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Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzia alno ci  
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 Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, drukowanymi literami; 
 Sprawozdawca wype nia tylko przeznaczone dla niego bia e pola; 
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje mo liwo  wyboru odpowiedzi, nale y zaznaczy  w ciwe odpowiedzi znakiem X; 
 We wszystkich polach, w których nie b  wpisane odpowiednie informacje, nale y wstawi  pojedynczy znak my lnika (-); 

 

Miejsce na notatki MPiPS 
 

Data wp yni cia sprawozdania  
(wype nia MPiPS) 
 

 

I.Dane organizacji po ytku publicznego 

1. Nazwa organizacji FUNDACJA KSI DZA ORIONE CZY MY DOBRO 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj     POLSKA Województwo         MAZOWIECKIE Powiat    M.ST. WARSZAWA 

Gmina     M.ST. WARSZAWA Ulica      WILLIAMA LINDLEYA Nr domu           12 Nr lokalu   - 

Miejscowo         WARSZAWA Kod pocztowy     02-005 Poczta            WARSZAWA Nr telefonu    22 622 56 78 

 Nr faxu     22 622 56 78 W.40 
E-mail

 

FUNDACJA@CZYNMYDOBRO.PL 

Strona www    WWW.CZYNMYDOBRO.PL 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
dowym  14.06.2007 

4. Data uzyskania statusu organizacji p ytku 
publicznego  30.09.2008 

5. Numer REGON 141028130 6. Numer KRS     0000282796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za rok    2011 



 

7. Sk ad organu zarz dzaj cego organizacji 
(Nale y wpisa  imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pe nionej przez poszczególnych cz onków organu 
zarz dzaj cego)  

NOWAK JANUSZ - PREZES 

SIWI SKI RYSZARD ADAM – ZAST PCA PREZESA 

GARNCAREK EL BIETA JADWIGA - SEKRETARZ 

WI  EWA GRA YNA – CZ ONEK ZARZ DU 

8. Sk ad organu kontroli lub nadzoru 
organizacji 
(Nale y wpisa  imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pe nionej przez poszczególnych cz onków organu kontroli 
lub nadzoru) 

WITA ANTONI MICHA  - PRZEWODNICZ CY 

CZ ONKOWIE: JASEK PIOTR, POR BA KAZIMIERZ,  

BARANOWSKI KRZYSZTOF - SEKRETARZ 

 

9. Cele statutowe organizacji 
 
 
(Nale y opisa  cele na podstawie statutu organizacji) 

1. DZIA ANIA NA RZECZ OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 
2. DZIA ANIA NA RZECZ OSÓB CHORYCH PRZEBYWAJ CYCH  

W HOSPICJACH I ZAK ADACH OPIEKU CZO-LECZNICZYCH 
3. DZIA ANIA NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPO ECZNIE 

I ZAGRO ONYCH WYKLUCZENIEM SPO ECZNYM 
A W SZCZEGÓLNO CI POMOC: 
a) OSOBOM BEZDOMNYM, 
b) M ODZIE Y PRZEBYWAJ CEJ W PLACÓWKACH 

OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH I RESOCJALIZACYJNYCH 
c) M ODZIE Y OPUSZCZAJ CEJ PLACÓWKI OPIEKU CZO-

WYCHOWAWCZE I RESOCJALIZACYJNE 
4. DZIA ALNO  CHARYTATYWNA 
5. POMOC SPO ECZNA A W SZCZEGÓLNO CI POMOC OSOBOM 

Z NIEPE NOSPRAWNO CI  INTELEKTUALN  I ICH RODZINOM 
ZNAJDUJ CYM SI  W TRUDNEJ SYTUACJI YCIOWEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH OSÓBI ICH RODZIN 

6. DZIA ALNO  WSPOMAGAJ CA NAUK , EDUKACJ , O WIAT  
I WYCHOWANIE 

7. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 
8. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 
9. DZIA ANIA NA RZECZ DZIECI I M ODZIE Y 



 

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji 
 
(Nale y opisa  sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                        

FUNDACJA REALIZUJE CELE STATUTOWE POPRZEZ PROWADZENIE 
NIEODP ATNEJ DZIA ALNO CI PO YTKU PUBLICZNEGO, KTÓRA 
JEST REALIZOWANA POPRZEZ: 
1. POMOC RZECZOW  I FINANSOW : 

A) NA RZECZ OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH, 
B) NA RZECZ OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH ZNAJDUJ CYCH 

SI  W TRUDNEJ SYTUACJI YCIOWEJ ORAZ POMOC ICH 
RODZINOM. 

2. WSPIERANIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTU Z RODZINAMI OSÓB 
NIEPE NOSPRAWNYCH. 

3. ORGANIZOWANIE IMPREZ PLENEROWYCH, FESTYNÓW, 
ZAWODÓW, KONKURSÓW, ZJAZDÓW DLA OSÓB 
NIEPE NOSPRAWNYCH. 

4. ORGANIZOWANIE I PO REDNICZENIE W WYPOCZYNKU, 
TURYSTYCE I REHABILITACJI OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 
W KRAJU I ZA GRANIC . 

5. DZIA ANIA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB 
Z NIEPE NOSPRAWNO CI  INTELEKTUALN  I ICH RODZIN. 

6. DBA  O PRZESTRZEGANIE PRAW CZ OWIEKA WOBEC 
OSÓB  
Z NIEPE NOSPRAWNO CI  INTELEKTUALN . 

7. ATWIANIE AKTYWNO CI SPO ECZNEJ OSÓB 
NIEPE NOSPRAWNYCH. 

8. POMOC RZECZOW  I FINANSOW  NA RZECZ: 
A) OSÓB ZNAJDUJ CYCH SI  W TRUDNEJ SYTUACJI YCIOWEJ,  
B) OSÓB WYKLUCZONYCH SPO ECZNIE I ZAGRO ONYCH 

WYKLUCZENIEM SPO ECZNYM, SZCZEGÓLNIE: OSÓB 
BEZDOMNYCH, M ODZIE Y PRZEBYWAJ CEJ W 
PLACÓWKACH OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH 
I RESOCJALIZACYJNYCH, M ODZIE Y OPUSZCZAJ CEJ 
PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE 
I RESOCJALIZACYJNE. 

9. ORGANIZOWANIE SZKOLE , ZJAZDÓW, SYMPOZJÓW I INNYCH 
FORM WYMIANY INFORMACJI I DO WIADCZE . 

10. WSPÓ PRAC  ZE RODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU. 
11. WSPÓ PRAC  Z ADMINISTRACJ  PUBLICZN . 
12. WSPÓ PRAC  Z PLACÓWKAMI OPIEKU CZO-

WYCHOWAWCZYMI, RESOCJALIZACYJNYMI, SZKOLNICTWEM, 
ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI, A W SZCZEGÓLNO CI 
FUNDACJAMI I STOWARZYSZENIAMI ORAZ OSOBAMI 
FIZYCZNYMI, WYKAZUJ CYMI ZAINTERESOWANIE CELAMI 
FUNDACJI W KRAJU I ZA GRANIC . 

13. WSPÓ PRAC  Z ORGANIZACJAMI MI DZYNARODOWYMI, UNI  
EUROPEJSK  I KRAJAMI Z NI  STOWARZYSZONYMI ORAZ 
Z POZOSTA YMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, KTÓRYCH 
DZIA ALNO  JEST ZBIE NA Z CELAMI FUNDACJI.  

14. POWO YWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK MIN. TAKICH JAK:  
A) PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE, 
B) O RODKI RESOCJALIZACYJNE, TERAPEUTYCZNE 

I REWALIDACYJNE, 
C) O RODKI OPIEKU CZO-LECZNICZE,  
D) O RODKI REHABILITACJI,  
E) O RODKI WSPARCIA DLA DZIECI I M ODZIE Y,  
F) O RODKI SOCJOTERAPII I REHABILITACJI,  
G) WIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE, 
H) DOMY POMOCY SPO ECZNEJ,  
I) KATOLICKIE DOMY STUDENTA. 

15. ORGANIZOWANIE SZKOLE  PRZYGOTOWUJ CYCH 
WOLONTARIUSZY DO PRACY  
Z OSOBAMI CHORYMI, NIEPE NOSPRAWNYMI, ZAGRO ONYMI 
WYKLUCZENIEM SPO ECZNYM I WYKLUCZONYMI SPO ECZNIE. 

