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

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina M. BIAŁYSTOK

Powiat M. BIAŁYSTOK

Ulica BRUKOWA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość BIAŁYSTOK Kod pocztowy 15-950 Poczta BIAŁYSTOK Nr telefonu 857425772

Nr faksu 857425807 E-mail ilo@ilo.pl Strona www www.ilo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-08-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 20010347800000 6. Numer KRS 0000261095

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

Marta Grodzka przewodnicząca TAK

Aneta Kaliściak zastępca 
przewodniczącej

TAK

Sylwia Naumczuk skarbnik TAK

Wioletta Zawadzka sekretarz TAK

Małgorzata Supińska członek 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

Dorota Klimczuk przewodnicząca TAK

Bogusław Topolski członek TAK

Barbara Podlewska członek TAK

PODLASKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ UZDOLNIONYCH

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych jest:
1. Opieka nad uzdolnionymi oraz wspieranie ich rozwoju.
2. Tworzenie klimatu i warunków sprzyjających pogłębianiu i doskonaleniu 
uzdolnień.
3. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń 
pomiędzy śro-dowiskami edukacyjnymi miast, miasteczek i wsi 
województwa podlaskiego, pomię-dzy dyrektorami, nauczycielami, 
uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkół w celu skutecznego 
wykrywania, wspomagania i rozwoju uczniów zdolnych o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych  w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych 
województwa podlaskiego.
4. Upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia, a także pozostałych 
szkół w regionie idei nowatorstwa pedagogicznego.
5. Pobudzanie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, do ciągłego 
doskonalenia zawodowego w celu podnoszenia rangi i pozycji społecznej 
szkoły i nauczyciela.
6. Nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli, w tym również na 
drodze fundowania stypendiów.
7. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych i prawnych dla 
pożądanych inicjatyw oświatowych i samorządowych na rzecz poprawy 
warunków rozwoju dzieci młodzieży wybitnie uzdolnionej i ich nauczycieli, 
a w szczególności:
a. projektowania i wdrażania zindywidualizowanych programów 
nauczania i wychowania oraz samodoskonalenia,
b. tworzenia szkół i klas autorskich z dostosowaną do potrzeb uczniów 
organiza-cją dydaktyczną i wychowawczą,
c. wypracowania skutecznych metod doskonalenia zawodowego 
nauczycieli 
i form współpracy z innymi nauczycielami w kraju i za granicą,
d. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, 
uczniów i szkół, realizowanych programach adresowanych do 
uzdolnionych, nowatorskich projektach i przedsięwzięciach,
e. prowadzenia ewaluacji działań i upowszechniania dorobku w 
publikacjach i wydawnictwach własnych oraz zewnętrznych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
a) działalność edukacyjną, informacyjno-promocyjną i wydawniczą,
b) działalność naukową i badawczą,
c) prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami 
statutowymi.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

250

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych objęło w roku 2016 wsparciem finansowym uczniów 
uzdolnionych artystycznie, informatycznie, matematycznie, chemicznie, językowo.  W związku z 
realizacją celów statutowych miały miejsce następujące wydarzenia:
• Podpisanie umów o dzieło dotyczących przygotowania zadań i przeprowadzenia wykładów podczas 
jesiennego ILOCampu (Białokozowicz, Hołubowicz, Chołołowicz, Kozłowski, Markowski, Puczel, 
Waszczuk, Zajkowska) – wrzesień 2016r.
• Zawarcie umowy z Dominiką Zajkowską i Michałem Markowskim dotyczącej przygotowania pakietu 
zadań dla grupy olimpijskiej  i poprowadzenia wykładów  (wrzesień 2016r.)
• Zakup książki dla Krzysztof Łuszczyńskiego jako podziękowanie za nieodpłatne prowadzenie zajęć dla 
osób przygotowujących się do Olimpiady Chemicznej
• Dofinansowanie wyjazdu na jesienny ILOCamp ucznia klasy 1b1 Arkadiusza Zawistowskiego
• Dofinansowanie do wyjazdu recytatorów (Z. Iłenda, K. Rosicka, W. Klimaszewski, K. Oleksy, J. 
Winnicka, A. Kaliściak) na XXI Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie” do Szczecina 10-
13.11.2016r.
• Dofinansowanie do wyjazdu 7 uczniów na Mistrzostwa Wielkopolski w programowaniu zespołowym 
w dniach 2-4.12.2016r.
• Wyjazd recytatorów: K. Rosickiej i M. Głogowskiego oraz A. Kaliściak na finał 61. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego do Ostrołęki w dniach 22-25.06.2016r.
• Wyjazd wokalistki G. Kundziewicz z opiekunem A. Kaliściak na finał 61. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej do Włocławka w dniach 15-19.06.2016r.
• Wyjazd 6 uczniów na Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych 3-5.06.2016r.
• Zawarcie umowy o dzieło z Sylwią Stachecką polegającym na przygotowaniu zadań na warsztaty 
informatyczne od stycznia do kwietnia 2016r.
• Zawarcie umów o dzieło z M. Chołołowiczem, M. Hołubowiczem, P. Kozłowskim, M. Puczelem 
polegających na przygotowaniu zadań i prowadzeniu warsztatów na  ILOCampie w styczniu 2016r.
• Wyjazd wokalistów (Z. Iłenda, Tm. Mantur, G. Kundziewicz) oraz akompaniatora M. Głogowskiego i 
opiekuna A. Kaliściak na V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej WSCHODY do Lublina w dniach 
15-18 kwietnia 2016r.
• Wyjazd wokalistów (Z. Iłendy, T. Mantura, A. Muszyńskiej) oraz akompaniatorów (M. Głogowskiego i 
A. Ksepko) wraz z opiekunem A. Kaliściak) na V Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. 
Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy sentymentalne” w dniach 8-9 kwietnia 2016r. oraz XVII 
Ogólnopolskie Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej w Bydgoszczy w dniach 10-12 kwietnia 2016r. 
(Iłenda, Głogowski, Mantur)
• Wyjazd uczniów na konkurs informatyczny PIZZA (F. Budrowski, P. Charyło, Sz. Tomulewicz, A. 
Białokozowicz) w dniach 18-20.03.2016r.
• Wyjazd recytatorów (J. Winnickiej i K. Oleksego) z opiekunem A. Kaliściak na XVI Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza do Lublina w dniach 14-16 marca 2016r.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

