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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
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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 2016-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica GAŁCZYŃSKIEGO Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-362 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 828 12 95

Nr faksu 22 828 12 95 E-mail 
bpowarszawa@gmail.com

Strona www www.bpo.warszawa.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-09-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01199974200000 6. Numer KRS 0000101748

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

Tomasza Kaźmierczak Prezes TAK

Anna Olech Skarbnik TAK

Katarzyna Morawska Członek Zarządu 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

Marzena Sobkowicz Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Wojciechowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Eleonora Kosowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE CENTRUM INFORMACJI SPOŁECZNEJ - CIS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o 
przysługujących im prawach i uprawnieniach, wzmacnianie umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie 
postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W szczególności 
cele Stowarzyszenia realizowane są w odniesieniu do osób, rodzin i grup 
społecznych pozostających w trudnej sytuacji życiowej i doświadczających 
lub zagrożonych społeczną marginalizacją.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w 
      formie usług stacjonarnych i mobilnych dla wspólnot i społeczności 
lokalnych 
b) organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla osób w 
trudnej sytuacji życiowej oraz grup zmarginalizowanych lub zagrożonych 
marginalizacją, w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób w 
podeszłym wieku, osób bezrobotnych, a zwłaszcza młodzieży bezrobotnej, 
ofiarom przestępstw, osobom opuszczającym zakłady karne, osobom 
uzależnionym, chorym psychicznie, przedstawicielom mniejszości 
narodowych, imigrantom, uchodźcom i repatriantom, mieszkańcom 
miejskich i wiejskich obszarów zaniedbanych gospodarczo i kulturowo
c) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działania na rzecz   
     równych praw kobiet i mężczyzn
d) działania na rzecz ochrony interesów konsumentów
 e) aktywizację społeczno-zawodową oraz promowanie   
          zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
          bezrobociem, w szczególności osób niepełnosprawnych
 f) wspieranie integracji i reintegracji społecznej grup 
         zmarginalizowanych
 g) promowanie postaw i wspomaganie rozwoju małej 
        przedsiębiorczości wśród mieszkańców miejskich i wiejskich 
        obszarów zaniedbanych gospodarczo i kulturowo
 h) edukację dorosłych w zakresie praw obywatelskich
 i) upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód 
         obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
         demokracji
 j) promowanie pracy ochotniczej  i organizację wolontariatu
 k) działania na rzecz integracji europejskiej
 l) prowadzenie prac studyjnych i naukowo-badawczych
 m) działalność szkoleniową, konsultacyjną i doradczą na rzecz 
         organizacji pozarządowych, jednostek administracji rządowej i  
         samorządowej
 n) współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami  
         administracji rządowej i samorządowej
 o) współpracę z organizacjami o podobnych celach działającymi w 
         innych krajach oraz o charakterze międzynarodowym
 p) działalność wydawniczą