16. ORGANIZOWANIE INNYCH AKCJI WSPIERAJ CYCH 
WOLONTARIAT, W TYM W RODKACH MASOWEGO PRZEKAZU. 

17. INICJOWANIE I ORGANIZOWANIE WYSTAW I AUKCJI PRAC 
WYKONANYCH PRZEZ OSOBY NIEPE NOSPRAWNE, Z KTÓRYCH 
DOCHÓD JEST PRZEZNACZONY NA POMOC OSOBOM 
NIEPE NOSPRAWNYM. 

18. INSPIROWANIE I PROWADZENIE Z ZACHOWANIEM 
OBOWI ZUJ CYCH PRZEPISÓW DZIA ALNO CI PUBLIKACYJNEJ 
I WYDAWNICZEJ. 

19. ORGANIZOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH I ZBIÓREK 
PIENI NYCH. 

20. POZYSKIWANIE SPONSORÓW. 



 
11. Najwa niejsze sfery dzia alno ci po ytku publicznego 
 
(Nale y wskaza  nie  wi cej  ni  trzy najwa niejsze, pod wzgl dem 
wielko ci wydatkowanych rodków, sfery dzia alno ci po ytku 
publicznego, o których mowa w np. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynaj c od najwa niejszej) 

 
1. DZIA ANIA NA RZECZ DZIECI I M ODZIE Y 
2. DZIA ANIA NA RZECZ OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 
3. DZIA ANIA NA RZECZ CHORYCH 

II.Charakterystyka dzia alno ci organizacji po ytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis dzia alno ci po ytku publicznego  

1. Opis g ównych 
dzia  podj tych 
przez organizacj  

ÓWNE DZIA ANIA, JAKIE FUNDACJA KSI DZA ORIONE CZY MY DOBRO PODJ A W RAMACH 
DZIA ALNO CI PO YTKU PUBLICZNEGO, POLEGA Y NA REALIZACJI NAST PUJ CYCH 
PROJEKTÓW: 

1. ADOPCJA NA ODLEG  DZIECI Z KENII, Z DWÓCH MIEJSCOWO CI – LAARE I KABURUGI. 
DZI KI TYM PROJEKTOM PONAD 300 AFRYKA SKICH DZIECI ZOSTA O OBJ TYCH POMOC  
W ZAKRESIE DO YWIANIA, EDUKACJI I REHABILITACJI. 

2. POMOC OSOBOM NIEPE NOSPRAWNYM I CHORYM W RAMACH PROJEKTÓW 
INDYWIDUALNYCH. POMOC  OBJ LI MY MATEUSZA CHOREGO NA BIA ACZK , TOMKA 
CHOREGO NA HEMOFILI , BARTOSZA CHORUJ CEGO NA ZANIK MI NI TYPU KUCHENNE. 
OBJ LI MY POMOC  TAK E KLAUDI , EW , DANIELA, UKASZA, MARIUSZA 
WYMAGAJ CYCH REHABILITACJI. 

3. ZBIÓRKA ZU YTYCH TUSZY I TONERÓW Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC 
POTRZEBUJ CYM. 

2.Zasi g terytorialny prowadzonej przez 
organizacj  dzia alno ci po ytku 
publicznego 
(Nale y wskaza  np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„ca y kraj”, „zagranica”) 

 „CA Y KRAJ”, „ZAGRANICA” 

2. Informacja dotycz ca prowadzonych przez organizacj  po ytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym 
1.Organizacja prowadzi a placówki zapewniaj ce ca odobow  opiek  osobom 
niepe nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz ym wieku, centra 
integracji spo ecznej, domy pomocy spo ecznej, placówki opieku czo-
wychowawcze okre lone w przepisach o pomocy spo ecznej, szko y i placówki 
publiczne okre lone w przepisach o systemie o wiaty lub niepubliczne zak ady 
opieki zdrowotnej 
 

 tak  

 

  

 

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywno ci placówek, o których mowa w pkt 1 
 

Lp Nazwa placówki Miejscowo /ci, w której/ych 
placówka prowadzi dzia ania 

Liczba odbiorców dzia  placówki 
w okresie sprawozdawczym 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

 nie



 
3. Informacja dotycz ca liczby odbiorców dzia  organizacji po ytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

Liczba odbiorców dzia  organizacji  
 
(Nale y oszacowa  liczb  odbiorców dzia  organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) 

