340011,92 zł. Głównymi źródłami 
finansowania były 1% odpisy podatkowe (w pierwszej kolejności), darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz 
zbiórki publiczne. 
W roku 2020 zawarto 55 umów na podstawie których przekazano na rzecz 27 oddziałów i klinik w 15 szpitalach pomoc o 
wartości 213243,87 zł oraz w trybie bezumownym 31990,14 zł,
w tym:
- 70 255,70 zł - utrzymanie i rozwój obiektów służby zdrowia (remonty, zakup mebli i wyposażenia szpitalnego, naprawy sprzętu 
medycznego, materiały eksploatacyjne, odczynniki itp.)
- 140 615,51 zł - środki lecznicze, aparatura diagnostyczna, terapeutyczna i inne niezbędne urządzenia i materiały służące 
utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego głównie z darowizn od osób fizycznych)
- 49989,28 zł - rozwój wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenie kwalifikacji kadry w tych dziedzinach (opłacanie udziału 
specjalistów, zwłaszcza młodych lekarzy, ze szpitali i klinik w konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych krajowych i 
zagranicznych, współfinansowanie realizacji programów badawczych, zakupy specjalistycznej literatury naukowej)
- 11812,22 zł - zapobieganie chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków. 

W celu pozyskania środków finansowych dla swojej działalności statutowej Fundacja podpisała 8 umów z osobami prawnymi 
otrzymując z tego tytułu 57700,00 zł. Darowizny rzeczowe otrzymane również na podstawie umów z osobami prawnymi 
przyniosły wartość 16250,76 zł.
Kolejnym działaniem organizacyjno-prawnym jest lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych i w obligacjach skarbu 
państwa Przyniosło to 512022,49 zł tytułem odsetek.
z tytułu zaległych wpłat zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych wpłynęło 2280,00 zł.
Z tytułu odpisów 1% uzyskano  8017574,75 zł od 113,9 tys. podatników. Koszty Fundacji związane z informacją dotyczącą 1% (w 
postaci apeli prasowych, aktywności internetowej oraz spotów radiowych) wyniosły 66650,47 zł, co stanowi 0,83% wpływów z 
tego tytułu. Koszty reklamy nie zostały sfinansowane ze środków z 1% lecz stanowią koszty administracyjne Fundacji.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Działalność charytatywna na rzecz ogółu 
społeczności oraz udzialanie pomocy w 
rozwijaniu ochrony służby zdrowia Dolnośląska 
Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia poprzez 
stworzenie możliwości otwierania na rachunku 
bankowym subkont osobom chorującym na 
przewlekłe choroby, dotkniętym wadami 
wrodzonymi, poszkodowanym w wypadkach 
(najczęsciej komunikacyjnych) wymagającym 
leczenia w zagranicznych ośrodkach ze względu 
na brak możliwości przeprowadzenia 
określonych zbiegów w kraju. Otwarcie takiego 
subkonta odbywa się na podstawie złożonego w 
Fundacji wnioskuwraz z załączonymi 
wiarygodnymi dokumentami, świadczącymi o 
konieczności zbierania pieniędzy na świadczenia 
medyczne. Zakres pomocy udzialej 
podopiecznym determinowany jest wysokością 
otrzymanych darowizn i 1% odpisów 
podatkowych. W przypadku posiadania 
odpowiednio wysokich kwot pomoc sprowadza 
sie do: zakupu drogich lub nierefundowanych 
przez NFZ leków, opłacania dodatkowych 
świadczeń rehabilitacyjnych, finansowania lub 
współfinansowania zalecanych turnusów 
rehabilitacyjnych wraz z opłztami za dohazd i 
pobyt opiekunów pacjentów 
niepełnosprawnych, zakupu drobnego sprzetu 
medycznego ułatwiającego proces leczenia, jak 
protezy, ortezy, glukometry, obuwie 
ortopedyczne, odsysacze śliny, wózki 
inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe

88.99.Z 6 562 212,59 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Działalność charytatywna na rzecz 
wykorzystania środków materialnych i 
finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów 
służby zdrowia. Dolnośląska Fundacja Rozwoju 
Ochrony Zdrowia obejmuje opieką ponad 90 
jednostek organizacyjnych służby nie mających 
osobowości prawnej (oddziały szpitalne, kliniki 
Unoiwerytetu Medycznego, laboratoria, 
zakłady). W celu zwiększenia możliwości 
gromadzenia środków finansowych i 
pozyskiwania darowizn rzeczowych Fundacja 
prowadzi na swoim rachunku bankowym 
subkonta przypisane tym jednostkom. Pozwala 
to kumulować darowizny od mosób prawnych i 
fizycznych.zebrane środki umożliwiaja zakup 
sprzętu medycznego, aparatury medycznej, 
odczynników - a w sporadycznych przypadkach 
zakup leków dla pacjentów leczonych w tych 
placówkach służby zdrowia. Są to leki bardzo 
drogie i nierefundowane przez NFZ, a zalecane 
przez lekarza prowadzącego.