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2015r. Biuro Porad Obywatelskich  kontynuowało i rozwijało swoją podstawową  działalność  
świadczenia poradnictwa i edukacji obywatelskiej skierowanej do  różnych grup odbiorców. Działalność 
ta realizowana była dzięki następującym programom finansowanym przez: 
• Urząd Miasta Warszawy- „Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy”–  program 
trzyletni, który skończył się  w  listopadzie 2015r.  Ogółem w 3 letnim projekcie w okresie od 1 .12. 2012
 r do 30.11. 2015r. udzielono 19 745 porad -12 003 osobom -mieszkańcom Warszawy. Od  grudnia 2015
 r. rozpoczął się nowy 3 letni program „Poradnictwo wsparciem i edukacją” skierowany do 
mieszkańców Warszawy zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych. Realizacja programu  
oparta jest o system sieci dzielnicowych punktów poradniczych Biura Porad Obywatelskich i polega na 
wczesnym diagnozowaniu problemów społecznych, udzielaniu systematycznego, bezpłatnego wsparcia 
poradniczego osobom i rodzinom w kryzysie oraz na stałej współpracy środowiskowej (z lokalnymi 
służbami społecznymi i organizacjami pozarządowymi).
• PFRON – „Niepełnosprawny –Pełnoprawny”  - świadczenie porad osobistych, telefonicznych osobom 
niepełnosprawnym, realizowany z 3 Biurami Porad Obywatelskich z Rudy Śląskiej,  Ostrowca 
Świętokrzyskiego i Wałbrzycha . Porad udzielał zespół 16 doradców.
• Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej ASOS „Obywatel Senior” program ten był  kontynuacją  
projektów prowadzonych przez BPO dla osób z grupy senioralnej. Osoby w wieku 60+  korzystały z 
poradnictwa obywatelskiego , uczestniczyły w spotkaniach edukacyjnych organizowanych na temat  
istotnych kwestii  ( m.in. jak wycofać się z pochopnych zakupów, w jaki sposób bezpiecznie przekazać 
własność, jak nie dopuścić do zadłużenia mieszkania),na które tak powszechnie narażone są starsze 
osoby. Dla osób z problemami z obsługą komputera zorganizowane była pomoc młodych wolontariuszy 
(korepetycje). Opracowano kolejne wydanie 2 poradników, które cieszyły się dużym zainteresowaniem: 
"Wirtualny Świat Seniora" i  „Obywatelskiego niezbędnika seniora”.
• W 2015 r. kontynuowany był   projekt finansowany z funduszy norweskich „Wsparcie dla 
zadłużonych” , który  dotyczył usprawnienia systemu niefinansowych usług socjalnych i wzmocnienia 
współpracy międzysektorowej w pracy na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. z powodu 
zadłużeń i złej sytuacji materialnej. Działania projektowe realizowano w 9 dzielnicach: Wola, Praga 
Północ, Praga Południe, Bielany, Mokotów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Wawer, wybranych ze 
względu na nasilenie problemów społecznych, w tym zadłużeń. Projekt realizowano w partnerstwie z 
OPS Targówek, Wawer i Ursus, a z inicjatywy CPS Śródmieście nawiązano także czwarte partnerstwo. 
Beneficjentami projektu były osoby niesamodzielne, z deficytami społecznymi, wielu  klientów OPS.  W 
2015 r. pracowano z osobami wykluczonymi ( głównie zadłużonymi) którym udzielano porad, w tym 
konsultacji i pogłębionej pracy w obszarze edukacji finansowej, 476 osoby zostały objęte zwiększonym 
wsparciem środowiskowym. Prowadzone były w każdej dzielnicy szkolenia dla mieszkańców i klientów 
OPS ( 146 szkolonych). Dzięki Partnerom posiadającym rozeznanie w społecznościach osób najbardziej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością udało się stworzyć sprawnie funkcjonujące 
systemy pomocowe, oparte na wspólnym tworzeniu i realizowaniu indywidualnych planów działania.  T
• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –„ Aktywni mieszkańcy” (od 1.05 2015 do 30.11.2016 r), dotyczy 
zwiększenia aktywności publicznej mieszkańców m.st. Warszawy, dotychczas w małym stopniu lub w 
ogóle nie angażujących się w sprawy publiczne. Celem projektu jest również przygotowanie pakietu 
propozycji zmian niekorzystnych zapisów prawa lokalnego w obszarze polityki mieszkaniowej, 
obowiązującego na terenie m.st. Warszawy. Zebrane od mieszkańców Warszawy opinie na temat zmian 
w polityce lokalowej, dowody w postaci historii osób dotkniętych negatywnymi konsekwencjami 
niekorzystnych zapisów w poszczególnych aktach prawa lokalowego oraz propozycje zmian zostaną 
przedstawione decydentom. Doradcy  włączają mieszkańców Warszawy w opracowanie pakietu 
propozycji zmian w lokalnych przepisach, które między innymi blokują możliwość wystąpienia o 
umorzenie zadłużenia czynszowego przez jednego z dłużników lub podzielenia długu między wszystkich 
odpowiedzialnych za zadłużenie. 
• Dzielnica Warszawa Wola „Wsparcie edukacyjno-doradcze dla uzależnionych i współ-uzależnionych 
mieszkańców Woli”-  (małe granty). Celem było przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnienia od 
alkoholu w grupie mieszkańców Dzielnicy Wola poprzez: podniesienie świadomości na temat zadłużeń, 
ich konsekwencji i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej,  zwiększenie wiedzy na temat zasad i 
procedur ubiegania się o lokale komunalne (szczególnie socjalne) z zasobów m.st. Warszawy, 
zwiększenie umiejętności w zakresie zarządzania budżetem domowym, wyposażenie w podstawowe 
kompetencje społeczne i obywatelskie przygotowujące do samodzielnego życia. Zorganizowano sesje 
edukacyjne dla osób uzależnionych, współ-uzależnionych i ich rodzin, uczestnicy tych sesji wyposażeni 
zostali w zeszyty tematyczne dotyczące programu spotkania,  a także zachęcani do korzystania z 
indywidualnych konsultacji i porad.
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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)

5705

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: MPiPS 4
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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

1. Organizowanie i 
prowadzenie 
poradnictwa 
obywatelskiego w 
formie usług 
stacjonarnych i 
mobilnych dla wspólnot 
i społeczności 
lokalnych.
 2. Organizowanie i 
prowadzenie 
poradnictwa 
obywatelskiego dla 
osób w trudnej sytuacji 
życiowej oraz grup 
zmarginalizowanych lub 
zagrożonych 
marginalizacją, w 
szczególności: osób 
niepełnosprawnych,  w 
podeszłym wieku, osób 
bezrobotnych, a 
zwłaszcza młodzieży 
bezrobotnej, ofiarom 
przestępstw, osobom 
opuszczającym zakłady 
karne, osobom 
uzależnionym, chorym 
psychicznie, 
przedstawicielom 
mniejszości 
narodowych, 
imigrantom, 
uchodźcom i 
repatriantom.
3. Edukacja dorosłych w 
zakresie praw 
obywatelskich.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,055,312.13 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,032,317.28 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 22,994.85 zł

268,548.28 zł

479,026.68 zł

280,220.14 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,526.00 zł

90.00 zł

1,436.00 zł

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

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)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,964.66 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,027,795.10 zł
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2.4. Z innych źródeł 24,026.37 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12,020.28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,964.66 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,023,557.18 zł 1,964.66 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

1,020,297.00 zł 1,964.66 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2.46 zł

2,221.53 zł

1,036.19 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

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

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 690,680.50 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

669,353.32 zł

669,353.32 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21,327.18 zł

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

21,327.18 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 21,327.18 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

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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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

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

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

57,556.71 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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)

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

8,416.85 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Tomasz  Kaźmierczak - Prezes i 
Anna Olech

10 lipiec 2016 r Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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