Osoby 
fizyczne 310 

Osoby  
prawne 6  

4. Informacja dotycz ca dzia alno ci nieodp atnej po ytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym 

1.Opis przedmiotu nieodp atnej dzia alno ci 
po ytku publicznego 
(Nale y poda  informacj  na temat rodzaju dzia alno ci 
nieodp atnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz 
ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaj cego/ych 
tej dzia alno ci. Je li organizacja prowadzi wi cej ni  3 
rodzaje dzia alno ci nieodp atnej, nale y poda  informacj  
na temat trzech g ównych rodzajów dzia alno ci (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynaj c od ównego 
przedmiotu dzia alno ci) 

1. POMOC FINANSOWA NA RZECZ DZIECI I M ODZIE Y: 
A. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WY YWIENIA, EDUKACJI 

I REHABILITACJI DZIECI Z KENII, Z MIEJSCOWO CI LAARE 
I KABURUGI 

B. WSPARCIE FINANSOWE DLA DZIECI Z ORATORIUM 
W BANGALORE W INDIACH 

C. DOFINANSOWANIE LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI 
I M ODZIE Y Z BIEDNYCH RODZIN NA TERENIE KRAJU 

2. POMOC FINANSOWA NA RZECZ OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH. 
3. POMOC FINANSOWA NA RZECZ OSÓB CHORYCH I BIEDNYCH. 

KOD PKD:     94.99.Z 
POMOC RZECZOWA I FINANSOWA 
W RAMACH DZIA ANIA NA RZECZ DZIECI 
I M ODZIE Y 

KOD PKD:     94.99.Z POMOC RZECZOWA I FINANSOWA NA 
RZECZ OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 

KOD PKD:     94.99.Z 
POMOC RZECZOWA I FINANSOWA NA 
RZECZ OSÓB ZNAJDUJ CYCH SI  
W TRUDNEJ SYTUACJI YCIOWEJ  

2.Zasi g terytorialny prowadzonej przez 
organizacj  nieodp atnej dzia alno ci po ytku 
publicznego 
 
(Nale y wskaza  np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„ca y kraj”, „zagranica”) 

„CA Y KRAJ” ORAZ „ZAGRANICA” – (KENIA, INDIE) 

5. Informacja dotycz ca dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego i dzia alno ci gospodarczej organizacji 
po ytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Organizacja prowadzi a dzia alno  odp atn  po ytku publicznego 
 tak  
 nie  

  

 

2. Opis przedmiotu dzia alno ci odp atnej 
po ytku publicznego 
 
 
 
 
 
(Nale y poda  informacj  na temat rodzaju dzia alno ci 
odp atnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadaj cego/ych tej 
dzia alno ci. Je li organizacja prowadzi wi cej ni  3 
rodzaje dzia alno ci odp atnej, nale y poda  informacj  na 
temat trzech g ównych rodzajów dzia alno ci (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynaj c od ównego 
przedmiotu dzia alno ci) 

- 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 



 
3.  Zasi g terytorialny prowadzonej przez 
organizacj  odp atnej dzia alno ci po ytku 
publicznego 
 
(Nale y wskaza  np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„ca y kraj”, „zagranica”) 

- 

4.Organizacja prowadzi a dzia alno  gospodarcz  
 tak  
 nie  

 

  

5.Opis przedmiotu dzia alno ci gospodarczej 
 
(Nale y poda  informacj  na temat rodzaju dzia alno ci 
gospodarczej prowadzonej przez organizacj  w okresie 
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 
2007 odpowiadaj cego/ych tej dzia alno ci. Je li 
organizacja prowadzi wi cej ni  3 rodzaje dzia alno ci 
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, nale y poda  informacj  
na temat trzech g ównych rodzajów dzia alno ci (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynaj c od ównego 
przedmiotu dzia alno ci) 

- 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

Kod PKD: - 

6.Zasi g terytorialny prowadzonej przez 
organizacj  dzia alno ci gospodarczej 
 
(Nale y wskaza  np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, 
„ca y kraj”, „zagranica”) 

- 

III.Przychody i koszty organizacji po ytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

1. czna kwota przychodów organizacji ogó em (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i 
strat) 
 
 

436 776,04  

2. Informacja o ród ach przychodów organizacji 

 