• Zawarcie umów o 
dzieło z M. 
Chołołowiczem, M. 
Hołubowiczem, P. 
Kozłowskim, M. 
Puczelem polegających 
na przygotowaniu 
zadań i prowadzeniu 
warsztatów na  
ILOCampie w styczniu 
2016r.
• Wyjazd uczniów na 
konkurs informatyczny 
PIZZA (F. Budrowski, P. 
Charyło, Sz. 
Tomulewicz, A. 
Białokozowicz) w 
dniach 18-20.03.2016r.
• Wyjazd 6 uczniów na 
Niezależne 
Ogólnopolskie 
Mistrzostwa w Analizie 
Danych 3-5.06.2016r.
• Zawarcie umowy o 
dzieło z Sylwią 
Stachecką polegającym 
na przygotowaniu 
zadań na warsztaty 
informatyczne od 
stycznia do kwietnia 
2016r.
• Podpisanie umów o 
dzieło dotyczących 
przygotowania zadań i 
przeprowadzenia 
wykładów podczas 
jesiennego ILOCampu 
(Białokozowicz, 
Hołubowicz, 
Chołołowicz, Kozłowski, 
Markowski, Puczel, 
Waszczuk, Zajkowska) – 
wrzesień 2016r.
• Zawarcie umowy z 
Dominiką Zajkowską i 
Michałem Markowskim 
dotyczącej 
przygotowania pakietu 
zadań dla grupy 
olimpijskiej  i 
poprowadzenia 
wykładów  (wrzesień 
2016r.)
• Zakup książki dla 
Krzysztof 
Łuszczyńskiego jako 
podziękowanie za 
nieodpłatne 

85.59.B

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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prowadzenie zajęć dla 
osób przygotowujących 
się do Olimpiady 
Chemicznej
• Dofinansowanie 
wyjazdu na jesienny 
ILOCamp ucznia klasy 
1b1 Arkadiusza 
Zawistowskiego
• Dofinansowanie do 
wyjazdu 7 uczniów na 
Mistrzostwa 
Wielkopolski w 
programowaniu 
zespołowym w dniach 2
-4.12.2016r.

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

• Wyjazd wokalistów 
(Z. Iłenda, Tm. Mantur, 
G. Kundziewicz) oraz 
akompaniatora M. 
Głogowskiego i 
opiekuna A. Kaliściak na 
V Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej 
WSCHODY do Lublina w 
dniach 15-18 kwietnia 
2016r.
• Wyjazd wokalistów 
(Z. Iłendy, T. Mantura, 
A. Muszyńskiej) oraz 
akompaniatorów (M. 
Głogowskiego i A. 
Ksepko) wraz z 
opiekunem A. Kaliściak) 
na V Lubelski Festiwal 
Piosenki Autorskiej i 
Poetyckiej im. Jacka 
Kaczmarskiego 
„Metamorfozy 
sentymentalne” w 
dniach 8-9 kwietnia 
2016r. oraz XVII 
Ogólnopolskie Festiwal 
Interpretacji Piosenki 
Aktorskiej w 
Bydgoszczy w dniach 10
-12 kwietnia 2016r. 
(Iłenda, Głogowski, 
Mantur)
• Wyjazd recytatorów 
(J. Winnickiej i K. 
Oleksego) z opiekunem 
A. Kaliściak na XVI 
Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski im. Józefa 
Czechowicza do Lublina 
w dniach 14-16 marca 
2016r.
• Wyjazd recytatorów: 
K. Rosickiej i M. 
Głogowskiego oraz A. 
Kaliściak na finał 61. 

85.52.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. 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

Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Recytatorskiego do 
Ostrołęki w dniach 22-
25.06.2016r.
• Wyjazd wokalistki G. 
Kundziewicz z 
opiekunem A. Kaliściak 
na finał 61. 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Recytatorskiego w 
kategorii poezji 
śpiewanej do 
Włocławka w dniach 15
-19.06.2016r.
• Dofinansowanie do 
wyjazdu recytatorów 
(Z. Iłenda, K. Rosicka, 
W. Klimaszewski, K. 
Oleksy, J. Winnicka, A. 
Kaliściak) na XXI 
Jesienny Turniej 
Recytatorski 
„Romantycznie” do 
Szczecina 10-
13.11.2016r.

Druk: MPiPS 6
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 192,384.53 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,569.50 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 187,815.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.03 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: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 187,815.03 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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 7,495.68 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,621.32 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4,569.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 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 -4,051.82 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 20,150.04 zł

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

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: 176,286.28 zł 0.00 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

8,621.32 zł 0.00 zł

167,664.96 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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 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.)

własność

1 działalność edukacyjno - oświatowa 8,621.32 zł

1 działalność edukacyjno - oświatowa 8,621.32 zł

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

0.00 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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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)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

11.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

60.00 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 22,200.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 22,200.00 zł

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

22,200.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 22,200.00 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

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

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marta Grodzka - przewodnicząca 
Zarządu

Aneta Kaliściak - zastępca 
przewodniczącej

2017-06-26

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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