86.90.E 73 438,88 zł
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8 017 574,75 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 34 694 775,09 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 33 792 147,28 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 512 022,49 zł

e) pozostałe przychody 390 605,32 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 547 521,58 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 25 129 678,76 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 17 173 197,85 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 635 651,47 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 Wykorzystanie środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby 
zdrowia. Zakupiono aparaturę medyczną, wyposażenie szpitalne, opłacono naprawy sprzętu 
medycznego, współfinansowano remonty i modernizacje obiektów.

73 438,88 zł

2 Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności Fundacja realizowała w 2020 roku głównie 
poprzez prowadzenie 1753 indywidualnych subkont, które dotyczą (głównie) dzieci dotkniętych 
ciężkimi chorobami

6 562 212,59 zł

1 BERCIK 118 200,00 zł

2 PODKÓWKA 107 221,21 zł

3 FIGURKA 65 403,69 zł

4 JASKÓŁECZKA 51 673,04 zł

5 FLIPER 69 572,30 zł

6 GEOGRAF 48 593,33 zł

7 KASZUBOWSKA 47 131,28 zł

8 PRZYJACIÓŁKA 46 421,51 zł

9 DLALEWEGO 42 317,37 zł

10 TWARZ 35 707,19 zł

11 KUCIŃSKI 35 176,72 zł

12 JUSTYSIA 34 449,68 zł

13 LEMKO 33 849,98 zł

14 KWIATUSZE 33 794,50 zł

15 MALWINA 34 921,70 zł

w 
tym:

0,00 zł

997 876,88 zł

549 644,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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16 KOBUSIŃSKI 34 540,00 zł

17 GEST 33 500,00 zł

18 MATSTRAŻAK 31 109,62 zł

19 GROSIO 31 591,38 zł

20 MALINKA 30 787,66 zł

21 KASIA 30 941,16 zł

22 TROJANOWSKI 30 496,60 zł

23 LIDKA 30 386,39 zł

24 PAPUŻKA 30 094,35 zł

25 HOROSZKIEWICZ 29 690,00 zł

26 RYŚNAWRAT 29 463,97 zł

27 TYBIŃSKA 28 495,22 zł

28 WĄSCY 28 239,18 zł

29 DROŃSKIE 28 049,27 zł

30 PLISZEK 25 859,21 zł

31 AKTORECZKA 25 286,24 zł

32 SULI 24 245,52 zł

33 ALIK 23 944,24 zł

34 KUBISIA 23 858,93 zł

35 DZIEMIESZ 23 791,90 zł

36 VIDEOCOP 25 281,62 zł

37 KULECZKA 23 631,68 zł

38 BRUNO 23 466,75 zł

39 ANIOŁEK 22 949,00 zł

40 HIPOLIT 22 977,43 zł

41 SESKOWICZ 22 342,00 zł

42 ŁUSKA 22 315,79 zł

43 JANOSIK 22 389,91 zł

44 JOWANKA 22 082,85 zł

45 KOREK 21 740,87 zł

46 CHARLES 21 621,49 zł

47 WIETRZYK 21 552,77 zł

48 ANTENKA 21 549,00 zł

49 TRZYNASTKA 21 048,85 zł

50 GROBEL 20 795,77 zł

51 KOLIBEREK 20 536,83 zł

52 MGIEŁKA 20 508,85 zł

53 KICKA 20 309,03 zł

54 TEODOR 20 287,39 zł

55 FIFI 20 275,22 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-06-01 7



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 772 606,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 889 898,52 zł 6 635 651,47 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

8 019 540,71 zł 6 635 651,47 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

857 001,16 zł

13 356,65 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 66 650,47 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

5 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

5,00 etatów

11 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

30 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

30 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 561 613,90 zł

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

561 613,90 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

11 659,70 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

6 397,86 zł

12 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

510 155,60 zł

397 980,00 zł

- nagrody

- premie

65 500,00 zł

30 150,00 zł

- inne świadczenia 16 525,60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 51 458,30 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 561 613,90 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

27 788,60 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Najwyższe wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia 
zasadniczego, nagrody rocznej, ryczałtu samochodowego i 
doładowania karty Bonus

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

15 500,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Włodzimierz Jarmundowicz, Maciej 
Mączka, Aneta Orman Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-06-01
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