1.Przychody z dzia alno ci nieodp atnej po ytku publicznego 277 298,86 z  

2. Przychody z dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego -       ,     z  

3. Przychody z dzia alno ci gospodarczej -        ,    z  

4. Przychody z dzia alno ci finansowej 4 569,87  z  

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 154 907,31 z  

6. Ze róde  publicznych ogó em: 
 -       ,     

  

 
w 
tym: 
 
 

a) ze rodków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych -        ,    z  

b) ze rodków bud etu pa stwa -        ,    z  

c) ze rodków bud etu jednostek samorz du terytorialnego -        ,    z  

d) z dotacji z funduszy celowych -       ,    z  

7. Ze róde  prywatnych ogó em:  230 755,24 z  



 

w 
tym: 

a) ze sk adek cz onkowskich -       ,    z  

b) z darowizn od osób fizycznych 222 783,84 z  

c) z darowizn od osób prawnych 7 971,40 z  

d) z ofiarno ci publicznej (zbiórek publicznych, kwest) -        ,    z  

e) ze spadków, zapisów -        ,    z  
f) z wp ywów z maj tku (w szczególno ci sprzeda  lub wynajem sk adników 
maj tkowych) -       ,     z  

g) z nawi zek s dowych -        ,    z  

h) ze wiadcze  pieni nych   -        ,    z  

8. Z innych róde  -         ,    z  
2. Wynik dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego lub dzia alno ci gospodarczej organizacji po ytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Wynik dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego -        ,     z  

2. Wynik dzia alno ci gospodarczej -        ,    z  

 w tym: wysoko rodków przeznaczona na dzia alno  statutow  -          ,    z  

3. Informacje o sposobie wydatkowania rodków pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

1.Wysoko  kwoty pochodz cej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 57 015,96 z  

2.Wysoko  kwoty pochodz cej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogó em 
 

  109 749,93 z  

3.Dzia ania, na które wydatkowano rodki pochodz ce z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególno ci okre lone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te dzia ania 
 

1  
Wsparcie osób niepe nosprawnych – rodki z 1% 53 956,88 z  

2 Wsparcie osób chorych i biednych – rodki z 1% 19 038,10 z  

3 Wsparcie dzieci i m odzie y – rodki z 1% 14 952,69 z  

4 Pozosta e 21 802,26 z  

4. Cele szczegó owe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja po ytku publicznego wydatkowa a 
najwi cej rodków pochodz cych z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwot  

1 Dzia alno  charytatywno-opieku cza parafii w. Antoniego w Zdu skiej Woli 12 972,50 z  

2 Leczenie Macieja i Bartosza 12 772,20 z  

3 Rehabilitacja ukasza 11 679,30 z  

4 Apostolstwo Mi osierdzia Hospicjum Domowe p.w. X. A. Orione w Warszawie 6 098,68 z  



 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogó em: 

W tym: 
wysoko  
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogó em: 281 309,92 z  109 749,93 z  

w 
tym : 

a)koszty z tytu u prowadzenia nieodp atnej dzia alno ci po ytku 
publicznego 267 774,90 z   109 749,93 z  

b) koszty z tytu u prowadzenia odp atnej dzia alno ci po ytku publicznego -          ,    z  -        ,    z  

c)koszty z tytu u prowadzenia dzia alno ci gospodarczej -          ,    z   
d)koszty administracyjne, w tym: zu ycie materia ów i energii, us ugi 
obce, podatki i op aty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
wiadczenia, amortyzacja 

7 613,12 z  -        ,    z  

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej zwi zanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 921,90 z  -       ,    z  

f)pozosta e koszty ogó em: -         ,    z  -      ,     z  

IV. Korzystanie z uprawnie  w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzysta a z nast puj cych 
zwolnie  
 
 
 
 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomo ci  

 
z op aty skarbowej   
z op at s dowych  

z innych zwolnie  -> jakich?____________________________ 

2. Organizacja korzysta a z prawa do nieodp atnego informowania 
przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
dzia alno ci po ytku 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) 

 
 

 

3. Organizacja korzysta a z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa w asno ci lub prawa u ytkowania wieczystego 
nieruchomo ci z zasobu Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du 
terytorialnego, lub zawar a umowy u ytkowania, najmu, dzier awy 
lub u yczenia i przys uguje jej w odniesieniu do tych nieruchomo ci 
nast puj ce prawo: 

 

asno

ytkowanie wieczyste

najem

ytkowanie  
yczenie  

dzier awa  

V. Personel organizacji po ytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby wiadcz ce us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy 
 
(W odpowiedzi nale y uwzgl dni  wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie 
stosunku pracy (etat lub cz  etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet je li obecnie nie s  
ju  zatrudnione w organizacji) 

                                             -            osób 

tak. 

z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 

nie 

nie  korzysta a  

 



 

2. Przeci tna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pe ne etaty 
 
(Aby okre li  przeci tne zatrudnienie nale y zsumowa  wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesi cach w okresie sprawozdawczym (wraz z u amkami odpowiadaj cymi cz ci etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pó  etatu), doda  do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesi cy i podzieli  przez 12. 
Wynik wpisa  z dok adno ci  do 1 miejsca po przecinku) 

-       etatów 

3. Liczba osób wiadcz cych us ugi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

   
 -           osób 

  

2. Cz onkowie (nie dotyczy fundacji) 

1. Organizacja ma cz onków 

tak  

 

2. Liczba cz onków organizacji wg stanu na ostatni dzie  roku 
obrotowego 

           osób fizycznych 
 
            osób prawnych 

              - 
 
               - 

3. Zmiana cz onkostwa w organizacji 
organizacja pozyska a……………cz onków 
 
organizacja straci a……………….cz onków 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja korzysta a ze wiadcze  wykonywanych przez wolontariuszy 
 
(Zgodnie z ustaw  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, 
wolontariuszami s  osoby wykonuj ce nieodp atnie i dobrowolnie prac  na rzecz organizacji, niezale nie 
od tego, czy s  to osoby niezwi zane z organizacj , cz onkowie, pracownicy, osoby wiadcz ce us ugi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele w adz organizacji) 

tak  

 
2. Liczba wolontariuszy wykonuj cych wiadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy ni  
30 dni 
(Ka dy wolontariusz powinien by  liczony tylko raz, niezale nie od liczby wiadcze  wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy) 

-        osób 

w 
tym: 

a) cz onkowie organizacji  -        osób 

b) pracownicy organizacji  -        osób 

c) osoby wiadcz ce us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
 -        osób 

d)cz onkowie organu zarz dzaj cego -        osób 

e) inne osoby -        osób 

3. Liczba wolontariuszy wykonuj cych wiadczenie na rzecz organizacji przez okres d szy ni  
30 dni 
 
(Ka dy wolontariusz powinien by  liczony tylko raz, niezale nie od liczby wiadcze  wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym) 

15 osób 

w 
tym: 

a) cz onkowie organizacji  -        osób 

b) pracownicy organizacji  -        osób 

c) osoby wiadcz ce us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej -        osób 

d) cz onkowie organu zarz dzaj cego 
  4 osób 

e) inne osoby 
 11 osób 

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

nie  

nie  



 

1. czna kwota wynagrodze  (brutto) wyp aconych przez organizacj  w okresie 
sprawozdawczym 
 

 
-           ,     

                       
  

w 
tym: 

a) z tytu u umów o prac  -          ,     

 

wynagrodzenie zasadnicze -          ,     

nagrody -          ,     

premie -          ,     

inne wiadczenia ( p. s bowy telefon, samochód)  -          ,     

 b) z tytu u umów cywilnoprawnych -          ,     

2. czna kwota wynagrodze  wyp aconych przez organizacj  pracownikom oraz osobom 
wiadcz cym us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwi zku z prowadzon  

dzia alno ci  po ytku publicznego 
 
 

-          ,     

w 
tym: 

a) w zwi zku z prowadzon  dzia alno ci  odp atn  po ytku publicznego -         ,     

b) w zwi zku z prowadzon  dzia alno ci  nieodp atn  po ytku publicznego -         ,     

3. czna kwota wynagrodze  wyp aconych przez organizacj  pracownikom oraz osobom 
wiadcz cym us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej w zwi zku z prowadzon  dzia alno ci  

gospodarcz  organizacji 
 
 

-         ,     

4. Wysoko  przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego cz onkom organu 
zarz dzaj cego organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
wiadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

-         ,     

5. Wysoko  przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego cz onkom innych 
organów organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

-         ,     

6. Wysoko  przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego pracownikom 
organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia, oraz 
osobom wiadcz cym us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

-         ,     

7. Wysoko  najwy szego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego cz onkom organu 
zarz dzaj cego, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne 

-          ,    

8. Wysoko  najwy szego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego cz onkom innych 
organów organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia 
oraz umowy cywilnoprawne 

-          ,     

9.  Wysoko  najwy szego miesi cznego wynagrodzenia (brutto) wyp aconego pracownikom 
organizacji, wliczaj c wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne wiadczenia, oraz 
osobom wiadcz cym us ugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

-          ,     

10. Dodatkowe uwagi dotycz ce wynagrodze  
 
(Mo na podzieli  si  z opini  publiczn  dodatkowymi 
uwagami dotycz cymi poziomu lub konstrukcji wynagrodze  
w organizacji wówczas nale y wpisa  te uwagi w 
przygotowane pole) 

- 

VII.Informacja o udzielonych przez organizacj  po ytku publicznego po yczkach pieni nych w okresie 
sprawozdawczym 

1. Organizacja udziela a po yczek pieni nych 

tak  

 

2. Wysoko  udzielonych po yczek pieni nych  -                        ,     z  

nie  



 

3.Statutowa podstawa przyznania po yczek pieni nych - 

VIII.Informacja o dzia alno ci zleconej organizacji po ytku publicznego przez administracj  publiczn   w 
okresie sprawozdawczym 

1. Organizacja realizowa a zadania zlecone przez organy jednostek 
samorz du terytorialnego 

tak  

 
2. Informacja na temat realizowanych zada  i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacj  
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - -                ,     z  

2 - -                ,     z  

3 - -                ,     z  

4 - -                ,     z  

5 - -                ,     z  

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowa a zadania zlecone 
przez organy administracji rz dowej 

tak  

 
4. Informacja na temat realizowanych zada  i kwot dotacji otrzymanych na ich realizacj  
 
 
Lp Nazwa zadania Kwota 

1 - -               ,    z  

2 - -               ,    z  

3 - -                ,    z  

4 - -                ,    z  

5 - -                ,    z  

IX.Informacja dotycz ca realizowanych przez organizacj  po ytku publicznego zamówie  publicznych w 
okresie sprawozdawczym 

5. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowa a 
zamówienia publiczne 

 
 

 

 
2. Informacja na temat realizowanych zamówie  i kwot otrzymanych na ich realizacj  
 
 
Lp Nazwa zamówienia Kwota 

1 - -                ,    z  

2 - -                ,    z  

3 - -               ,    z  

4 - -               ,    z  

nie  

tak

nie  

nie  



 

5 - -              ,    z  

X.Informacje uzupe niaj ce 

6. Wykaz spó ek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udzia ów lub akcji w kapitale 
zak adowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby g osów w organie stanowi cym spó ki 

 
 

Lp Nazwa spó ki Siedziba spó ki 
% udzia ów 
lub akcji w 

kapitale 

% udzia u w ogólnej 
liczbie g osów  

1 - - -      % -          % 

2 - - -      % -          % 

3 - - -      % -          % 
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 
 
 

1 - 

2 - 

3 - 
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym 

 

Lp Przedmiot kontroli Organ kontroluj cy Data zako czenia 
kontroli 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 
4. Organizacja przeprowadzi a badanie sprawozdania finansowego na podstawie 
ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z pó n. zm.) lub rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowi zku badania sprawozda  finansowych organizacji po ytku 
publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) 

tak  
nie  

5. Dodatkowe informacje 
 
(Nale y wpisa  w poni sze pole inne informacje, którymi organizacja chcia aby podzieli  si  z opini  publiczn ) 

ZARZ D FUNDACJI KSI DZA ORIONE CZY MY DOBRO DZI KUJE WSZYSTKIM DARCZY COM  
I PRZYJACIO OM FUNDACJI ZA WSPARCIE. DZI KUJEMY RÓWNIE  NASZYM WOLONTARIUSZOM, 
KTÓRZY POMAGAJ  NAM CZYNI  DOBRO KA DEGO DNIA. 

Sporz dzi /a 
Imi  i nazwisko 

Funkcja 
 

Janusz Nowak - Prezes 

Podpis 
 
 
 
 

Data wype nienia 
sprawozdania 

 
31.03.2012r. 

 

Miejsce na piecz  organizacji o ile 
organizacja posiada piecz  

 
 
 

 
 


